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               AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 

 
 

                 Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων τη̋ χρήση̋ που  
                 έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ   ΣΗΜ.  

  
1.1.2015-

31.12.2015 
1.1.2014-

31.12.2014 

     

Κύκλο̋ εργασιών 5 889.121 835.698 

Κόστο̋ πωληθέντων  (845.421) (801.211) 

Μεικτά αποτελέσματα  43.700 34.488 

Έξοδα διάθεση̋  (36.906) (34.403) 

Έξοδα διοίκηση̋  (10.568) (9.474) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 6 11.824 11.706 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεω̋ 7 8.050 2.317 

Έσοδα από επενδύσει̋ 8 1.287 1.811 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (10.400) (10.476) 

Κέρδη/(Ζημιέ̋) προ φόρων  (1.063) (6.348) 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ 10 1.092 2.093 
  Καθαρά Κέρδη/(Ζημιέ̋)  χρήση̋ μετά από   
φόρου̋  29 (4.254) 
  
  
 Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα    
 Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν 
μελλοντικά στα αποτελέσματα: 
 
 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιέ̋) σε προγράμματα   
παροχών          55 (427) 

Φόρο̋ εισοδήματο̋                               (16)                     111 

            39                     (316) 
 
 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
χρήση̋              67 (4.570) 

 
 

 
 
 
 
 
Οι σημειώσει̋ από τη σελίδα 8 έω̋ και τη σελίδα 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ των οικονομικών 
καταστάσεων τη̋ Εταιρία̋. 
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                         AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ τη̋  31η̋ Δεκεμβρίου 2015 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  ΣΗΜ.  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31.12.2015 31.12.2014 

Πάγιο Ενεργητικό    

Ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 11 1.084 996 

Ενσώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 12 66.519 55.982 

Συμμετοχέ̋ σε θυγατρικέ̋ και συνδεδεμένε̋ εταιρίε̋ 13 9.312 9.312 

Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ 14 17.031 16.592 

Αναβαλλόμενοι φόροι 19 4.521 3.829 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού         98.467        86.711 
    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα 15 17.248 11.212 

Πελάτε̋ και λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ 16 88.764 104.050 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 31.607 5.784 

Σύνολο Κυκλοφορούντο̋ Ενεργητικού  137.619 121.046 

Σύνολο Ενεργητικού  236.086 207.757 
 
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 21 20.896 15.709 

Αποθεματικά 22 8.235 3.094 

Αποτελέσματα ει̋ νέο  (11.321) (10.676) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  17.810 8.128 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋    

Δάνεια τραπεζών 18 114.349 121.530 

Προβλέψει̋ για αποζημιώσει̋ προσωπικού 27 1.896 1.903 

Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋  2.836 2.520 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  119.081 125.954 
    

Βραχυπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋    

Προμηθευτέ̋ και λοιποί πιστωτέ̋ 20 64.370 60.175 

Δάνεια τραπεζών  18 34.824 13.501 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων         99.194        73.675 

    
Σύνολο Υποχρεώσεων  218.275 199.629 

    

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων  236.086 207.757 

    

Οι σημειώσει̋ από τη σελίδα 8 έω̋ και τη σελίδα 43  αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ των οικονομικών 
καταστάσεων τη̋ Εταιρία̋.
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           AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

 
           Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 
 

 
  Μετοχικό Διαφορά  Αποτελέσματα  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

ΣΗΜ 

Κεφάλαιο 
Υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά ει̋ Νέο Σύνολο 

       

Έναρξη Χρήσεω̋ 01.01.2014 21,22 15.709 0 3.717 (6.729) 12.698 

Κέρδη/(Ζημιέ̋) χρήση̋     0 0 0        (4.254) (4.254) 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήση̋  0 0 0 (316) (316) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 
χρήση̋ 

 
 

 
0 (4.570) (4.570) 

Μεταφορά στα Αποτελέσματα ει̋ νέον  0 0 (623) 623 0 

Λήξη Χρήσεω̋ 31.12.2014 21,22 15.709 0 3.094 (10.676) 8.128 

       

Κέρδη/(Ζημιέ̋) χρήση̋                                        0 0 0        28 28 
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήση̋  0 0 0 39 39 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα 
χρήση̋ 

 
0 

 0                        
0 67 67 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω 
απόκτηση̋ του κλάδου καυσίμων τη̋ 
Εταιρεία̋ Cyclon  

 
    4      

5.187 

 
       

5.141       0 (672) 9.656 

Έξοδα αύξηση̋ μετοχικού Κεφαλαίου 
 

0 
                  

0 0              (41) (41) 

Λήξη Χρήσεω̋ 31.12.2015 
21,22 

20.896 
 

5.141       3.094   (11.321) 17.810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσει̋ από τη σελίδα 8 έω̋ και τη σελίδα 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ των οικονομικών 
καταστάσεων τη̋ Εταιρία̋. 
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 AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

             Κατάσταση ταμειακών ροών τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

 

 
ΣΗΜ 1.1 -31.12.2015 1.1 -31.12.2014 

Λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋  
  

Κέρδη/(Ζημιέ̋) προ φόρων  (1.065) (6.348) 

Πλέον / (µείον) προσαρμογέ̋ για:  
  

Αποσβέσει̋ ενσώματων & άϋλων    
περιουσιακών στοιχείων 

11,12 
 

5.659 5.068 

Προβλέψει̋ 16,27 3.816 3.957 

Συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ 6 0 47 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 

ζηµιέ̋) επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ 
 

(680) (768) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9 10.400 10.476 

Πλέον / (μείον) προσαρμογέ̋ για μεταβολέ̋ 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνηση̋ ή 
μεταβολέ̋ που σχετίζονται µε τι̋ 
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋: 

 

  

(Aύξηση)/μείωση αποθεμάτων 15 (6.571) (5.829) 

(Aύξηση)/μείωση απαιτήσεων 16 34.944 (7.530) 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην  
τραπεζών) 

20 
(5.836) 14.533 

Μείον:  
  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα 

9 
(9.780) (11.171) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) 

 
30.887 2.435 

Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋  
  

Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 

11,12 
 

(4.076) (3.722) 

Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ ενσώµατων και 
άϋλων παγίων 

11,12 
90 251 

Τόκοι εισπραχθέντε̋ 8 3 2 

Μερίσματα εισπραχθέντα  672 661 

Σύνολο εκροών από επενδυτικέ̋ 
δραστηριότητε̋ (β) 

 
(3.311) (2.808) 

Χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋  
  

Έξοδα αύξηση̋ μετοχικού κεφαλαίου  (57) 0 
Εισπράξει̋ από εκδοθέντα / αναληφθέντα 

δάνεια 
18 

0 108.571 

Εξοφλήσει̋ δανείων  (2.078) (111.747) 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ) 

 
(2.135) (3.176) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήση̋ 

 

25.442 (3.549) 

(α) + (β) + (γ)  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξη̋ 
χρήση̋ 

17 
5.784 9.333 

Ταμειακά διαθέσιμα από τον κλάδο 
καυσίμων τη̋ Cyclon που αποκτήθηκε 

 
380 0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξη̋ 
χρήση̋ 

17 
31.607 5.784 

 
Οι σημειώσει̋ από τη σελίδα 8 έω̋ και τη σελίδα 43  αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ των οικονομικών 
καταστάσεων τη̋ Εταιρία̋. 
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Σημειώσει̋ επί των Οικονομικών Καταστάσεων τη̋ χρήσεω̋ που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 

1. Γενικέ̋ πληροφορίε̋ 

 
Η “Αvin Oil Ανώνυμο̋ Βιομηχανική Εμπορική Ναυτιλιακή Εταιρία Πετρελαιοειδών” (η Εταιρία) είναι ανώνυμη 
Εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορία̋ πετρελαιοειδών και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα 
με τι̋ διατάξει̋ του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Η “Avin Oil 
ΑΒΕΝΕΠ” είναι θυγατρική κατά 100% τη̋ “Μότορ Όϊλ (Ελλά̋) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε” η οποία είναι 
ανώνυμη Εταιρία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ 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 
(Ελλά̋)" δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριε̋ δραστηριότητε̋ αφορούν τη διύλιση 
και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου. Οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το 
νόμισμα του πρωτεύοντο̋ οικονομικού περιβάλλοντο̋ στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Η Εταιρία δεν 
προετοιμάζει ενοποιημένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ είναι 100% θυγατρική, δεν διαπραγματεύονται οι 
μετοχέ̋ τη̋ ή άλλα χρεόγραφα έκδοσή̋ τη̋ σε κάποια δημόσια αγορά και συμπεριλαμβάνεται στι̋ αντίστοιχε̋ 
ενοποιημένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ μητρική̋ τη̋, “ Μότορ Όϊλ (Ελλά̋) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε ” που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
 
O αριθμό̋ απασχολούμενου προσωπικού τη̋ Εταιρία̋ την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 191 άτομα (2014: 183 
άτομα). 
 

2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ)  

 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσει̋ προτύπων και διερμηνείε̋: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσει̋ 
προτύπων και διερμηνείε̋ έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν 
κατά τη διάρκεια τη̋ παρούσα̋ χρήση̋ ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. Η εκτίμηση τη̋ 
Εταιρεία̋ σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσει̋ προτύπων και νέε̋ ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέε̋ για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ 
περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015  
 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχέ̋ σε Εργαζομένου̋ (2011)»  
 
Οι τροποποιήσει̋ του προτύπου αφορούν στι̋ εισφορέ̋  εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. Στόχο̋ των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τι̋ 
εισφορέ̋ εκείνε̋ που δεν εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσία̋ των εργαζομένων, όπω̋ για 
παράδειγμα οι εισφορέ̋ των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του 
μισθού και οι οποίε̋ μπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστου̋ υπηρεσία̋ την περίοδο στην οποία 
αυτέ̋ οφείλονται. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων για 
το 2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2010-2012 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
Οι παρακάτω τροποποιήσει̋ περιγράφουν τι̋ σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που υπεισέρχονται στα πρότυπα ω̋ 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματο̋ βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2014. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 «Παροχέ̋ που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
 
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει του̋ ορισμού̋ «προϋπόθεση κατοχύρωση̋» και «συνθήκε̋ τη̋ 
αγορά̋» και προσθέτει του̋ ορισμού̋ για το «όρο απόδοση̋» και τι̋ «συνθήκε̋ υπηρεσία̋» (που μέχρι 
πρότινο̋ αποτελούσαν μέρο̋ του ορισμού τη̋ «προϋπόθεση̋ κατοχύρωση̋»). 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσει̋ επιχειρήσεων» (με επακόλουθε̋ τροποποιήσει̋ σε άλλα πρότυπα) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ω̋ περιουσιακό στοιχείο είτε 
ω̋ υποχρέωση, πρέπει να επιμετρείται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφορά̋. 

 
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομεί̋»  
 
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τι̋ αποφάσει̋ τη̋ Διοίκηση̋ 
σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωση̋ στου̋ λειτουργικού̋ τομεί̋. Επίση̋ διευκρινίζει ότι μία 
οικονομική οντότητα παρέχει συμφωνίε̋ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των προ̋ παρουσίαση 
τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία τη̋ οικονομική̋ οντότητα̋, μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων 
παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην διοίκηση τη̋ οικονομική̋ οντότητα̋. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ Αξία̋» (τροποποιήσει̋ στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με 
επακόλουθε̋ τροποποιήσει̋ στι̋ βάσει̋ των συμπερασμάτων  άλλων προτύπων) 
 
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ Αξία̋» 
και τι̋ τροποποιήσει̋ των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρηση̋ χωρί̋ προεξόφληση των 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τι̋ οποίε̋ δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των 
τιμολογίων του̋, εάν το αποτέλεσμα τη̋ προεξόφληση̋  είναι ασήμαντο. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - 
αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή 
τη̋ λογιστική̋ του αξία̋. 
 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσει̋ συνδεδεμένων μερών» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα  που παρέχει υπηρεσίε̋ προσωπικού βασικών 
διοικητικών στελεχών τη̋  στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία τη̋ τελευταία̋,  τότε 
αποτελεί συνδεδεμένο μέρο̋ τη̋ αναφέρουσα̋ οικονομική̋ οντότητα̋ και οι παρεχόμενε̋ αμοιβέ̋ προ̋ 
αυτήν θα πρέπει να γνωστοποιούνται. 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων για 
το 2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2011-2013. 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσει̋ περιγράφουν τι̋ σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που υπεισέρχονται στα πρότυπα ω̋ 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματο̋ βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋» 
 
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στι̋ πρώτε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ που συντάσσει 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογή̋ μεταξύ τη̋ εφαρμογή̋ ενό̋ υπάρχοντο̋ και ισχύοντο̋ 
ΔΠΧΑ ή ενό̋ καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, 
υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την εφαρμογή του νωρίτερα. Μια 
οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στι̋ περιόδου̋ που καλύπτονται από 
τι̋ πρώτε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ βάσει των ΔΠΧΑ. 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσει̋ επιχειρήσεων» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογή̋ του, τον λογιστικό χειρισμό 
σχηματισμού μια̋ από κοινού συμφωνία̋ στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ ίδια̋ τη̋ από κοινού συμφωνία̋. 

