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Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 
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    AVIN OIL ΑΒΔΝΔΠ 

 
 

                 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπώλ πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ  
                 έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 

 
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ   ΖΜ.   

    
1.1.2018-

31.12.2018 
1.1.2017-

31.12.2017 

        

Κχθινο εξγαζηψλ 4 1.171.954 1.084.481 

Κφζηνο πσιεζέλησλ   (1.121.302) (1.033.965) 

Μεηθηά απνηειέζκαηα   50.652 50.516 

Έμνδα δηάζεζεο   
         

(38.237) 
           

(42.849) 

Έμνδα δηνίθεζεο   
         

(12.569) 
           

(11.426) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα) 5 15.052 13.863 

Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο 6 14.898 10.104 

Έζνδα απφ επελδχζεηο 7 1.019 1.182 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 (6.359) (7.891) 

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ   9.558 3.395 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 (3.227) (1.202) 

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο)  ρξήζεο κεηά από   θόξνπο   6.331 2.193 

  
      

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα 

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά    
 
 

26 

    

ζηα απνηειέζκαηα:     
 Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) ζε πξνγξάκκαηα   
παξνρψλ 

                   
(48) 

               
(323) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο                        9 14 94 

    (35) (229) 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο  
  

6.297 1.964 

    

    

 
 
 
 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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  AVIN OIL ΑΒΔΝΔΠ 
 

  Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο  31εο Γεθεκβξίνπ 2018 

 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  ΖΜ.   

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   31.12.2018 31.12.2017 

Πάγην Δλεξγεηηθό       

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 10 2.367 1.602 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 11 69.489 64.802 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείεο 

12 11.862 11.862 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 13 10.657 13.837 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 18 3.697 2.843 

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ   98.072 94.946 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό       

Απνζέκαηα 14 19.978 20.748 

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 15 75.968 87.586 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 16 24.386 18.255 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ   120.332 126.589 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   218.404 221.535 

  

      ΊΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Ίδηα Κεθάιαηα 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 20 20.896 20.896 

Τπέξ ην άξηην 20 5.141 5.141 

Απνζεκαηηθά 21 3.094 3.094 

Απνηειέζκαηα εηο λέν   (10.454) (6.793) 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   18.677 22.338 

  
      

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Γάλεηα ηξαπεδψλ 17 28.673 88.687 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ 26 2.065 1.969 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο   3.596 3.811 

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ   34.334 94.466 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 19 72.092 60.030 

Γάλεηα ηξαπεδψλ  17 93.300 44.700 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ   165.392 104.730 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   199.726 199.197 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   218.404 221.535 

        

 
Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.  
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           AVIN OIL ΑΒΔΝΔΠ 
 

 
           Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 
 

 
 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ εκ 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Γηαθνξά 
Τπέξ ην 

άξηην 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκα
ηα εηο Νέν 

ύλνιν 

              

Έλαξμε Υξήζεσο 01.01.2017 20,21 20.896        5.141    3.094 (8.756) 20.375 

Κέξδε/(Εεκηέο) ρξήζεο                                          0 0 0 2.193 2.193 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα ρξήζεο   0 0 0 (229) (229) 

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα 
ρξήζεο 

  0 0 0 1.964 1.964 

Λήμε Υξήζεσο 31.12.2017 20,21 20.896 5.141 3.094 (6.792) 22.339 

              

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2018   20.896 5.141 3.094 (6.792) 22.339 

Δπίδξαζε αιιαγήο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 
(πηνζέηεζε Γ.Π.Υ.Α. 9)  

  0 0 0 (9.958) (9.958) 

Πξνζαξκνζκέλε έλαξμε πεξηόδνπ 
1/1/2018 

  20.896 5.141 3.094 (16.750) 12.381 

Κέξδε/(Εεκηέο) ρξήζεο                                          0 0 0 6.331 6.331 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα ρξήζεο   0 0 0 (35) (35) 

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα 
ρξήζεο 

  0 0 0 
6.297  6.297  

Λήμε Υξήζεσο 31.12.2018 20,21 20.896 5.141 3.094 (10.454) 18.677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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       AVIN OIL ΑΒΔΝΔΠ 
 
             Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ       

  ΖΜ 1.1 -31.12.2018 1.1 -31.12.2017 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ   9.558 3.395 

Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:       

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ & άυισλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

10,11 6.043 5.922 

Πξνβιέςεηο 15,26 (1.797) 6.022 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο   (28) (355) 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

  1.292 
(2.822) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 8 6.359 7.891 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή κεηαβνιέο 
πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο: 