 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ Αξία̋» 
 
Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογή̋ τη̋ εξαίρεση̋ του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του 
ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ συμβάσει̋ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», 
ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 
υποχρεώσεων όπω̋ ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  
 
ΔΛΠ 40 «Επενδύσει̋ σε ακίνητα» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί του̋ ορισμού̋ τόσο τη̋ συνένωση̋ 
επιχειρήσεων, όπω̋ ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσει̋ επιχειρήσεων» όσο και τη̋ επένδυση̋ σε ακίνητα, 
όπω̋ ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσει̋ σε ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο 
προτύπων, ανεξάρτητα μεταξύ του̋. 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσει̋ προτύπων εφαρμοστέε̋ για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που 
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2016  
 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίε̋»  
 
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντα̋ ο αγοραστή̋ ενό̋ συμφέροντο̋ σε μια από κοινού ελεγχόμενη 
οντότητα στην οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπω̋ ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσει̋ 
Επιχειρήσεων), να εφαρμόσει όλε̋ τι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο 
ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνε̋ τι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ που έρχονται σε σύγκρουση με τα 
οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11.  
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
Επιπροσθέτω̋ η τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 
και άλλα Δ.Π.Χ.Α. για τι̋ συνενώσει̋ επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ ισχύουν τόσο για την αρχική 
απόκτηση συμμετοχή̋ σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την απόκτηση πρόσθετου 
ποσοστού (στην τελευταία περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένω̋ δεν επιμετρούνται εκ 
νέου). Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  
Τροποποιείται το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι συντάκτε̋ οικονομικών καταστάσεων  στι̋ περιπτώσει̋ που απαιτείται η άσκηση τη̋ 
κρίση̋ του̋ στην παρουσίαση των οικονομικών αναφορών του̋, κάνοντα̋ τι̋ ακόλουθε̋ αλλαγέ̋: 
Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίε̋ δεν πρέπει να συγχέονται από την ομαδοποίηση πληροφοριών ή την 
παροχή μη σημαντικών πληροφοριών. Το σκεπτικό τη̋ παρουσίαση̋ σημαντικών πληροφοριών ισχύει για τα 
όλα τα μέρη των οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και όταν ένα πρότυπο απαιτεί μια συγκεκριμένη 
γνωστοποίηση , πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η σημαντικότητα τη̋ πληροφορία̋. Διευκρινίζεται ότι τα 
στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζονται στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ μπορούν να παρουσιαστούν είτε 
αυτόνομα είτε ομαδοποιημένα ανάλογα την σχετικότητα του̋. Παρέχεται επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με 
τα υποσύνολα στοιχείων στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ και επιπλέον διευκρινίζεται ότι το μερίδιο των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων που έχει μια οντότητα σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οποία λογίζεται σύμφωνα με 
την μέθοδο τη̋ καθαρή̋ θέση̋ πρέπει να παρουσιάζεται συνολικά με βάση το αν ή όχι στη συνέχεια θα 
ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα. 
Επιπρόσθετα παρέχει παραδείγματα των πιθανών τρόπων διάταξη̋ των σημειώσεων προκειμένου να 
διευκρινίσει ότι η κατανόηση και η συγκρισιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό τη̋ 
σειρά̋ των σημειώσεων και να αποδείξει ότι οι σημειώσει̋ δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται με τη σειρά η 
οποία μέχρι στιγμή̋ αναφέρεται στην παράγραφο 114 του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Εταιρείε̋ Επενδύσεων» 
Τροποποιούνται τα ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋, ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχή̋ 
σε άλλε̋ οικονομικέ̋ οντότητε̋ και ΔΛΠ 28 Επενδύσει̋ σε Συγγενεί̋ επιχειρήσει̋ και Κοινοπραξίε̋ (2011) για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο τη̋ εφαρμογή̋ τη̋ εξαίρεση̋ ενοποίηση̋ 
για επενδυτικέ̋ οντότητε̋, αποσαφηνίζοντα̋ τα ακόλουθα σημεία: Η απαλλαγή από την προετοιμασία των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για μία ενδιάμεση μητρική εταιρεία είναι διαθέσιμη σε μητρική 
εταιρεία που είναι θυγατρική μια̋ Εταιρεία̋ Επενδύσεων, ακόμη και αν η Εταιρεία Επενδύσεων επιμετρά όλε̋ 
τι̋ θυγατρικέ̋ τη̋ στην εύλογη αξία. Μια θυγατρική που παρέχει υπηρεσίε̋ που σχετίζονται με τι̋ επενδυτικέ̋ 
δραστηριότητε̋ τη̋ μητρική̋ εταιρεία̋ δεν θα πρέπει να ενοποιηθεί εάν η ίδια η θυγατρική είναι μια Εταιρεία 
Επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή τη̋ μεθόδου τη̋ καθαρή̋ θέση̋ σε συγγενή ή σε κοινοπραξία, ένα̋ 
επενδυτή̋ που δεν αποτελεί Εταιρεία Επενδύσεων και έχει επενδύσει σε μια Εταιρεία Επενδύσεων μπορεί να 
διατηρήσει την επιμέτρηση τη̋ εύλογη̋ αξία̋ που εφαρμόζεται από την συγγενή εταιρεία ή την κοινοπραξία σε 
σχέση με τα συμφέροντά τη̋ σε θυγατρικέ̋. Μια Εταιρεία Επενδύσεων η οποία επιμετρά όλε̋ τι̋ θυγατρικέ̋ 
τη̋ στην εύλογη αξία παρέχει τι̋ γνωστοποιήσει̋ που σχετίζονται με Εταιρείε̋ Επενδύσεων που απαιτούνται 
από το ΔΠΧΑ 12. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση)  «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»  
 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδο̋ απόσβεση̋ που βασίζεται στα 
έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενό̋ περιουσιακού στοιχείου δεν 
είναι κατάλληλη για ενσώματα πάγια. Επίση̋, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η μέθοδο̋ 
απόσβεση̋ που βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση 
ενό̋ άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένε̋ 
περιπτώσει̋ όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ω̋ μια μονάδα μέτρηση̋ των εσόδων, ή όταν 
μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η κατανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Πέραν τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικέ̋ μειώσει̋ στην 
τιμή ενό̋ προϊόντο̋ που παρήχθει χρησιμοποιώντα̋ ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελεί 
ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική ή εμπορική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με τη σειρά 
τη̋, θα μπορούσε να αντανακλά μια μείωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται 
στο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» 
 
Τροποποιεί το ΔΛΠ  27 «Ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» ώστε να επιτρέπεται η επένδυση σε θυγατρικέ̋, 
κοινοπραξίε̋ και συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋ να λογίζεται ,προαιρετικά , με την μέθοδο τη̋ Καθαρή̋ Θέση̋ 
στι̋ ατομικέ̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων για 
το 2014 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2012-2014. 
 
Οι τροποποιήσει̋ που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τι̋ βασικέ̋ αλλαγέ̋ σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσει̋ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προ̋ Πώληση και Διακοπείσε̋ 
Δραστηριότητε̋» 
 
Προσθέτει συγκεκριμένε̋ οδηγίε̋ στο ΔΠΧΑ 5 για τι̋ περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ η οικονομική οντότητα 
επαναταξινομεί ένα περιουσιακό στοιχείο από τα διακρατούμενα προ̋ πώληση σε επενδύσει̋ που κρατούνται 
για διανομή ή αντίστροφα καθώ̋ και περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ διακόπτεται η λογιστική των διακρατουμένων 
προ̋ διανομή. 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσει̋» 
 
Παρέχει πρόσθετε̋ οδηγίε̋ για να διευκρινίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρηση̋ αποτελεί συνεχιζόμενη 
συμμετοχή σε μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, καθώ̋ και διευκρινίσει̋ σχετικά με τον συμψηφισμό 
γνωστοποιήσεων στι̋ συνοπτικέ̋ ενδιάμεσε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋. 
 
ΔΛΠ 19 «Παροχέ̋ σε εργαζόμενου̋» 
 
Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλή̋ ποιότητα̋ που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση του 
προεξοφλητικού επιτοκίου για παροχέ̋ μετά την απασχόληση πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα 
όπω̋ οι παροχέ̋ που πρέπει να καταβληθούν. 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» 
Διευκρινίζει την έννοια του «αλλού στην ενδιάμεση έκθεση» και απαιτεί μια αμφίδρομη παραπομπή. 
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  
2017 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για 
αχρησιμοποίητε̋ ζημιέ̋» 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματο̋ ώστε να διευκρινιστεί ότι οι μη πραγματοποιηθείσε̋ ζημιέ̋ από 
χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστο̋ για φορολογικού̋ σκοπού̋ 
προσαυξάνουν τι̋ εκπεστέε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχό̋ του αναμένει να 
ανακτήσει τη λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω πώληση̋ ή χρήση̋ αυτού. Η λογιστική 
αξία ενό̋ περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίμηση πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών 
και οι εκτιμήσει̋ για μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν περιλαμβάνουν φορολογικέ̋ εκπτώσει̋ που 
προέρχονται από την αναστροφή εκπεστέων προσωρινών διαφορών.  
 
Μια οικονομική οντότητα εκτιμάει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασμό με άλλε̋ 
αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋. Όπου ο φορολογικό̋ νόμο̋ αποκλείει τη χρήση των φορολογικών 
ζημιών, μια οικονομική οντότητα θα εκτιμήσει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασμό με 
άλλε̋ αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ ίδιου τύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνεια̋» 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονομικέ̋ οντότητε̋ θα 
παρέχουν γνωστοποιήσει̋ που θα επιτρέπουν στου̋ χρήστε̋ των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τι̋ μεταβολέ̋ στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋. 
Προ̋ επίτευξη αυτού το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) προαπαιτεί να γνωστοποιούνται οι 
εξή̋ μεταβολέ̋ στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (στο βαθμό 
που απαιτείται): (α) μεταβολέ̋ ταμειακών ροών από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋, (β) μεταβολέ̋ που 
προκύπτουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, (γ) μεταβολέ̋ εξαιτία̋ 
διακυμάνσεων στι̋ ξένε̋ ισοτιμίε̋, (δ) μεταβολέ̋ στι̋ εύλογε̋ αξίε̋, και (ε) λοιπέ̋ αλλαγέ̋. Το ΣΔΛΠ 
προσδιορίζει τα στοιχεία παθητικού προερχόμενα από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ ω̋ παθητικό ‘για το 
οποίο ταμειακέ̋ ροέ̋ ταξινομήθηκαν ή μελλοντικέ̋ ροέ̋ θα ταξινομηθούν στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
ω̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋’. Επίση̋ τονίζει ότι οι νέε̋ απαιτήσει̋ γνωστοποίηση̋ 
αφορούν αντίστοιχα μεταβολέ̋ σε περιουσιακά στοιχεία εάν πληρούν την ίδια προϋπόθεση. Οι τροποποιήσει̋ 
προσδιορίζουν ότι ένα̋ τρόπο̋ να ικανοποιηθούν οι νέε̋ απαιτήσει̋ γνωστοποίηση̋ είναι η παρουσίαση στην 
Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ τη̋ συμφωνία̋ των υπολοίπων έναρξη̋ και κλεισίματο̋ των στοιχείων 
παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋. (Όπω̋ προβλεπόταν και στο προσχέδιο 
του Δεκεμβρίου 2015).Τέλο̋, οι τροποποιήσει̋ προβλέπουν ότι μεταβολέ̋ στο παθητικό προερχόμενε̋ από 
χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε διάκριση από τι̋ μεταβολέ̋ σε άλλα στοιχεία 
παθητικού ή ενεργητικού .Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  
2018  
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσει̋ με πελάτε̋»  
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να  
εφαρμόζεται σε όλε̋ τι̋ συμβάσει̋ με του̋ πελάτε̋. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ω̋ εξή̋: 
Προσδιορίστε τη σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τι̋ υποχρεώσει̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, καθορίστε την 
τιμή̋ τη̋ συναλλαγή̋,  κατανείμετε το τίμημα τη̋ συναλλαγή̋ στα διάφορα στάδια ολοκλήρωση̋ του 
συμβολαίου και τέλο̋ αναγνωρίστε το έσοδο όταν η οντότητα  ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοση̋. 
Επιπροσθέτω̋ παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα όπω̋ το χρονικό σημείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, 
το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματο̋, το κόστο̋ για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβαση̋ και 
διάφορα συναφή θέματα. Επίση̋ εισάγονται νέε̋ γνωστοποιήσει̋. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρο̋ στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθμιση̋, την από αναγνώριση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τι̋ απαραίτητε̋ με τα ανωτέρω γνωστοποιήσει̋.. Ο Όμιλο̋ 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμηση̋ τη̋ επίδραση̋ του ΔΠΧΑ 9 στι̋ οικονομικέ̋ τη̋ καταστάσει̋. Το ΔΠΧΑ 9 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 
όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλο̋ θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2018. 
Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμιση̋ και τροποποιήσει̋ στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 
και ΔΛΠ 39»  
 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμιση̋, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάσταση̋ του ΔΛΠ 39, 
το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση τη̋ λογιστική̋ αντιστάθμιση̋ βασιζόμενη σε αρχέ̋ και αντιμετωπίζει 
ασυνέπειε̋ και αδυναμίε̋ στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να 
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγέ̋ στην εύλογη αξία μία̋ υποχρέωση̋ τη̋ οντότητα̋ 
η οποία οφείλεται σε αλλαγέ̋ του πιστωτικού κινδύνου τη̋ ίδια̋ τη̋ οντότητα̋ και η τρίτη τροποποίηση 
αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογή̋ του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσει̋ δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  
2019  
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσει̋» 
Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τι̋ αρχέ̋ για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και δημοσίευση των 
μισθώσεων με σκοπό την διασφάλιση ότι μισθωτέ̋ και εκμισθωτέ̋ παρέχουν πληροφόρηση που απεικονίζει 
ορθά τι̋ σχετικέ̋ συναλλαγέ̋. Το πρότυπο προσδιορίζει μια λογιστική μέθοδο για του̋ μισθωτέ̋, που απαιτεί 
να αναγνωρίζουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για όλε̋ τι̋ μισθώσει̋, εκτό̋ αν αυτέ̋ έχουν 12μηνη ή 
μικρότερη διάρκεια ή το αντικείμενο μίσθωση̋ είναι χαμηλή̋ αξία̋. Οι εκμισθωτέ̋ θα συνεχίζουν να 
διακρίνουν τι̋ λειτουργικέ̋ από τι̋ χρηματοδοτικέ̋ μισθώσει̋, βάσει αντίστοιχη̋ προσέγγιση̋ του ΔΠΧΑ 16 
με αυτή του προγενέστερου ΔΛΠ 17. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
 

Η Διοίκηση τη̋ Εταιρεία̋ θεωρεί ότι η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων και τροποποιήσεων στο μέλλον 

δεν θα έχει σημαντική επίδραση στι̋ γνωστοποιήσει̋ και στα ποσά που αναγνωρίζονται στι̋ οικονομικέ̋ 

καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει μια εύλογη εκτίμηση τη̋ επίδρασή̋ του̋, μέχρι̋ 

ότου η Εταιρεία να πραγματοποιήσει μια λεπτομερή επισκόπηση. 

 

3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών 

 
Οι βασικέ̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ που ακολουθήθηκαν και που είναι ίδιε̋ με αυτέ̋ που εφαρμόσθηκαν και στην 
προηγούμενη χρήση, είναι οι παρακάτω: 

3.1 Βάση Σύνταξη̋ των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ 
Αναφορά̋ (ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά την 
ημερομηνία προετοιμασία̋ των οικονομικών καταστάσεων όπω̋ υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική Ένωση 
(ΕΕ).  
Οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστου̋. 

3.2 Συμμετοχέ̋ σε θυγατρικέ̋ και συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋ 

 
Θυγατρική είναι η επιχείρηση που ελέγχεται από την Εταιρία. Ο έλεγχο̋ ασκείται όπου η Εταιρία έχει τη 
δυνατότητα να καθορίζει  την οικονομική και επιχειρησιακή πολιτική μια̋ επιχείρηση̋, έτσι ώστε να αποκτά 
οφέλη από τι̋ δραστηριότητέ̋ τη̋. 
Συνδεδεμένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρία ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού 
έλεγχο, μέσω συμμετοχή̋ στι̋ διοικητικέ̋ και λειτουργικέ̋ αποφάσει̋ τη̋ επιχείρηση̋ στην οποία συμμετέχει. 
Οι συμμετοχέ̋ σε θυγατρικέ̋ και συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋ απεικονίζονται στο ιστορικό κόστο̋ κτήση̋ του̋ 
και υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανή απομείωση τη̋ αξία̋ του̋. 

3.3 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματο̋ που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίε̋ που τυχόν παρέχονται κατά την 
κανονική ροή τη̋ λειτουργία̋ τη̋ επιχείρηση̋, καθαρά από εκπτώσει̋, ΦΠΑ  και λοιπού̋ φόρου̋ που 
σχετίζονται με πωλήσει̋.  
 
Οι πωλήσει̋ των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλο̋ 
ιδιοκτησία̋ του̋ έχει μεταβιβαστεί. 
 
Έσοδα από τόκου̋ καταχωρούνται βάσει μια̋ χρονική̋ αναλογία̋ αναφορικά με το ανεξόφλητο κεφάλαιο και 
το εφαρμόσιμο πραγματικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώ̋ προεξοφλεί τι̋ εκτιμώμενε̋ 
μελλοντικέ̋ ταμειακέ̋ εισπράξει̋ οι οποίε̋ αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωή̋ του 
περιουσιακού στοιχείου ώστε να εξισώνονται με την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
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Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα δικαιώματα των μετόχων έχουν 
οριστικοποιηθεί. 

3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.4 Μισθώσει̋ 

Οι μισθώσει̋ ταξινομούνται ω̋ χρηματοδοτικέ̋ μισθώσει̋ όταν σύμφωνα με του̋ όρου̋ μίσθωση̋ σχεδόν 
όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβέ̋ τη̋ ιδιοκτησία̋ του μισθίου μεταφέρονται ουσιαστικά στον μισθωτή και σε 
λειτουργικέ̋ μισθώσει̋, που είναι όλε̋ οι υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋. 

3.4.1 Η Εταιρία ω̋ εκμισθωτή̋ 

Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργική̋ μίσθωση̋ αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια 
καθώ̋ θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικό̋ τρόπο̋ αναγνώριση̋ των εν λόγω εσόδων. 
 
Η Εταιρία, μισθώνει με μακροχρόνιε̋ λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ (περίπου 9 χρόνια κατ΄ελάχιστον), χώρου̋ για 
πρατήρια υγρών καυσίμων του̋ οποίου̋ στη συνέχεια υπεκμισθώνει σε φυσικά / νομικά πρόσωπα με 
αντίστοιχου̋ χρόνου̋ υπεκμίσθωση̋ για την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντικών με το 
σήμα τη̋ « AVIN ». 

3.4.2 Η Εταιρία ω̋ μισθωτή̋ 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτική̋ μίσθωση̋ αναγνωρίζονται ω̋ 
περιουσιακά στοιχεία τη̋ Εταιρία̋ στην εύλογη αξία του̋ κατά την έναρξη τη̋ μίσθωση̋ ή, αν είναι μικρότερη, 
στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προ̋ τον εκμισθωτή 
συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ ω̋ υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση.  
 
Οι πληρωμέ̋ μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστο̋ χρηματοδότηση̋ και στη μείωση τη̋ υποχρέωση̋ τη̋ 
μίσθωση̋ έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή επιβάρυνση από τόκου̋ στο εναπομένον υπόλοιπο τη̋ 
υποχρέωση̋. Το κόστο̋ χρηματοδότηση̋ επιβαρύνει τα αποτελέσματα τη̋ χρήση̋. 
Μισθώσει̋ όπου ουσιωδώ̋ οι κίνδυνοι και τα οφέλη τη̋ ιδιοκτησία̋ διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ω̋ λειτουργικέ̋ μισθώσει̋. Οι πληρωμέ̋ που γίνονται για λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήση̋ σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώ̋ θεωρείται πιο 
αντιπροσωπευτικό̋ τρόπο̋ αναγνώριση̋ των εν λόγω εξόδων. 

3.5 Ξένα νομίσματα 

 
Κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων τη̋ Εταιρία̋, συναλλαγέ̋ σε νομίσματα διαφορετικά 
από το νόμισμα λειτουργία̋ (ξένα νομίσματα) καταχωρούνται με τι̋ ισοτιμίε̋ που ισχύουν κατά τι̋ 
ημερομηνίε̋ των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋ τα εκφραζόμενα σε ξένο 
νόμισμα νομισματικά στοιχεία αποτιμώνται με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία τη̋ Κατάσταση̋ 
Οικονομική̋ Θέση̋. 
 
Συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων και κατά την 
επαναμετατροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα τη̋ χρήση̋. 
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.6 Κόστο̋ δανεισμού 

 
Το κόστο̋ δανεισμού το άμεσα αποδιδόμενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ειδικών περιουσιακών 
στοιχείων για τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδο̋ μέχρι να είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση 
ή πώληση του̋, προστίθεται στο κόστο̋ κτήση̋ αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι την χρονική στιγμή 
που αυτά θα είναι ουσιαστικά έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή του̋. Τα έσοδα από προσωρινέ̋ 
τοποθετήσει̋ αναληφθέντων ποσών για την χρηματοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων 
μειώνουν το κόστο̋ δανεισμού που κεφαλαιοποιείται. Το κόστο̋ δανεισμού στι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ 
επιβαρύνει τα αποτελέσματα τη̋ χρήση̋ μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 

3.7 Κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋ 

 
Οι κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋ για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ω̋ έσοδο κατά την διάρκεια 
των περιόδων που απαιτούνται για να εξαντικρισθούν με τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα και παρουσιάζονται 
αφαιρετικά από αυτά. 
 
Οι κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋ που αφορούν την μεταφορά καυσίμων για τον εφοδιασμό προβληματικών και 
παραμεθορίων περιοχών τη̋ χώρα̋, αναγνωρίζονται ω̋ έσοδο κατά την διάρκεια τη̋ χρήση̋ στην οποία 
πραγματοποιούνται.  

3.8 Κόστο̋ παροχών προ̋ το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 

 
Οι εισφορέ̋ σε προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών για αποχώρηση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότηση̋, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέε̋. Οι εισφορέ̋ σε κρατικά προγράμματα ή 
οργανισμού̋ συνταξιοδότηση̋ (Ασφαλιστικά Ταμεία) αντιμετωπίζονται όπω̋ οι εισφορέ̋ σε προγράμματα 
καθορισμένων συνεισφορών, όπου οι υποχρεώσει̋ τη̋ Εταιρία̋ προ̋ του̋ οργανισμού̋ αυτού̋ είναι 
ισοδύναμε̋ με αυτέ̋ που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών αποχώρηση̋ κατά 
την συνταξιοδότηση. 
 
 
Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστο̋ των 
παροχών αυτών καθορίζεται με τη χρήση τη̋ μεθόδου τη̋ προεξοφλημένη̋ πιστωτική̋ μονάδα̋ (Projected 
Unit Credit Method) με βάση τι̋ εκτιμήσει̋ ανεξάρτητων αναλογιστικών μελετών, οι οποίε̋ 
πραγματοποιούνται στο τέλο̋ κάθε χρήση̋. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίε̋, καταχωρούνται εξ´ ολοκλήρου 
στη χρήση που πραγματοποιήθηκαν.  

  

Το κόστο̋ προϋπηρεσία̋ αναγνωρίζεται άμεσα και μεταφέρεται στα αποτελέσματα στην έκταση που οι 
παροχέ̋ είναι ήδη κατοχυρωμένε̋ (δεν εξαρτώνται από μελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται 
με βάση τη σταθερή μέθοδο σε τόσα έτη όσα και η μέση περίοδο̋ κατοχύρωση̋ των παροχών αυτών. 
Το ποσό τη̋ υποχρέωση̋ καθορισμένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή του λόγω 
συνταξιοδότηση̋ που εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία 
τη̋ υποχρέωση̋ μειωμένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματο̋. 
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.9 Φορολογία 

 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντο̋ πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου 
φόρου, πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων. 
  
Η επιβάρυνση του φόρου τη̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ βασίζεται στο φορολογητέο κέρδο̋ τη̋ χρήση̋. Το 
φορολογητέο κέρδο̋ διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδο̋ που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι 
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο για άλλε̋ χρήσει̋ και επιπλέον 
αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρο̋ υπολογίζεται 
σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ φορολογικού̋ συντελεστέ̋ ή αυτού̋ που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την 
ημερομηνία τη̋ Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋. 
 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορέ̋ μεταξύ τη̋ λογιστική̋ αξία̋ των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των 
χρησιμοποιούμενων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με την χρήση τη̋ 
μεθόδου τη̋ υποχρέωση̋ στην Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋. Οι υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη 
φορολογία, γενικά, αναγνωρίζονται για όλε̋ τι̋ φορολογικέ̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋, ενώ οι απαιτήσει̋ από 
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι 
διαθέσιμα έναντι των οποίων εκπεστέε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιε̋ 
απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινέ̋ διαφορέ̋ προκύπτουν από την αρχική 
αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγέ̋ που δεν επηρεάζουν ούτε τα 
φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινέ̋ φορολογικέ̋ διαφορέ̋ που 
προκύπτουν από επενδύσει̋ σε θυγατρικέ̋ και συνδεμένε̋ επιχειρήσει̋, και συμφέροντα σε κοινοπραξίε̋, με 
εξαίρεση τι̋ περιπτώσει̋ όπου η Εταιρία μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και 
είναι πιθανό ότι οι διαφορέ̋ αυτέ̋ δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  
 
Απαιτήσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινέ̋ φορολογικέ̋ διαφορέ̋ που 
προκύπτουν από επενδύσει̋ και συμφέροντα μόνο στην έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν επαρκή 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών φορολογικών 
διαφορών και αναμένεται ότι αυτέ̋ θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 
Η λογιστική αξία τη̋ απαίτηση̋ από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξη̋ τη̋ 
Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋ 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 του̋ φορολογικού̋ συντελεστέ̋ 
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 τη̋ χρήση̋, με εξαίρεση τι̋ 
περιπτώσει̋ εκείνε̋ που αφορούν στοιχεία που καταχωρούνται κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η 
αναβαλλόμενη φορολογία που τα αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. 
 
Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ με τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ και 
όταν αυτέ̋ σχετίζονται με φόρου̋ εισοδήματο̋ επιβαλλόμενου̋ από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η 
Εταιρία προτίθεται να διακανονίσει τι̋ τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ τη̋ σε μία καθαρή 
βάση.  
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.10 Ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 

 
Στι̋ ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό τη̋ Εταιρία̋ και τα δικαιώματα 
εκμεταλλεύσεω̋, τα οποία αφορούν δικαιώματα μισθώσεων χώρων κατάλληλων για πρατήρια υγρών 
καυσίμων. 
 