      

(Aχμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ 14 770  (7.454) 

(Aχμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ   2.553  17.222  

Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ  ηξαπεδψλ)   12.007  (25.525) 

Μείνλ:       

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα   (6.140) (7.329) 

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) 

  30.616  (3.032) 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 

  
0  (1.800) 

Αγνξά ελζσκάησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

10,11 
(13.550) (7.050) 

    

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άυισλ 
παγίσλ 

10,11 51 
3.005  

Σφθνη εηζπξαρζέληεο   47 82  

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα   666  665  

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) 

  (12.786) (5.098) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ   0 0 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 17 32.000 0 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 17 (43.700) (14.600) 

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

  (11.700) (14.600) 

Καζαξή αύμεζε ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη 
ηζνδύλαµα ρξήζεο 

  
6.130  (22.731) 

(α) + (β) + (γ)   

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 
ρξήζεο 

16 18.255 40.986 

      

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
ρξήζεο 

16 24.386 18.255 

 
Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2018 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
Ζ “Αvin Oil Αλψλπκνο Βηνκεραληθή Δκπνξηθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδψλ” (ε Δηαηξεία) είλαη αλψλπκε 
Δηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαη έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε έδξα ζην Μαξνχζη, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Σ.Κ. 151 24. Ζ 
“Avin Oil ΑΒΔΝΔΠ” είλαη ζπγαηξηθή θαηά 100% ηεο “Μφηνξ Ότι (Διιάο) Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ” ε νπνία 
είλαη αλψλπκε Δηαηξεία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε έδξα 
ζην Μαξνχζη, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Σ.Κ. 151 24 θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ “Μφηνξ 
Ότι (Διιάο)" δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηε 
δηχιηζε θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ 
είλαη ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. Ζ 
Δηαηξεία δελ πξνεηνηκάδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο είλαη 100% ζπγαηξηθή, δελ 
δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρέο ηεο ή άιια ρξεφγξαθα έθδνζήο ηεο ζε θάπνηα δεκφζηα αγνξά θαη 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο, “ Μφηνξ Ότι 
(Διιάο) Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ ” πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 
 
O αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ήηαλ 178 άηνκα (2017: 181 
άηνκα). 
 
2.   Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο   Αλαθνξάο 
(ΓΠΥΑ) 
 
Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 
 
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη 
ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξα. Όζα εμ απηψλ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ Δηαηξεία, παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
 
2.1 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ θιεηόκελε νηθνλνκηθή ρξήζε 
 
Δπίδξαζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» 
 
Απηή ε ζεκείσζε εμεγεί ηελ επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία” ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη πεξηγξάθεη ηηο λέεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2018, φπνπ απηέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 
Οη λέεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 3.17. 
 
α. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
 
Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΛΠ 39 ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ. 
 
πγθεθξηκέλα ην ΓΠΥΑ 9 πξνβιέπεη ηα παξαθάησ γηα ηελ Σαμηλφκεζε θαη Δπηκέηξεζε ησλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ: 
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Σαμηλόκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 
 
Σν ΓΠΥΑ 9 εηζάγεη έλα κνληέιν ζπλνιηθήο ηαμηλφκεζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ θαηαηάζζνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε Απνζβεζκέλν Κφζηνο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε Δχινγε Αμία κέζσ Λνηπψλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ 
(ΔΑΜΛΔ) 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε Δχινγε Αμία κέζσ Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ (ΔΑΜΚΑ) 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηακηαθέο ξνέο πνπ απνηεινχληαη 
κφλν απφ πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ ηαμηλνκνχληαη ιακβάλνληαο ππφςε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα 
ηελ δηαθξάηεζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ 
δηαθξαηνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε ζθνπφ ηελ δηαθξάηεζή ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπο 
θαη ηελ είζπξαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπο, επηκεηξνχληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο. Αλ ην 
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη ηελ πξφζεζε ηεο δηαθξάηεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπο αιιά πξνζδνθά λα πσιήζεη απηά ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ρξεηάδεηαη (πρ. γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ 
ξεπζηφηεηαο) ηφηε απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη ζε ΔΑΜΛΔ. 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηακηαθέο ξνέο δηαθνξεηηθέο απφ θεθάιαην θαη 
ηφθνπο, φπσο επελδχζεηο ζε θεθάιαηα ηεο ρξεκαηαγνξάο ή παξάγσγα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
δηαρσξηζκέλσλ  ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ, επηκεηξνχληαη ζε ΔΑΜΚΑ. Πάλησο εηδηθά γηα κεηνρέο ην ΓΠΥΑ 
9 επηηξέπεη ελαιιαθηηθά ηελ επηκέηξεζή ηνπο ζε ΔΑΜΛΔ. 
 