Αυτά εμφανίζονται στο κόστο̋ κτήσεώ̋ του̋ και αποσβένονται με τον ρυθμό τη̋ εκτιμώμενη̋ από την 
Εταιρεία  ωφέλιμη̋ ζωή̋ του̋, χρησιμοποιώντα̋ τη σταθερή μέθοδο όσον αφορά το λογισμικό και με την 
περίοδο που η Εταιρεία έχει το δικαίωμα εκμετάλλευση̋ των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 
 
 
Η ωφέλιμη ζωή των ασωμάτων ακινητοποιήσεων είναι η κάτωθι:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Λογισμικά 4 – 8  
Δικαιώματα Εκμετάλλευση̋ (μέσο̋ όρο̋) 11 

 
Οι εκτιμώμενε̋ ωφέλιμε̋ ζωέ̋ των ασώματων ακινητοποιήσεων, τυχόν υπολειμματικέ̋ του̋ αξίε̋ και η 
μέθοδο̋ απόσβεση̋ επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγέ̋ στι̋ εκτιμήσει̋ να 
εφαρμοσθούν σε επόμενε̋ χρήσει̋. 
 

3.11 Ενσώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 

 
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση του̋ στην διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή για 
διοικητικού̋ σκοπού̋ εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ στο κόστο̋ μείον τι̋ αναλογούσε̋ 
συσσωρευμένε̋ αποσβέσει̋.  
 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την ενοικίαση, για διοικητικού̋ ή άλλου̋ σκοπού̋ ακόμη μη 
προκαθορισμένου̋, παρουσιάζονται στο κόστο̋ του̋ μειωμένα με τα ποσά που αναγνωρίζονται ω̋ ζημία από 
απομείωση τη̋ αξία̋ του̋. Το κόστο̋ περιλαμβάνει επίση̋ αμοιβέ̋ επαγγελματιών, σύμφωνα με τι̋ 
λογιστικέ̋ αρχέ̋ που ακολουθεί η Εταιρία.  Η απόσβεση των στοιχείων αυτών όπω̋ και των άλλων 
ακινητοποιήσεων αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση του̋. 
 
Έπιπλα και εξοπλισμό̋ εμφανίζονται στο κόστο̋ του̋ μειωμένα κατά το ποσό των συσσωρευμένων 
αποσβέσεων και την αναγνωρισμένη ζημιά από απομείωση τη̋ αξία̋ του̋. 
 
Οι ενσώματε̋ ακινητοποιήσει̋ που κατέχονται με χρηματοδοτικέ̋ μισθώσει̋ αποσβένονται με βάση την 
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του̋, δηλαδή στην ίδια βάση όπω̋ και  τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία τη̋ 
Εταιρία̋ και αν αυτή είναι μικρότερη, στην περίοδο που ορίζει το μισθωτήριο συμβόλαιο. 
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

Οι αποσβέσει̋ λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα αποτελέσματα το κόστο̋ ή την αξία αποτίμηση̋ των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτό̋ από την γη και τι̋ ακινητοποιήσει̋ υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια 
τη̋ εκτιμώμενη̋ ωφέλιμη̋ ζωή̋ των παγίων, χρησιμοποιώντα̋ την σταθερή μέθοδο. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Γήπεδα – Οικόπεδα Απεριόριστη 
Κτίρια  & Τεχνικά Έργα            5-40 
Μηχανήματα και λοιπό̋ εξοπλισμό̋ 8-20 
Μεταφορικά μέσα       15-20 
Έπιπλα και λοιπό̋ εξοπλισμό̋ 4-25 

 
Οι εκτιμώμενε̋ ωφέλιμε̋ ζωέ̋ των παγίων, οι υπολειμματικέ̋ του̋ αξίε̋ και η μέθοδο̋ απόσβεση̋ 
επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγέ̋ στι̋ εκτιμήσει̋ να εφαρμοσθούν σε 
επόμενε̋ χρήσει̋. 
 
Το κέρδο̋ ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενό̋ περιουσιακού στοιχείου 
καθορίζεται ω̋ η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και τη̋ αντίστοιχη̋ αναπόσβεστη̋ αξία̋ του 
και μεταφέρεται στα αποτελέσματα τη̋ χρήση̋. 

3.12 Απομείωση αξία̋ ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 

 
Σε κάθε ημερομηνία τη̋ Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋, η Εταιρία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων 
και ασώματων ακινητοποιήσεων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 
έχουν υποστεί ζημία απομείωση̋. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιμο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμό̋ τη̋ ζημία̋ απομείωση̋ (αν υπάρχει). Όταν δεν 
είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενό̋ επί μέρου̋ περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρία εκτιμά την 
ανακτήσιμη αξία τη̋ μονάδα̋ δημιουργία̋ ταμειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 
 
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ τη̋ εύλογη̋ αξία̋ μειωμένη̋ κατά τα έξοδα πώληση̋ και τη̋ 
αξία̋ χρήση̋ του. Για τον υπολογισμό τη̋ αξία̋ χρήση̋ (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενε̋ 
μελλοντικέ̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ προεξοφλούνται στη παρούσα αξία του̋ χρησιμοποιώντα̋ ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τι̋ παρούσε̋ εκτιμήσει̋ τη̋ αγορά̋ τη̋ διαχρονική̋ αξία̋ του 
χρήματο̋ και του̋ κινδύνου̋ που σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενό̋ περιουσιακού στοιχείου (ή μια̋ μονάδα̋ δημιουργία̋ ταμειακών ροών) εκτιμάται 
ότι είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδα̋ 
δημιουργία̋ ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωση̋ 
αναγνωρίζεται αμέσω̋ στα αποτελέσματα, εκτό̋ αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε ένα 
αναπροσαρμοσμένο ποσό, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζημιά απομείωση̋ αντιμετωπίζεται ω̋ μείωση στο 
ποσό τη̋ αναπροσαρμογή̋. 
Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωση̋ αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (τη̋ 
μονάδα̋ δημιουργία̋ 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 απομείωση̋ τη̋ αξία̋ του περιουσιακού στοιχείου (μονάδα̋ δημιουργία̋ 
ταμειακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Η αναστροφή τη̋ ζημιά̋ απομείωση̋ αναγνωρίζεται αμέσω̋ στα 
αποτελέσματα, εκτό̋ αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε 
στην περίπτωση αυτή η αναστροφή τη̋ ζημιά̋ απομείωση̋ αντιμετωπίζεται ω̋ αύξηση αναπροσαρμογή̋. 
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.13 Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία  μεταξύ του κόστου̋ του̋ και τη̋ καθαρή̋ ρευστοποιήσιμη̋ 
αξία̋ του̋.  Το κόστο̋ αντιπροσωπεύει την αξία αγορά̋ των εμπορευμάτων πλέον τα μεταφορικά και το 
κόστο̋ συσκευασία̋ κατά περίπτωση. Το κόστο̋ υπολογίζεται χρησιμοποιώντα̋ τη μέθοδο του σταθμισμένου 
μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώληση̋ μειωμένη με όλα 
τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωση̋ και τα έξοδα πώληση̋, προβολή̋ διάθεση̋ και διανομή̋ που θα 
πραγματοποιηθούν. 
 

3.14 Χρηματοοικονομικά μέσα 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋ εμφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ τη̋ Εταιρία̋, από τη στιγμή που η Εταιρία καθίσταται ένα μέρο̋ εκ των 
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

3.15 Απαιτήσει̋ 

 
Οι απαιτήσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ είναι κατά κανόνα άτοκε̋ και παρουσιάζονται στην ονομαστική 
του̋ αξία, μειωμένε̋ κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. 

3.16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τη̋ Εταιρία̋ περιλαμβάνουν κυρίω̋ μετρητά και καταθέσει̋ όψεω̋. 

3.17 Συμμετοχέ̋ διαθέσιμε̋ προ̋ πώληση 

 
Συμμετοχέ̋ σε μη εισηγμένε̋ εταιρίε̋ χαρακτηρίζονται ω̋ διαθέσιμε̋ προ̋ πώληση και καταχωρούνται στο 
κόστο̋ κτήσεω̋ καθώ̋ η εύλογη αξία του̋ δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Τα μερίσματα λογίζονται στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματο̋ όταν τεκμηριώνεται το δικαίωμα τη̋ Εταιρία̋ να τα εισπράξει. 

3.18 Δάνεια τραπεζών 

 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψει̋ καταχωρούνται με τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών  
αναλήψεων μειωμένα κατά τα άμεσα έξοδα έκδοση̋ του̋. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων και των πληρωτέων επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά και 
τα άμεσα έξοδα έκδοση̋ λογιστικοποιούνται σε δεδουλευμένη βάση στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντα̋ τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και προστίθενται στο αναπόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού 
δανείου ή υπερανάληψη̋, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο που προκύπτουν. 

3.19 Υποχρεώσει̋ 

 
Οι υποχρεώσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ είναι άτοκε̋ και εμφανίζονται στην ονομαστική του̋ αξία. 
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.20 Προβλέψει̋ 

 
Οι προβλέψει̋ σχηματίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νοµική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ω̋ 
αποτέλεσµα παρελθόντο̋ γεγονότο̋, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλου̋ για την 
τακτοποίηση αυτή̋ τη̋ υποχρέωση̋.  Οι προβλέψει̋ επιμετρούνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην 
οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστο̋ που θα προκύψει για τον διακανονισμό τη̋ υποχρέωση̋ 
που οφείλεται την ημερομηνία τη̋ Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋ και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
του̋ εφόσον η σχετική επίδραση τη̋ προεξόφληση̋ είναι σημαντική. 
 
Οι προβλέψει̋ για το κόστο̋ ανασυγκρότηση̋, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, λογιστικοποιούνται όταν 
η Εταιρία έχει εκπονήσει επίσημο λεπτομερέ̋ σχέδιο ανασυγκρότηση̋, το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στα 
εμπλεκόμενα μέρη. Η επιμέτρηση του̋ κόστου̋ ανασυγκρότηση̋ περιλαμβάνει μόνο τα άμεσα έξοδα τη̋ 
ανασυγκρότηση̋ που είναι αναγκαία για την ανασυγκρότηση και όχι για τη συνεχιζόμενη λειτουργία τη̋ 
επιχείρηση̋. 
 

3.21 Σημαντικέ̋ λογιστικέ̋ εκτιμήσει̋ και κρίσει̋ τη̋ διοικήσεω̋ 

 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και υποχρεώσεων και τι̋ 
απαιτούμενε̋ γνωστοποιήσει̋ για ενδεχόμενε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ όπω̋ επίση̋ και το ύψο̋ των 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκού̋ πληροφόρηση̋ και η εφαρμογή υποκειμενική̋ 
κρίση̋ αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσει̋ περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσει̋ από παροχέ̋ στο προσωπικό, απομείωση αξία̋ απαιτήσεων, ανοιχτέ̋ φορολογικέ̋ 
υποχρεώσει̋ και εκκρεμεί̋ δικαστικέ̋ υποθέσει̋. Οι εκτιμήσει̋ κρίνονται σημαντικέ̋ αλλά μη δεσμευτικέ̋. Τα 
πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τι̋ ανωτέρω εκτιμήσει̋.  
Οι σημαντικότερε̋ πηγέ̋ αβεβαιότητα̋ στι̋ λογιστικέ̋ εκτιμήσει̋ τη̋ Διοίκηση̋ αφορούν κυρίω̋ τι̋ επίδικε̋ 
υποθέσει̋, τι̋ επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ και την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση, όπω̋ αναλυτικά αναφέρονται και 
στη σημείωση 23. Άλλε̋ πηγέ̋ αβεβαιότητα̋ είναι σχετικέ̋ με τι̋ παραδοχέ̋ τη̋ Διοίκηση̋ σχετικά με τα 
προγράμματα παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπω̋ αυξήσει̋ αποδοχών, 
υπολειπόμενα έτη αφυπηρέτηση̋, πληθωρισμό̋ κλπ. Επίση̋ πηγή αβεβαιότητα̋ αποτελεί η εκτίμηση σχετικά 
με την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτιμήσει̋ και παραδοχέ̋ βασίζονται στην ω̋ τώρα 
εμπειρία τη̋ Διοίκηση̋ και επαναξιολογούνται ούτω̋ ώστε να επικαιροποιούνται στι̋ εκάστοτε υφιστάμενε̋ 
συνθήκε̋ τη̋ αγορά̋. 
Για τι̋ επίδικε̋ απαιτήσει̋ τρίτων κατά τη̋ Εταιρία̋ και τι̋ επίδικε̋ απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρία̋ κατά τρίτων, η 
Εταιρία δεν καταχωρεί κατά πάγια τακτική καμία πρόβλεψη για αυτέ̋ έω̋ ότου τελεσιδικήσουν.  
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4. Απόκτηση κλάδου εμπορία̋ καυσίμων από την εταιρεία Cyclon 

Κατά την 12 Ιανουαρίου 2015 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο τη̋ εταιρεία̋ AVINOIL και αποφασίστηκε η 
απορρόφηση του κλάδου εμπορία̋ των καυσίμων τη̋ διασπώμενη̋ εταιρεία̋ «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» 
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 81 παρ. 4 και 82-89 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το ΝΔ 
1297/72 όπω̋ ισχύουν και με βάση τα οικονομικά στοιχεία που μετέχουν στην διάσπαση κατά την 31/12/2014.  
Εν συνεχεία, κατά την 24 Μαρτίου 2015 καταρτίστηκε σχέδιο σύμβαση̋ διάσπαση̋ τη̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ 
«CYCLON ΕΛΛΑΣ» μεταξύ τη̋ ανωτέρω εταιρεία̋ και τη̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ «AVINOIL» συμφωνήθηκε και 
έγινε αμοιβαία αποδεκτή η διάσπαση τη̋ πρώτη̋ σε δύο κλάδου̋ και η απορρόφηση του κλάδου των 
καυσίμων από την AVINOIL. Το σχέδιο σύμβαση̋ διάσπαση̋ εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των Μετοχών τη̋ 29η̋ Μαΐου 2015. Από την περιουσία τη̋ Διασπώμενη̋ Εταιρία̋ μεταβιβάστηκαν οι 
δραστηριότητε̋ τη̋ εμπορία̋ καυσίμων και οι σχετικέ̋ με αυτέ̋ συναλλαγέ̋, μετά των συναφών προ̋ αυτέ̋ 
περιουσιακών στοιχείων, πλέον ποσοστού εκ του μετοχικού κεφαλαίου και λοιπών λογαριασμών τη̋ 
διασπώμενη̋, με αλλαγή στο άρθρο 5 του καταστατικού τη̋ επωφελούμενη̋ εταιρεία̋ καθώ̋ το μετοχικό 
κεφάλαιο τη̋ Εταιρεία̋ αυξήθηκε κατά Ευρώ 5.186.653,92 ενώ σχηματίστηκε «Αποθεματικό από την έκδοση 
μετοχών υπέρ το Άρτιο» λόγω διάσπαση̋ τη̋ Εταιρεία̋ με βάση το ΝΔ 1297/1972. Τα περιουσιακά στοιχεία 
(ενεργητικού και παθητικού) του εισφερόμενου κλάδου που απορροφήθηκαν από την Εταιρεία κατά την 7 
Ιουνίου 2015, ημερομηνία ολοκλήρωση̋ τη̋ διάσπαση̋ έχουν ω̋ κατωτέρω: 
 ΚΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ KΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CYCLON 

Ποσά σε χιλιάδε̋ ευρώ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  

Ενσώματα πάγια 11.988 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία      305 
Λοιπέ̋ απαιτήσει̋   2.540 

 14.833 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  

  

Πελάτε̋ και λοιπέ̋ απαιτήσει̋ 14.865 

Απαίτηση από CYCLON   6.391 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα      380 

 21.636 
Σύνολο ενεργητικού 36.469 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο 5.187 

Λοιπά αποθεματικά 5.141 
Κέρδη/ (ζημιέ̋) ει̋ νέον (672) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 9.656 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋  

Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋    404 

Υποχρεώσει̋ παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

   328 

 732 
Βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋  
Προμηθευτέ̋  8.179 
Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ 2.001 

Δάνεια 15.901 

 26.081 

Σύνολο υποχρεώσεων 26.813 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 36.469 
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5. Κύκλο̋ Εργασιών 

 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ω̋ κάτωθι: 
 

Κύκλο̋ εργασιών   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1 – 31/12/2015 1/1 – 31/12/2014 

Πωλήσει̋ :   

Καυσίμων 886.681 820.974 

Εμπορευμάτων 2.440 14.506 

Συσκευασιών 0 218 

Πωλήσει̋ αγαθών 889.121 835.698 
 
Ο πίνακα̋ που ακολουθεί παρουσιάζει μία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό – 
εξωτερικό) και ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (καύσιμα - λιπαντικά): 
 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1 – 31/12/15  1/1 – 31/12/14 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

Καύσιμα 836.471 50.209 886.680  793.942 27.032 820.974 

Λιπαντικά    2.441        0     2.441     8.991  5.515   14.506 

Συσκευασίε̋       0        0           0        218        0          218 

ΣΥΝΟΛΟ      838.912          50.209      889.121          803.151          32.547      835.698    
 
 
 

 

6. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/ (Έξοδα) 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

 1/1 – 31/12/15 1/1 – 31/12/14 

Χρεωστικέ̋ συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ (785) (124) 

Πιστωτικέ̋ συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ 1.153 307 

Έσοδα παροχή̋ υπηρεσιών 3.822 1.624 

Έσοδα από ενοίκια  4.996 5.781 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)     2.637 4.118 

Σύνολο 11.824 11.706 
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7. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεω̋ 

 
Για τη διαμόρφωση των κερδών εκμεταλλεύσεω̋ τη̋ Εταιρία̋ περιλαμβάνονται στου̋ λογαριασμού̋ των 
αποτελεσμάτων και οι κάτωθι χρεώσει̋/(πιστώσει̋): 
 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1 – 31/12/15 1/1 – 31/12/14 

   

Αποσβέσει̋ ασώματων 
ακινητοποιήσεων 351 415 

Αποσβέσει̋ ενσώματων 
ακινητοποιήσεων 5.308 4.653 

Σύνολο Αποσβέσεων 5.659 5.068 

Πρόβλεψη για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ 
(σημείωση 16) 3.500 3.617 

Έξοδα Προσωπικού 11.107 10.335 
  
 
 
Οι αμοιβέ̋ των νόμιμων ελεγκτών για τη χρήση 2015 ανήλθαν συνολικά  σε  Ευρώ 122.000 για την εταιρεία 
και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ελεγκτική̋ φύση̋. 

 
 

8. Έσοδα από Επενδύσει̋ 

 
Τα έσοδα από επενδύσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 
 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ   

 1/1 – 31/12/15 1/1 – 31/12/14 

Πιστωτικοί τόκοι 525 799 

Έσοδα από μερίσματα 672 735 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) επενδύσεων 90 277 

 
Σύνολο  1.287 1.811 

 
 
 
Στα έσοδα τόκων περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερία̋ ποσού € 522 χιλιάδε̋ και τόκοι καταθέσεων € 3 
χιλιάδε̋. Τα έσοδα από μερίσματα κατά την τρέχουσα χρήση προέρχονται από τη συμμετοχή στην OFC 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.  
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9. Χρηματοοικονομικά Έξοδα  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

 1/1 – 31/12/15 1/1 – 31/12/14 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 8.173 5.103 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 1.116 4.238 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1.111 1.135 

 
Σύνολο  10.400 10.476 

 

Στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνεται και το έξοδο προεξόφληση̋ των εμπορευματικών 
πιστώσεων ανέρχεται σε € 196 χιλ για την τρέχουσα χρήση. 
 
 

10. Φόρο̋ Εισοδήματο̋  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

 1/1 – 31/12/15  1/1 – 31/12/14 

Αναβαλλόμενη φορολογία που 
αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (1.095)  (2.093) 

Λοιποί φόροι-τέλη 3  0 

 (1.092)  (2.093) 

Αναβαλλόμενη φορολογία που 
αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα (16)  (111) 

 (16)  (111) 
 
 
Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ υπολογίσθηκε με συντελεστή 29% για την περίοδο 1/1–31/12/2015 
και με συντελεστή 26% για την συγκριτική χρήση 1/1–31/12/2014. 
 
Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ τη̋ χρήση̋ τη̋ Εταιρία̋ προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδο̋ οι 
κατωτέρω φορολογικέ̋ επιδράσει̋: 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

 1/1 – 31/12/15 1/1 – 31/12/14 

   

Φορολογικό̋ συντελεστή̋ 29,00% 26,00% 

Επιδράσει̋ στο φόρο από :   

Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 23,60% (1,10)% 

Απαλλασσόμενα τη̋ φορολογία̋ έσοδα 18,30% 3,00% 

Λοιπέ̋ επιδράσει̋ (αλλαγή συντελεστή,   

αναβαλλόμενη φορολογία κλπ) (173,30)% 6,80% 

Πραγματικό̋ φορολογικό̋ συντελεστή̋ χρήση̋ 102,60% 34,70% 
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11. Ασώματε̋ Ακινητοποιήσει̋ 

 
Οι ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ τη̋ Εταιρία̋ αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού και δικαιώματα 
εκμεταλλεύσεω̋ πρατηρίων καυσίμων. Η κίνηση του̋ κατά τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και κατά την 
χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
    Λογισμικό 

Λοιπά δικαιώματα 
εκμεταλλεύσεω̋ 

Σύνολο Ασωμάτων 
Ακινητοποιήσεων 

ΚΟΣΤΟΣ    

1 Ιανουαρίου 2014 2.962 3.689 6.651 

Προσθήκε̋ 180 0 180 

Μειώσει̋ (3) 0 (3) 

31 Δεκεμβρίου 2014 3.140 3.689 6.829 

Προσθήκε̋ 135 0 135 

Μειώσει̋ 0 0 0 

Μεταφορά από εισφορά κλάδου 
εμπορία̋ καυσίμων Cyclon  0 349 349 

31 Δεκεμβρίου 2015 3.275 4.038 7.313 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    

1 Ιανουαρίου 2014 2.518 2.902 5.420 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 194 221 415 

Μειώσει̋ (1) 0 (1) 

31 Δεκεμβρίου 2014 2.711 3.123 5.834 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 192 159 351 

Μειώσει̋ 0 0 0 

Μεταφορά από εισφορά κλάδου 
εμπορία̋ καυσίμων Cyclon 0 44 44 

31 Δεκεμβρίου 2015 2.903 3.326 6.229 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ    

31 Δεκεμβρίου 2014 429 566 996 

31 Δεκεμβρίου 2015 372 712 1.084 

 

Κατά την 7.6.2015 που πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση του κλάδου εμπορία̋ καυσίμων τη̋ εταιρεία̋ 
Cyclon μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) που περιλαμβάνονται στο τμήμα 
τη̋ διασπώμενη̋ εταιρεία̋, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και πάγια περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα 
ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ ποσού Ευρώ 305χιλιάδε̋. 
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12. Ενσώματε̋ Ακινητοποιήσει̋ 

Η κίνηση των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων τη̋ Εταιρία̋ κατά την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και κατά την 
χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

 

Γήπεδα 
και κτίρια 

Μηχανήματα 
και μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπό̋ 
εξοπλισμό

̋ 

Ακινητοποιήσει̋ 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ      

ΚΟΣΤΟΣ      

1 Ιανουαρίου 2014 29.423 64.992 2.757 7.488 104.661 

Προσθήκε̋ 395 2.670 128 319 3.542 

Μεταφορέ̋ 0 0 0 0 0 

Μειώσει̋ 0 (481) (29) 0 (511) 

31 Δεκεμβρίου 2014 29.818 67.211 2.856 7.807 107.692 

Προσθήκε̋ 242 3.558 108 34 3.941 

Μεταφορέ̋ 7.381 0 0 (7.381) 0 

Μειώσει̋  0 (165) 0 0 (165) 

Μεταφορά από εισφορά κλάδου 
εμπορία̋ καυσίμων Cyclon 8.245 3.640 563 0 12.448 

31 Δεκεμβρίου 2015 45.686 74.243 3.527 461 123.916 

 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

1 Ιανουαρίου 2014 7.717 37.597 2.036 0        47.349 

Προσθήκε̋ 925 3.573 156 0 4.653 

Μειώσει̋ 0 (269) (24) 0 (293) 

31 Δεκεμβρίου 2014 8.641 40.900 2.167 0        51.709 

Προσθήκε̋ 1.288 3.800 219 0 5.308 

Μειώσει̋ 0 (81) 0 0 (81) 

Μεταφορά από εισφορά κλάδου 
εμπορία̋ καυσίμων Cyclon 158 226 77 0             460 

31 Δεκεμβρίου 2015 10.088 44.845 2.464 0        57.397 

      

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
      

31 Δεκεμβρίου 2014 21.177 26.311 689          7.807 55.983 

31 Δεκεμβρίου 2015 35.598 29.398 1.063             461 66.519 
 
 
Κατά την 7.6.2015 που πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση του κλάδου εμπορία̋ καυσίμων τη̋ εταιρεία̋ 
Cyclon μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) που περιλαμβάνονται στο τμήμα 
τη̋ διασπώμενη̋ εταιρεία̋, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και πάγια περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα 
ενσώματε̋ ακινητοποιήσει̋ ποσού Ευρώ 11.988χιλιάδε̋. 
 
Σημειώνεται ότι επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων υφίστανται ενέχυρα υπέρ των τραπεζών λόγω των 
μακροπρόθεσμων δανείων τη̋ Εταιρεία̋. 
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13. Συμμετοχέ̋ σε Θυγατρικέ̋ και Συνδεδεμένε̋ Εταιρείε̋ 

 
Οι συμμετοχέ̋ σε θυγατρικέ̋ και συνδεδεμένε̋ εταιρίε̋ είναι οι ακόλουθε̋: 
 

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό 
συµµετοχή̋ 

Δραστηριότητα 
 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττική̋ 
100% 

 
Εμπόριο, 

Μεταφορά, 
Αποθήκευση και 
Αντιπροσωπεία 
Πετρελαιοειδών. 

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 

Ελλάδα, Σπάτα 
Αττική̋ 

46,03% 

Συστήματα 
Ανεφοδιασμού 
Αεροπορικού 

Καυσίμου 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ 
Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττική̋ 

30% 
Ενέργεια 

(αδρανή̋) 
 

ABIN AKINHTA Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττική̋ 
100% 

Εκμετάλλευση 
και αξιοποίηση 

Ακινήτων 
 

Τα ποσά με τα οποία είναι εκφρασμένε̋ οι αξίε̋ των συμμετοχών σε συνδεδεμένε̋ εταιρίε̋ τη̋ Εταιρία̋ 
απεικονίζονται στο ιστορικό κόστο̋ κτήση̋. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 
 

Επωνυµία  
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 4.195 4.195 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 4.620 4.620 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 183 183 

ABIN AKINHTA  Α.Ε. 314 314 

ΣΥΝΟΛΟ 9.312 9.312 
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14. Λοιπέ̋ Μακροπρόθεσμε̋ Απαιτήσει̋ 

 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

 31/12/2015 31/12/2014 

Επιταγέ̋ πελατών 3.265 3.448 

Προπληρωθέντα έξοδα 9.943 11.908 

Εγγυήσει̋                  995 737 

Εμπορευματικέ̋ Πιστώσει̋ 2.829 499 

Σύνολο 17.031 16.592 

 
Τα προπληρωθέντα έξοδα συμπεριλαμβάνουν προκαταβολέ̋ ενοικίων για εξασφάλιση πρατηρίων και άλλε̋ 
μακροπρόθεσμε̋ προπληρωμέ̋.  
 