Δπηκέηξεζε ηεο Απνκείσζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 
 
Σν ΓΠΥΑ 9 εηζάγεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Αλακελφκελεο Πηζησηηθήο Εεκηάο (ΑΠΕ) ζε φια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ επηκεηξψληαη ζε Απνζβεζκέλν Κφζηνο ή ζε ΔΑΜΛΔ (κε 
εμαίξεζε ηηο κεηνρέο). Όπνπ κε ην ΓΛΠ 39, κφλν πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο έπξεπε λα αλαγλσξηζζνχλ σο 
απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, κε ηελ κέζνδν ΑΠΕ πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε 
ησλ κειινληηθψλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 3 παξαθάησ ζηάδηα: 
 
ηάδην 1: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Πεξηιακβάλεη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε αζήκαληε αχμεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ζπλήζσο 
αθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία νθεηιήο γηα 
πεξηζφηεξν απφ 30 εκέξεο. Αλαγλσξίδεηαη ε αλαινγία ησλ ΑΠΕ γηα ηε ζπλνιηθή δσή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 
πξνέιζεη απφ πηζησηηθά γεγνλφηα (default events) πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπκβνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ 
12 κελψλ. 
 
ηάδην 2: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηελ ζπλνιηθή δσή – ρσξίο πηζησηηθή απνκείσζε. Αλ έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ έρεη ζεκαληηθή αχμεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε αιιά δελ έρεη αθφκε απνκεησζεί, θαηαηάζζεηαη ζην ηάδην 2 θαη επηκεηξάηαη ζηηο ΑΠΕ ηεο 
ζπλνιηθήο δσήο ηνπ πνπ νξίδεηαη σο αλακελφκελε πηζησηηθή δεκηά σο απνηέιεζκα φισλ ησλ πηζαλψλ 
πηζησηηθψλ γεγνλφησλ φιεο ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ. 
 
ηάδην 3: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηελ ζπλνιηθή δσή – κε πηζησηηθή απνκείσζε. Αλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ νξίδεηαη σο πηζησηηθά απνκεησκέλν, κεηαθέξεηαη ζην ηάδην 3 θαη επηκεηξάηαη κε ηελ 
ΑΠΕ γηα ηελ ζπλνιηθή δσή ηνπ. Αληηθεηκεληθφ ηεθκήξην γηα έλα πηζησηηθά απνκεησκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ είλαη ε άλσ ησλ 90 εκεξψλ θαζπζηέξεζε απφ ηελ εκεξνκελία νθεηιήο θαη άιιεο 
πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ησλ ρξεσζηψλ. 
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β. Δπίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
Ωο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο, ην ππφινηπν έλαξμεο ησλ “Κεξδψλ εηο 
Νέν” ζα πξέπεη λα αλακνξθσζεί. Όπσο εμεγείηαη παξαθάησ, ην ΓΠΥΑ 9 πηνζεηήζεθε ρσξίο ηελ αλακφξθσζε 
ηεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη αλαηαμηλνκήζεηο θαη νη πξνζαξκνγέο ζπλεπψο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 
λένπο θαλφλεο απνκείσζεο, δελ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 αιιά 
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2018. 
 
Οη παξαθάησ πίλαθεο δείρλνπλ ηηο πξνζαξκνγέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε θάζε ρσξηζηφ ινγαξηαζκφ. Οη 
ινγαξηαζκνί πνπ δελ επεξεάζζεθαλ απφ ηηο αιιαγέο δελ πεξηιακβάλνληαη. Ωο απνηέιεζκα ηα ππνζχλνια θαη 
ηα ζχλνια πνπ αλαθέξνληαη δελ κπνξνχλ λα επαλππνινγηζζνχλ απφ ηα θνλδχιηα πνπ παξνπζηάδνληαη.  
 
Οη πξνζαξκνγέο γηα ηελ Δηαηξεία παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 
31/12/2017 IFRS 9 1/1/2018 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
   ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
   ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ                2.843                4.067                   6.910    

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ              94.946                4.067                 99.013    

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
   ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ              87.586    -        14.025                 73.561    

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ           126.589    -        14.025              112.564    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
   

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ -         199.197    
                   -
      -         199.197    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟΝ -             6.793    
-
           9.958    -           16.751    

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ              22.338    
-
           9.958                 12.380    

 
 
Τηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 από ηελ Δηαηξεία Καηά ηε Μεηάβαζε 
 
Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία” απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 είρε σο απνηέιεζκα αιιαγέο 
ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη πξνζαξκνγέο ζηα θνλδχιηα πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 
λέεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 3.17. χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 
9, ε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε δελ αλακνξθψζεθε. 
 