15. Αποθέματα 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Εμπορεύματα 17.248 11.212 

Σύνολο  17.248 11.212 
 
 

16. Πελάτε̋ και λοιπέ̋ Βραχυπρόθεσμε̋ Απαιτήσει̋ 

 
Οι πελάτε̋ και οι λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρία̋ κατά την 31/12/2015, αποτελούνται κυρίω̋ 
από απαιτήσει̋ από την πώληση αγαθών ποσού Ευρώ 89 εκατομμυρίων περίπου (31/12/2014: Ευρώ 
104εκατομμύρια περίπου). Ακολουθεί ανάλυση πελατών & λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων: 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτε̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋                 93.080               99.974 

Πρόβλεψη για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ (18.911) (10.861) 

Συνδεόμενα μέρη 6.715 8.694 

 80.884 97.808 

Χρεώστε̋ διάφοροι 3.665 3.555 

Προκαταβολέ̋ – Μεταβατικοί 3.169 2.601 

Λοιπά                     1.041                     83 

Σύνολο 88.761 104.047 
 
 
Η μέση πιστωτική περίοδο̋ που δίδεται επί των πωλήσεων αγαθών είναι περίπου 35 ημέρε̋, ενώ για το 2014 
ήταν 42 ημέρε̋. Μετά την προκαθορισμένη πιστωτική περίοδο, χρεώνεται τόκο̋ κατά περίπτωση, αναλόγω̋ 
του νομίσματο̋ πληρωμή̋, επί του οφειλόμενου υπολοίπου. Στι̋ βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ από πελάτε̋, 
γίνεται πρόβλεψη για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ σύμφωνα με εκτίμηση τη̋ διοίκηση̋ τη̋ Εταιρία̋ για τα 
αμφίβολη̋ ανακτησιμότητα̋ ποσά από πώληση αγαθών, βάσει σχετικών ιστορικών στοιχείων. 
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16. Πελάτε̋ και λοιπέ̋ Βραχυπρόθεσμε̋ Απαιτήσει̋ (συνέχεια) 

 
Πριν γίνει αποδεκτό̋ ένα̋ νέο̋ πελάτη̋, η Εταιρία χρησιμοποιεί εξωτερικέ̋ πιστωτικέ̋ πληροφορίε̋ για να 
εκτιμήσει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του νέου πελάτη και να ορίσει έτσι το πιστωτικό όριό 
του. Τα πιστωτικά όρια αναθεωρούνται σε συνεχόμενη βάση.  
 
Ανάλυση ενηλικίωση̋ ληξιπρόθεσμων υπολοίπων πελατών από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ και επιταγών 
εισπρακτέων 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2015               31/12/2014 

   

0-30 ημέρε̋   1.874  4.889 

30-60 ημέρε̋   1.129   2.100 

60-90 ημέρε̋      911   1.909 

90-120 ημέρε̋     743    1.194 

120 + ημέρε̋  6.231 28.361 

Σύνολο        10.888            38.453 

 
Στον  λογαριασμό “Πελάτε̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋” συμπεριλαμβάνονται ληξιπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ 
από πελάτε̋, συνολική̋ αξία̋ Ευρώ 10.888 χιλιάδε̋ (31.12.2014 Ευρώ 38.453 χιλιάδε̋). Για τι̋ απαιτήσει̋ 
αυτέ̋ δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη καθώ̋ δεν υπάρχει μεταβολή στην φερεγγυότητά του̋ και θεωρούνται 
πλήρω̋ ανακτήσιμε̋, ενώ σημαντικό μέρο̋ αυτών καλύπτεται από εγγυήσει̋. 
 
Για την κάλυψη πιθανών ζημιών από επισφαλεί̋ πελάτε̋, η διοίκηση τη̋ Εταιρία̋ διενήργησε, εντό̋ του 2015, 
περαιτέρω πρόβλεψη για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋, ποσού Ευρώ 3.500 χιλιάδε̋. Επιπλέον, από την εισφορά 
του κλάδου εμπορία̋ καυσίμων τη̋ Cyclon μεταβιβάστηκε στην AVINOIL πρόβλεψη επισφάλεια̋ Πελατών 
ύψου̋ Ευρώ 4.550 χιλιάδε̋. Συνεπώ̋ το ύψο̋ τη̋ συνολική̋ πρόβλεψη̋ ανέρχεται κατά την 31.12.2015 σε 
Ευρώ 18.911 χιλιάδε̋ (2014: Ευρώ 10.861 χιλιάδε̋).  
Η πρόβλεψη αυτή έχει βασιστεί στη συσσωρευμένη εμπειρία τη̋ Εταιρία̋ από ζημίε̋ που προήλθαν από 
παρελθούσε̋ επισφαλεί̋ απαιτήσει̋. 
 
Κίνηση τη̋ πρόβλεψη̋ για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋  

                    
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
 

31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο έναρξη̋ 10.861 7.244 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 3.500 3.617 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  
από απορρόφηση κλάδου εμπορία̋ 
καυσίμων τη̋ Cyclon 

4.550 0 

Υπόλοιπο λήξη̋ 18.911 10.861 
   

Εκτιμώντα̋ την ανακτησιμότητα των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτε̋, η Εταιρία εξετάζει 
οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα των απαιτήσεων από την ημερομηνία 
που χορηγήθηκε η πίστωση ω̋ την ημερομηνία κλεισίματο̋ των οικονομικών καταστάσεων. Η συγκέντρωση 
του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισμένη λόγω τη̋ βάση̋ και τη̋ φύση̋ του πελατολογίου. Ω̋ εκ τούτου η 
διοίκηση τη̋ Εταιρία̋ πιστεύει ότι δεν χρειάζεται επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋, από αυτήν 
που έχει ήδη σχηματισθεί. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία του̋. 
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17.  Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά τη̋ Εταιρία̋ και βραχυπρόθεσμε̋ 
καταθέσει̋. Η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία του̋. 
 
 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Καταθέσει̋ σε τράπεζε̋ 31.607 5.784 

Ταμείο 0 0 

Σύνολο 31.607 5.784 

 
Κατά την απορρόφηση του κλάδου εμπορία̋ καυσίμων Cyclon την 7.6.2015 μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία 
χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  ποσού Ευρώ 380χιλιάδε̋. 
 
 
 

18. Δάνεια Τραπεζών 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

 
Δάνεια Τραπεζών 150.324 136.501 

Μείον: έξοδα ομολογιακού δανείου * (1.151) (1.470) 

Σύνολο δανείων ισολογισμού 149.173 135.031 

 
Ο δανεισμό̋ είναι αποπληρωτέο̋ ω̋ ακολούθω̋: 
 

Άμεσα ή εντό̋ ενό̋ έτου̋ 34.824 13.501 

Εντό̋ του δεύτερου έτου̋  11.900 7.500 

Από 3 έω̋ και 5 χρόνια 103.600 115.500 

Μετά από 5 χρόνια            0            0 

Μείον: έξοδα ομολογιακού δανείου (1.151) (1.470) 

 
Σύνολο δανείων Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋ 149.173 135.031 

 
Μείον: Ποσά πληρωτέα εντό̋ 12 μηνών 
(περιλαμβάνονται στι̋ βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋) 34.824 13.501 

Ποσά πληρωτέα μετά από 12 μήνε̋ 114.349 121.530 
 

* Τα έξοδα των ομολογιακών δανείων τη̋ Εταιρία̋ που αναλήφθηκαν αποσβένονται στη διάρκεια 
αποπληρωμή̋ του δανείου. 

 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται με την εύλογη αξία του̋. 
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18.  Δάνεια Τραπεζών (συνέχεια) 

 
Η Εταιρία έχει: 
Α. Ομολογιακό δάνειο ύψου̋ € 15.000 χιλιάδων που ελήφθη την 12/12/2014. 
Σκοπό̋ τη̋ σύναψη̋ του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με την 
μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. Οι αποπληρωμέ̋ του είναι εξαμηνιαίε̋ με έναρξη την 12/12/2015 και θα 
ολοκληρωθούν στι̋ 12/12/2016 με επιλογή παράταση̋ 1+1 ετών. 
Β. Επίση̋, στι̋ 01/08/2014 η Εταιρία συμφώνησε για την σύναψη ομολογιακού δανείου ύψου̋ € 110.000 
χιλιάδων. Σκοπό̋ τη̋ σύναψη̋ του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση μέρου̋ υφιστάμενου δανεισμού. 
Η διάρκεια του δανείου αυτού είναι πέντε έτη. 
Γ. Με την εισφορά του κλάδου εμπορία̋ καυσίμων τη̋ Cyclon κατά την 7.6.2015 με βάση το Ν. 1297/72, 
μεταβιβάστηκαν στην AVINOIL βραχυπρόθεσμα δάνεια ποσού Ευρώ 15.901 χιλιάδε̋, εκ των οποίων 
αποπληρώθηκαν μέσα στη χρήση ποσό Ευρώ 578χιλιάδε̋. 
-Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρου̋ των 
μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκεια̋ έω̋ ενό̋ έτου̋ είναι € 34.824 χιλιάδε̋. 
 
Όλα τα ανωτέρω δάνεια έχουν ληφθεί σε ευρώ και φέρουν επιτόκιο EURIBOR+SPREAD.    
 
 

19. Αναβαλλόμενοι Φόροι 

Οι παρακάτω είναι οι απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν  και 
οι κινήσει̋ του̋ κατά την διάρκεια των χρήσεων 2014 και 2015: 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
 

1/1/2014 

Συνολικό 
Συγκεντρωτικό 

εισόδημα 31/12/2014 

Συνολικό 
Συγκεντρωτικό 

εισόδημα 31/12/2015 Αναβαλλόμενη φορολογία από: 

Φορολογικέ̋ αποσβέσει̋ των παγίων 1.518 (31) 1.486 (139) 1.347 
Έξοδα πολυετού̋ φορολογική̋ 
απόσβεση̋ 14 28 42 (18) 24 
Αποζημιώσει̋ αποχώρηση̋ και 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
προσωπικού (295) (199) (495) 53 (442) 

Κεφαλαιοποιημένο Κόστο̋ Δανεισμού 0 17 17 317 334 

Λοιπέ̋ διαφορέ̋ μεταξύ φορολογικών 
και λογιστικών αποτελεσμάτων (2.862) (2.018) (4.879) (904) (5.784) 

Σύνολο (1.625) (2.204) (3.829) (692) (4.521) 
 
Ορισμένε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία έχουν συμψηφιστεί. Παρακάτω είναι η 
ανάλυση του υπολοίπου τη̋ αναβαλλόμενη̋ φορολογία̋ (μετά τον συμψηφισμό) για λόγου̋ παρουσίαση̋:    
  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 6.630 5350 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (2.109) (1.521) 

Σύνολο (4.521) (3.829) 
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19. Αναβαλλόμενοι Φόροι (συνέχεια) 
 
Η Εταιρία έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού € 4.103 χιλ για τι̋ αχρησιμοποίητε̋ 
φορολογικέ̋ ζημίε̋ των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 καθώ̋ θεωρεί ότι στο μέλλον θα υπάρξουν επαρκή 
φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτέ̋ τι̋ φορολογικέ̋ ζημίε̋.  
 
Επιπλέον, κατά την απορρόφηση του κλάδου εμπορία̋ καυσίμων Cyclon την 7.6.2015 μεταβιβάστηκαν στην 
Εταιρεία αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ ποσού Ευρώ 404χιλιάδε̋. 

 

20. Προμηθευτέ̋ και Λοιποί Πιστωτέ̋ 

 
Οι προμηθευτέ̋ και οι λοιποί πιστωτέ̋ αφορούν κυρίω̋ υποχρεώσει̋ από αγορέ̋ και λειτουργικά κόστη.  
 
Η μέση πιστωτική περίοδο̋ για τι̋ αγορέ̋ είναι 24 ημέρε̋, ενώ για το 2014  ήταν 25 ημέρε̋. 
 
Η διοίκηση τη̋ Εταιρία̋ θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στι̋ 
οικονομικέ̋ καταστάσει̋ προσεγγίζει την εύλογη του̋ αξία. Ακολουθεί ανάλυση προμηθευτών και λοιπών 
πιστωτών (πλην τραπεζών): 
 
 

  
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτέ̋   5.936   7.132 
Βραχυπρ. υποχρεώσει̋ προ̋ συνδεόμενα μέρη  49.200  48.009 
Πιστωτέ̋ διάφοροι          492       1.162 

Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋    8.742    3.873 

Σύνολο 64.370 60.175 

 
 
 

21. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Εγκεκριμένο, εκδοθέν και πλήρω̋ καταβλημένο: 20.896 15.709 

(7.107.529 ονομαστικέ̋ μετοχέ̋ αξία̋ Ευρώ 2,94 η κάθε μία)     
 
Η Εταιρία έχει μία μόνο κατηγορία κοινών ονομαστικών μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο τη̋ εταιρεία̋ 
αυξήθηκε λόγω τη̋ απορρόφηση̋ του κλάδου εμπορία̋ καυσίμων τη̋ Cyclon κατά το ποσό των κατά 
5.186.653,92 Ευρώ με την έκδοση 1.764.168 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστική̋ αξία̋ 2,94 Ευρώ 
εκάστη̋ και έτσι ανέρχεται συνολικά σε 20.896.135,26 Ευρώ, διαιρούμενο σε  7.107.529 μετοχέ̋, ονομαστική̋ 
αξία̋ 2,94 Ευρώ εκάστη̋ με αλλαγή του άρθρου 5 του καταστατικού τη̋ AVINOIL. 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι τη̋ διασπώμενη̋ εταιρεία̋ Cyclon, οι οποίοι να έχουν ειδικά 
δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. 
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22. Αποθεματικά 

 
Οι κινήσει̋ των αποθεματικών κατά τι̋ χρήσει̋ 2015 και 2014  παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ      

Περιγραφή 
Αποθεματικών 1/1/2014 

Προσθήκε̋ 
(μειώσει̋) 

2014 31/12/2014 

Προσθήκε̋ 
(μειώσει̋) 

2015 31/12/2015 

Τακτικό 1.736 0 1.736 0 1.736 
Έκτακτα 359 (359) 0 0 0 
Αφορολόγητα 1.622 (264) 1.358 0 1.358 
Αποθεματικό υπέρ 
το άρτιο 0 0 0 5.141 5.141 

Σύνολο 3.717 (623) 3.094 5.141 8.235 
 
 
Τακτικό Αποθεματικό 
Το τακτικό αποθεματικό είναι το 5% των μετά φόρων κερδών έω̋ ότου αυτό να ισούται με το 1/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη ζημιών. 
 
Αφορολόγητα αποθεματικά 
 
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 
 
Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικέ̋ διατάξει̋ 
αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση 
νέου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και 
δεν καταβάλλεται φόρο̋. 
 
Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
 
Το ποσό 5.141.161,36 Ευρώ αποτελεί « Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο λόγω διάσπαση̋ 
τη̋ Εταιρεία̋ με βάση το Ν.Δ 1297/1972» που προέκυψε από την απορρόφηση του κλάδου εμπορία̋ 
καυσίμων τη̋ διασπώμενη̋ εταιρεία̋ Cyclon. 
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23. Ενδεχόμενε̋ Υποχρεώσει̋ και Δεσμεύσει̋ 

 
Υφίστανται επίδικε̋ απαιτήσει̋ τρίτων κατά τη̋ Εταιρία̋ συνολικού ποσού Ευρώ 9,8 εκατομμυρίων περίπου. 
Επίση̋ υπάρχουν επίδικε̋ απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρία̋ κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 13 εκατομμυρίων 
περίπου.  
 
Για τι̋ χρήσει̋ 2011, 2012, 2013 & 2014, η Εταιρεία που υποχρεούνταν σε έλεγχο φορολογική̋ 
συμμόρφωση̋ από τακτικού̋ ελεγκτέ̋, έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν.2190/1920 τακτικό 
ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και έχουν εκδοθεί οι σχετικέ̋ 
Εκθέσει̋ Φορολογική̋ Συμμόρφωση̋. 
 
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 
φορολογικού ελέγχου από τι̋ αρμόδιε̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ οι επιχειρήσει̋ για τι̋ οποίε̋ εκδίδεται Έκθεση 
Φορολογική̋ Συμμόρφωση̋. Συνεπώ̋ οι φορολογικέ̋ αρχέ̋ είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 
διενεργήσουν τον δικό του̋ φορολογικό έλεγχο.  
Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση τη̋ εταιρεία̋ ότι τα αποτελέσματα από τέτοιου̋ μελλοντικού̋ ελέγχου̋ 
από τι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
θέση τη̋ Εταιρία̋. Μέχρι την ημερομηνία έγκριση̋ των οικονομικών καταστάσεων ο έλεγχο̋ φορολογική̋ 
συμμόρφωση̋ τη̋ εταιρεία̋ από τον τακτικό ελεγκτή τη̋ χρήση̋ 2015 δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν 
αναμένεται να προκύψουν σημαντικέ̋ περαιτέρω επιβαρύνσει̋. 

 
Η Εταιρία έχει συμβάσει̋ για συναλλαγέ̋ με του̋ προμηθευτέ̋ και του̋ πελάτε̋ τη̋. Στι̋ συμβάσει̋ με του̋ 
προμηθευτέ̋ ορίζεται ότι η τιμή αγορά̋ καυσίμων και λιπαντικών  θα είναι σύμφωνη με τι̋ αντίστοιχε̋ 
τρέχουσε̋ τιμέ̋ τη̋ διεθνού̋ αγορά̋ κατά την περίοδο τη̋ συναλλαγή̋. Οι τιμέ̋ πώληση̋ καθορίζονται 
σύμφωνα με τι̋ τρέχουσε̋ τιμέ̋ τη̋ διεθνού̋ αγορά̋ καθώ̋ και με τον ανταγωνισμό κατά την περίοδο τη̋ 
συναλλαγή̋. Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ω̋ εξασφάλιση για υποχρεώσει̋ τη̋ Εταιρία̋ 
ανέρχεται την 31/12/2015 σε Ευρώ 77.254 χιλιάδε̋. Αντίστοιχα την 31/12/2014 το ποσό ανερχόταν σε Ευρώ 
76.085 χιλιάδε̋. 

 

24. Συμβάσει̋ Λειτουργικών Μισθώσεων 

 
Οι μισθώσει̋ τη̋ Εταιρία̋ αφορούν κυρίω̋ χώρου̋ κατάλληλου̋ για πρατήρια καυσίμων του̋ οποίου̋ στη 
συνέχεια υπεκμισθώνει στου̋ συνεργάτε̋ – πρατηριούχου̋. Αφορούν επίση̋ χώρου̋ γραφείων καθώ̋ και 
μισθώσει̋ μεταφορικών μέσων. 
 
 
Η Εταιρία ω̋ Μισθωτή̋ 

 
  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015  31/12/2014 

    

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσει̋ λειτουργικών 
μισθώσεων που αναγνωρίζονται ω̋ έξοδα τη̋ χρήση̋ 6.824  6.827 
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24. Συμβάσει̋ Λειτουργικών Μισθώσεων (συνέχεια) 

  
Κατά την 31/12/2015  η Εταιρία είχε αναληφθείσε̋ δεσμεύσει̋ από συμβάσει̋ λειτουργικών μισθώσεων χωρί̋ 
την δυνατότητα ή χωρί̋ να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά μισθωτήρια, οι οποίε̋ είναι πληρωτέε̋ ω̋ εξή̋: 
 

  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015  31/12/2014 

    

Εντό̋ ενό̋ έτου̋ 6.810  6.679 

Εντό̋ 2 έω̋ και 5 ετών 22.434  20.348 

Μετά από 5 χρόνια 24.850  32.897 
 
 
Ο μέσο̋ χρόνο̋ μίσθωση̋ των κτιρίων γραφείων και μεταφορικών μέσων είναι εννέα και τέσσερα χρόνια 
αντίστοιχα. Ο αντίστοιχο̋ χρόνο̋ μίσθωση̋  των χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίμων είναι εννέα. 
Η Εταιρία ω̋ Εκμισθωτή̋ 
 
Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσει̋ λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίζονται ω̋ έσοδα τη̋ χρήση̋: 
 

  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015  31/12/2014 

    

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσει̋ λειτουργικών 
μισθώσεων που αναγνωρίζονται ω̋ έσοδα τη̋ χρήση̋ 6.927  5.781 

 
 
 
Κατά την ημερομηνία σύνταξη̋ των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρία κατέχει συμβόλαια με του̋ μισθωτέ̋ 
που θα τη̋ αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ω̋ μισθώματα: 

  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015  31/12/2014 

    

Εντό̋ ενό̋ έτου̋ 6.639  5.777 

Εντό̋ 2 έω̋ και 5 ετών 18.488  16.762 

Μετά από 5 χρόνια 20.651  20.463 
 
Τα συμβόλαια αυτά αφορούν κυρίω̋ υπεκμισθώσει̋ από την Avin Oil  χώρων κατάλληλων για πρατήρια 
καυσίμων με μέσο χρόνο εκμίσθωση̋ εννέα χρόνια.  

 

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξη̋ τη̋ Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋ 

 
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονό̋ το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την 
επιχειρηματική πορεία τη̋ Εταιρία̋ από τι̋ 31/12/2015 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξη̋ του παρόντο̋. 
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26. Συναλλαγέ̋ μεταξύ Συνδεδεμένων Μερών 

 
Οι συναλλαγέ̋ μεταξύ τη̋ Εταιρία̋ και των συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω. 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Πωλήσει̋ Αγορέ̋ Απαιτήσει̋ Υποχρεώσει̋ 

Μητρική Εταιρία (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 17.030 367.007        541            43.280 

Θυγατρική (ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.) 107.860        441    4.077                165 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 46.343    69.450 
                       

2.172        5.772 

Σύνολο 171.233 436.898 6.790 49.217 
 
 
Οι πωλήσει̋ των αγαθών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στι̋ συνήθει̋  τιμέ̋ πωλήσεων τη̋ Εταιρία̋. 
 
Τα οφειλόμενα ποσά είναι χωρί̋ εγγυήσει̋ και θα τακτοποιηθούν με την καταβολή μετρητών. Καμία εγγύηση 
δεν έχει δοθεί  ή ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.  
 
Επίση̋, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ από συνδεδεμένα μέρη. 
 
Αμοιβέ̋ Διευθυντικών Στελεχών 
 
Οι αμοιβέ̋ των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο τη̋ διοίκηση̋ τη̋ Εταιρία̋, 
για την περίοδο 1/1 – 31/12/2015 και 1/1 – 31/12/2014 ανέρχονται σε Ευρώ 288 χιλιάδε̋ και Ευρώ 388 
χιλιάδε̋ αντίστοιχα. 
 
Οι αμοιβέ̋ των μελών του διοικητικού συμβουλίου συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 
 
Άλλε̋ δαπάνε̋ τη̋ χρήσεω̋ 1/1-31/12/2015 που αφορούν διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε Ευρώ 17 
χιλιάδε̋ (1/1-31/12/2014 Ευρώ 23  χιλιάδε̋). 
 
Συναλλαγέ̋ Διευθυντικών Στελεχών 
Δεν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγέ̋, απαιτήσει̋ ή/και υποχρεώσει̋ μεταξύ τη̋ Εταιρία̋ και των 
διευθυντικών στελεχών.  
 

27. Προβλέψει̋ για Αποζημιώσει̋ Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότηση̋ 

 
Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων τη̋ Εταιρία̋ προ̋ του̋ εργαζόμενου̋ τη̋, αναφορικά με τη 
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο τη̋ προϋπηρεσία̋ του̋, διενεργήθηκε αναλογιστική 
μελέτη. 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 δικαιώματο̋ παρουσιάζεται προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία του σε σχέση µε τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολή̋ του.  
 
Η Εταιρία έχει την υποχρέωση , σύμφωνα με τον Ν. 2112/1920 , για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότηση̋. Δεν παρέχονται άλλα επιδόματα ή παροχέ̋ μετά τη συνταξιοδότηση. 
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27. Προβλέψει̋ για Αποζημιώσει̋ Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότηση̋ (συνέχεια) 

 
Οι πιο πρόσφατε̋ αναλογιστικέ̋ εκτιμήσει̋ τη̋ υποχρέωση̋ για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότηση̋, έγιναν τη 31η Δεκεμβρίου 2015 από ανεξάρτητο εγκεκριμένο αναλογιστή.  
 
Η παρούσα αξία τη̋ υποχρέωση̋ καθορισμένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και 
παρεσχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο «projected unit credit method». 
 

 Εκτίμηση στι̋: 
 31/12/2015 31/12/2014 
Κύριε̋ παραδοχέ̋ που χρησιμοποιήθηκαν:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 1,60% 
Επιτόκιο απόδοση̋ 2,00% 1,60% 
Πληθωρισμό̋ 2,00% 2,00% 
Αύξηση αποδοχών προσωπικού      0%      0% 

 
 
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήση̋ αναφορικά με το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
καθώ̋ και τη̋ υποχρέωση̋ για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότηση̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 
 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ   
 31/12/15 31/12/14 
   
   
Κόστο̋ τρεχουσών παροχών 188 293 
Τόκοι  30  47 
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματο̋ 

  0   0 

   
Καθαρό έξοδο/ (έσοδο) αναγνωρισμένο στο 
αποτέλεσμα 

218 340 

 
                Αναλογιστικά (Κέρδη)/ Ζημιέ̋  
                αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά εισοδήματα                           (55)                  427 
 
                Καθαρό έξοδο/ (έσοδο) αναγνωρισμένο στα  
                Συγκεντρωτικά  Συνολικά Εισοδήματα                                       163                 767 
 
 
Το παραπάνω αναγνωρισμένο έξοδο συμπεριλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα τη̋ Εταιρία̋ ω̋ ακολούθω̋: 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  
 31/12/2015 31/12/2014 

   
   
Έξοδα διοίκηση̋ 110 161 
Έξοδα διάθεση̋ 108 179 
 218 340 
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27. Προβλέψει̋ για Αποζημιώσει̋ Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότηση̋ - (συνέχεια) 
 
Η κίνηση σε παρούσε̋ αξίε̋ τη̋ υποχρέωση̋ που προκύπτει από  το πρόγραμμα προκαθορισμένων 
παροχών καθώ̋ και τη̋ υποχρέωση̋ για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότηση̋ 
αναλύονται ω̋ εξή̋: 

         Ποσά σε χιλ. Ευρώ   
 31/12/2015 31/12/2014 
   
   
Έναρξη υποχρέωση̋ καθορισμένων παροχών 1.903 1.136 
Κόστο̋ παροχών 566 538 
Τόκοι 30 47 
Αναλογιστικά (Κέρδη)/ Ζημιέ̋  (55) 427 
Καταβεβλημένε̋ παροχέ̋ (548) (245) 
Λήξη υποχρέωση̋ καθορισμένων παροχών 1.896 1.903 

 

 
Η ανάλυση τη̋ ευαισθησία̋  Παρούσα̋ Αξία̋ Δέσμευση̋ Καθορισμένων έχει ω̋ εξή̋: 
 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

     

                                                                            1.896 

      

-υπολογισμό̋ με προεξοφλητικό επιτόκιο +0,5% 1.771 

-υπολογισμό̋ με προεξοφλητικό επιτόκιο -0,5% 2.033 

 
Η Ανάλυση Ευαισθησία̋ του Κόστου̋ Τρέχουσα̋ 
Απασχόληση̋  έχει ω̋ εξή̋:                                                                        

49 

    

-υπολογισμό̋ με προεξοφλητικό επιτόκιο +0,5% 44 

-υπολογισμό̋ με προεξοφλητικό επιτόκιο -0,5% 55 

 

28. Κατηγορίε̋ Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 
Χρηματοοικονομικέ̋ απαιτήσει̋      
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτε̋ και λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ 
απαιτήσει̋ (συμπεριλαμβάνονται τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) 120.368 109.831 
 
Χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋          
 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Δάνεια τραπεζών 149.173 135.030 

Προμηθευτέ̋ και λοιποί πιστωτέ̋ 64.370 60.175 
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29.  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

 
Η διοίκηση τη̋ Εταιρεία̋ έχει αξιολογήσει τι̋ επιπτώσει̋ στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί 
να προκύψουν λόγω τη̋ γενικότερη̋ κατάσταση̋ του επιχειρηματικού περιβάλλοντο̋ στην Ελλάδα. 
Γενικότερα όπω̋ αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιμέρου̋ κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν 
αρνητικέ̋ εξελίξει̋ στην Ελληνική οικονομία θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία τη̋ Εταιρεία̋. 
 
α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά τη̋ έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να είναι βιώσιμη 
μεγιστοποιώντα̋ την απόδοση στου̋ μετόχου̋ μέσω τη̋ βελτιστοποίηση̋ τη̋ σχέση̋ δανεισμού προ̋ ίδια 
κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση τη̋ Εταιρία̋ αποτελείται από δανεισμό όπω̋ αναφέρεται στη σημείωση 
18, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημείωση 17) και ίδια κεφάλαια των μετόχων τη̋ εταιρία̋ που 
περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη ει̋ νέο όπω̋ αναφέρονται στι̋ σημειώσει̋ 
21 και 22 αντίστοιχα. Η διοίκηση τη̋ Εταιρία̋ παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση τη̋ σε συνεχή βάση. 
Μέρο̋ αυτή̋ τη̋ παρακολούθηση̋ είναι η αναθεώρηση του κόστου̋ κεφαλαίου και των συνδεδεμένων 
κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. 

 
Σχέση Καθαρού Χρέου̋ προ̋ Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
Η διοίκηση τη̋ Εταιρία̋ επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο 
αυτή̋ τη̋ επισκόπηση̋ υπολογίζεται το κόστο̋ κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία 
κεφαλαίου.  
 
Η σχέση αυτή έχει ω̋ ακολούθω̋: 
 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ  31/12/2015 31/12/2014 

Δάνεια τραπεζών                                                   149.173 135.030 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (31.607) (5.784) 

Καθαρό χρέο̋  117.566 129.246 

   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17.810 8.128 

   

Σχέση Καθαρού χρέου̋ προ̋ Ίδια 
Κεφάλαια 

6,60 15,90 

 

β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 
 
Το τμήμα διαχείριση̋ διαθεσίμων τη̋ Εταιρία̋ συντονίζει την πρόσβαση στι̋ εγχώριε̋ κεφαλαιαγορέ̋, 
ρυθμίζοντα̋ του̋ οικονομικού̋ κινδύνου̋ που σχετίζονται με τι̋ δραστηριότητε̋ τη̋ Εταιρία̋. Αυτοί οι 
κίνδυνοι περιλαμβάνουν κινδύνου̋ αγορά̋ (συμπεριλαμβανομένων νομισματικών κινδύνων, κινδύνων 
εύλογη̋ αξία̋ επιτοκίων και κινδύνων τιμών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητα̋. Η Εταιρία δεν 
πραγματοποιεί συναλλαγέ̋ σε χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών 
παραγώγων για κερδοσκοπικού̋ σκοπού̋. Το τμήμα διαχείριση̋ διαθεσίμων τη̋ Εταιρία̋ κάνει αναφορέ̋ σε 
τακτά διαστήματα στη διοίκηση τη̋ Εταιρία̋ που με τη σειρά τη̋ ρυθμίζει του̋ κινδύνου̋ και τι̋ 
εφαρμοζόμενε̋ πολιτικέ̋ για να αμβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνου̋. 
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29.  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων - (συνέχεια) 
 
 
γ. Κίνδυνοι αγορά̋ 
 
Οι δραστηριότητε̋ τη̋ Εταιρία̋ την εκθέτουν πρωτίστω̋ σε οικονομικού̋ κινδύνου̋ αλλαγή̋ επιτοκίων  
(βλέπε (ε) παρακάτω) καθώ̋ και στην διακύμανση των τιμών του πετρελαίου, κυρίω̋ λόγω τη̋ υποχρέωση̋ 
τήρηση̋ αποθεμάτων. Η Εταιρία αντιμετωπίζει την διακύμανση των τιμών του πετρελαίου ρυθμίζοντα̋ τα 
αποθέματα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Δεν υπάρχουν αλλαγέ̋ στου̋ κινδύνου̋ που πιθανόν εκτίθεται η 
Εταιρία στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώ̋ και στον τρόπο που αντιμετωπίζει και μετρά αυτού̋ του̋ 
κινδύνου̋.  
 
 
δ. Κίνδυνοι συναλλάγματο̋ 
 
Οι συναλλαγέ̋ τη̋ Εταιρία̋ σε ξένα νομίσματα αφορούν κυρίω̋ αγορέ̋ και πωλήσει̋ προϊόντων με νόμισμα 
κίνηση̋ το δολάριο. Το μέγεθο̋ των συναλλαγών αυτών δεν είναι σημαντικό για την δημιουργία κινδύνου για 
την Εταιρία από τι̋ διακυμάνσει̋ των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενώ για την αντιστάθμιση του κινδύνου οι 
αποπληρωμέ̋ των σχετικών αγορών γίνονται μέσω των διαθεσίμων τη̋ Εταιρία̋ σε δολάρια. 
 
ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 
 
Η Εταιρία έχει πρόσβαση σε σημαντικέ̋ εγχώριε̋ κεφαλαιαγορέ̋ και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικά επιτόκια και όρου̋ δανεισμού. Προκειμένου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακέ̋ ροέ̋ από 
χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ να μην επηρεάζονται σημαντικά από τι̋ διακυμάνσει̋ των επιτοκίων, το 
τμήμα πιστωτική̋ διαχείριση̋ αμβλύνει τον κίνδυνο μέσω τη̋ δανειοδότηση̋ με χρονικό ορίζοντα που να 
εξασφαλίζει την Εταιρία, ενώ επιδιώκεται και η μείωση των τραπεζικών spreads σε περιόδου̋ ανόδου των 
ευρωπαϊκών επιτοκίων. 
Εάν τα υφιστάμενα επιτόκια ήταν 50 μονάδε̋ βάση̋ υψηλότερα ή χαμηλότερα, κρατώντα̋ σταθερέ̋ τι̋ 
υπόλοιπε̋ μεταβλητέ̋, το προ-φόρων κέρδο̋ τη̋ Εταιρία̋ για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015, θα 
μειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά περίπου Ευρώ 520 χιλιάδε̋. 
 
ζ. Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ 
 
Ο Πιστωτικό̋ Κίνδυνο̋ τη̋ Εταιρία̋ αφορά κυρίω̋ τι̋ απαιτήσει̋ από πελάτε̋ και λοιπέ̋ απαιτήσει̋, καθώ̋ 
τα διαθέσιμα τη̋ Εταιρία̋ είναι κατατεθειμένα σε γνωστέ̋ τράπεζε̋ του εσωτερικού.  
Οι  απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρία̋ κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώ̋ δεν υφίσταται συγκέντρωσή 
του̋ και κατά συνέπεια σημαντικό̋ πιστωτικό̋ κίνδυνο̋. Η Εταιρία έχει συμβάσει̋ για τι̋ συναλλαγέ̋ με του̋ 
πελάτε̋ τη̋, στι̋ οποίε̋ ορίζεται ότι η τιμή πώληση̋ των προϊόντων θα είναι σύμφωνη με τι̋ αντίστοιχε̋ 
τρέχουσε̋ τιμέ̋ που ισχύουν κατά την περίοδο τη̋ συναλλαγή̋. Επίση̋ το τμήμα διαχείριση̋ πιστωτικού 
κινδύνου ασχολείται αποκλειστικά με την εφαρμογή τη̋ πιστωτική̋ πολιτική̋ τη̋ εταιρία̋. Επιπροσθέτω̋ για 
την εξασφάλιση των απαιτήσεών τη̋ η Εταιρία λαμβάνει προσημειώσει̋ ακινήτων από του̋ πελάτε̋ τη̋ και 
εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ τραπέζη̋. 
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29.  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (συνέχεια) 

 
 
η. Κίνδυνο̋ ρευστότητα̋ 
 
Η διαχείριση τη̋ ρευστότητα̋ επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και 
εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων, χρησιμοποιημένων ή όχι. Η Διοίκηση τη̋ Εταιρία̋ για την 
αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητα̋ φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψο̋ των χρηματικών διαθεσίμων και 
να εξασφαλίζει επαρκώ̋ την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων από τράπεζε̋ εσωτερικού 
ή μέσω του Ομίλου από τράπεζε̋ εξωτερικού. 
 
 
 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακα̋ ενηλικίωση̋ υποχρεώσεων τη̋ Εταιρία̋ 
 

2015 

 Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 

     

      

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  0-6 μήνε̋ 6-12 μήνε̋ 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο 

 
      

Προμηθευτέ̋ & λοιποί πιστωτέ̋          64.370    0 0 0 64.370 

Δάνεια τραπεζών 6,01%         29.264 5.240 114.667 0      149.173       

         93.634 5.240 114.667 0 213.543 

Σύνολο       

       

       

2014 

 Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 

     

      

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  0-6 μήνε̋ 6-12 μήνε̋ 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο 

       

Προμηθευτέ̋ & λοιποί πιστωτέ̋          60.175    0 0 0 60.175    

Δάνεια τραπεζών 6,73%         12.501 681 121.849 0      135.030 

         72.675 681 121.849 0 195.205 

Σύνολο                                                                                                                                   
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προ̋ του̋ Μετόχου̋ τη̋ Εταιρεία̋ “AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ” 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ “AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ”, οι οποίε̋ αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομική̋ θέση̋ τη̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 2015, τι̋ καταστάσει̋ αποτελεσμάτων χρήσεω̋ και 

συνολικού εισοδήματο̋, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώ̋ και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπέ̋ επεξηγηματικέ̋ πληροφορίε̋. 

 

Ευθύνη τη̋ Διοίκηση̋ για τι̋ Χρηματοοικονομικέ̋ Καταστάσει̋ 

 

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

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋, όπω̋ αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπω̋ και για εκείνε̋ τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋, που η διοίκηση καθορίζει ω̋ απαραίτητε̋, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθο̋. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μα̋ ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

μα̋.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μα̋ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνε̋ δεοντολογία̋, καθώ̋ και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογη̋ διασφάλιση̋ για το εάν οι χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ είναι απαλλαγμένε̋ από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχο̋ περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και 

τι̋ γνωστοποιήσει̋ στι̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋.  Οι επιλεγόμενε̋ διαδικασίε̋ βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαμβανομένη̋ τη̋ εκτίμηση̋ των κινδύνων ουσιώδου̋ ανακρίβεια̋ των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτή̋ εξετάζει τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋ που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων τη̋ εταιρεία̋, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τι̋ 

περιστάσει̋, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμη̋ επί τη̋ αποτελεσματικότητα̋ των εσωτερικών δικλίδων τη̋ 

εταιρεία̋.  Ο έλεγχο̋ περιλαμβάνει επίση̋ την αξιολόγηση τη̋ καταλληλότητα̋ των λογιστικών αρχών και μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώ̋ και αξιολόγηση τη̋ 

συνολική̋ παρουσίαση̋ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

τη̋ ελεγκτική̋ μα̋ γνώμη̋. 



 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μα̋, οι συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση τη̋ Εταιρεία̋ “AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τη̋ επίδοση και τι̋ 

ταμειακέ̋ τη̋ ροέ̋ για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋, όπω̋ αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου τη̋ Έκθεση̋ Διαχείριση̋ του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α 

(παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτό̋ Ελεγκτή̋ Λογιστή̋ 
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