 πλεπψο: 
i) Οπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή ζηα ππφινηπα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ 
αλαγλσξίδνληαη ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαθνξάο, κε ηελ δηαθνξά λα αλαγλσξίδεηαη ζην ππφινηπν 
έλαξμεο ηνπ ινγ/κνχ “θέξδε εηο λένλ” 
ii) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ αλαηαμηλνκνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 
iii) Πξνβιέςεηο γηα απνκεηψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δελ αλακνξθψλνληαη ζηελ 
ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 
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Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ζηα “Κέξδε εηο Νένλ” ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 έρεη σο αθνινχζσο: 
 
 

(Ποζά ζε τιλ. Εσρώ) ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2018 22.338 

Δπίδξαζε αιιαγήο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ (πηνζέηεζε 
Γ.Π.Υ.Α. 9) 

                                 (14.025) 

Μείσζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 
ππνρξεψζεσλ 

4.067 

Πξνζαξκνζκέλε έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2018 12.380 

 
Γεδνκέλνπ φηη ην ΓΠΥΑ 9 πηνζεηήζεθε ρσξίο ηελ αλαδεκνζίεπζε ηεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο, νη 
αλαηαμηλνκήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ιφγσ ηνπ ΓΠΥΑ 9, δελ απεηθνλίδνληαη ζε αλαδεκνζηεπφκελε Καηάζηαζε 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.12.2017 αιιά αλαγλσξίδνληαη ζην ππφινηπν έλαξμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο πεξηφδνπ πνπ μεθηλά 1.1.2018. 
 
Αλαιπηηθά, ε επίδξαζε ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 1.1.2018 
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
 

 

Εηαιρεία 

Ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ 

 

31 Γεθ. 
2017  

Λνγηζηηθή 
αμία κε 
βάζε ην 
ΓΛΠ 39 

 

 

Αλαηαμηλνκήζεηο 

 

 

Δπίδξαζε 
ΓΠΥΑ9 

 

1 Ηαλ. 2018  
Λνγηζηηθή 

αμία κε βάζε 
ην ΓΠΥΑ 9 

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο 

87.586 

 
0 

      
(14.025) 

 

          73.561  

 

 
Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 
 
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ην απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ ΓΠΥΑ 9 γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ΑΠΕ ησλ εκπνξηθψλ θαη 
ινηπψλ απαηηήζεσλ, θαηαηάζζνληάο ηηο είηε ζην ηάδην 2 ή ην ηάδην 3 θαη επηκεηξψληαο ηελ ΑΠΕ ηεο 
ζπλνιηθήο δσήο ηνπο.  
 
Γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ΑΠΕ, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο έρνπλ νκαδνπνηεζεί βάζεη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο ειηθίαο ηνπο (πιένλ εκέξεο απφ ηε ιήμε ηνπο) θαηά ηελ 
εκεξνκελία αλαθνξάο. Απηή ε επηκέηξεζε βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (πρ. 
Πηζαλφηεηεο αζέηεζεο ζπκθσλίαο, πεξηζηαηηθά πηζησηηθψλ γεγνλφησλ) πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηζηνξηθψλ 
ζηνηρείσλ, ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαζψο θαη κειινληηθψλ εθηηκήζεσλ ζην ηέινο ηεο θάζε πεξηφδνπ 
αλαθνξάο. 
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Ζ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017, φπσο ζπκθσλεί 
κε ην αληίζηνηρν ππφινηπν έλαξμεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ Δηαηξεία 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 (ΓΛΠ 39) 28.507 

Δπηπξφζζεηεο δεκηέο απνκείσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο (ΓΠΥΑ 9) 14.025 

Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 (ΓΠΥΑ 9) 42.532 

 
 
Δπίδξαζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο»  
 
Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 “Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο” παξέρεη έλα εληαίν πεξηεθηηθφ κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο ζπκβάζεηο κε 
πειάηεο. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα έζνδα κε 
ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ ππνζρφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ 
πνπ αληαλαθιά ην αληάιιαγκα ην νπνίν εθηηκά φηη δηθαηνχηαη έλαληη ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Σν 
Γ.Π.Υ.Α. 15 εθδφζεθε ην Μάην ηνπ 2014 θαη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018. Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 θαηαξγεί ηα αθφινπζα πξφηππα θαη δηεξκελείεο: 
(α) Γ.Λ.Π. 18, (β) Γ.Λ.Π. 11, (γ) ΔΓΓΠΥΠ 13, (δ) ΔΓΓΠΥΑ 15, (ε) ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη (ζη) ΜΔΓ-31.  
Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη έλα ζχλζεην „Πξφηππν‟, ην νπνίν εηζάγεη ζαθέζηεξεο νδεγίεο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε 
ην πξντζρχνλ ινγηζηηθφ  πιαίζην θαλφλσλ θαη αξρψλ. Απαηηεί ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθήο θξίζεο ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, είλαη ηδηαίηεξα πεξηγξαθηθφ, αθήλνληαο ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα ηελ 
άζθεζε ππνθεηκεληθήο θξίζεο. ε αληίζεζε κε ην Γ.Λ.Π. 18 πνπ παξέρεη δηαθξηηά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηνπ 
εζφδνπ γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, ην Γ.Π.Υ.Α. 15 θαηαξγεί απηή ηελ δηάθξηζε. Σν λέν „Πξφηππν‟ αληί 
απηνχ επηθεληξψλεηαη ζην ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ εθηέιεζεο θαη δηαθξίλεη ηηο ππνρξεψζεηο 
εθηέιεζεο ζε απηέο πνπ εθπιεξψλνληαη ζε κηα “δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή” θαη ζε απηέο εθπιεξψλνληαη ζε 
“βάζνο ηνπ ρξφλνπ”. Ζ δηάθξηζε απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έιεγρνο ησλ αγαζψλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ πειάηε.  
Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ην Γ.Π.Υ.Α. 15 ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 (εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο) αλαδξνκηθά κε 
ηελ κέζνδν ηεο ζσξεπηηθήο επίδξαζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Γ3(β) ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15. 
Με βάζε ηελ κέζνδν απηή, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζσξεπηηθήο 
επίδξαζεο φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε πξηλ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2017 είηε πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018, κε βάζε ην Γ.Π.Υ.Α. 15, φζνλ αθνξά αθελφο ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπιεξσκέλσλ θαη ησλ κε εθπιεξσκέλσλ ππνρξεψζεσλ εθηέιεζεο θαη αθεηέξνπ ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο θαη ηνλ επηκεξηζκφ απηήο ζηηο εθπιεξσζείζεο θαη ζηηο κε εθπιεξσζείζεο 
ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο. Δπηπιένλ, κηα 
νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα εθαξκφζεη ην πξφηππν κφλν ζε ζπκβάζεηο πνπ δελ απνηεινχλ 
νινθιεξσζείζεο ζπκβάζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο. Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ην Γ.Π.Υ.Α. 15 
ρσξίο λα θάλεη ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηηο ηξνπνπνηεκέλεο θαη ηηο νινθιεξσζείζεο 
ζπκβάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.  
Ζ Δηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζε ησλ ζεκαληηθψλ πεγψλ εζφδσλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ 
χπαξμε ηπρφλ αιιαγψλ κεηαμχ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηνπ ηξέρνληνο ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ φπσο απηφ νξίδεηαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15. Αληηπξνζσπεπηηθέο ζπκβάζεηο κε πειάηεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ 
ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ην λέν „Πξφηππν‟ (ήηνη ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο, ηηκή 
ζπλαιιαγήο θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά 
γηα ηνπο ζθνπνχο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ 
λέσλ απαηηήζεσλ ηνπ „Πξνηχπνπ‟ αλαιχνληαη ζηελ εκείσζε 3 “εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο”, ελψ ε 
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ.  
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Ζ ππνθείκελε αξρή επηκέηξεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 ζε ζρέζε κε ηα κεηαβιεηά αληαιιάγκαηα πνπ απνηεινχλ 
κέξνο ηεο ηηκήο αληαιιαγήο δελ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ πνιιέο απφςεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή 
πνπ αθνινπζνχζε ε Δηαηξεία κε βάζε κε ην Γ.Λ.Π. 18. ηελ πξάμε, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ 
πιαίζην, θάζε είδνπο κεηαβιεηνχ αληαιιάγκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο 
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηά πεξίπησζε ρξεκαηηζηεξηαθνχ 
δείθηε ηηκψλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, εθπηψζεηο ζηελ ηηκή πψιεζεο νη νπνίεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο 
επίηεπμεο πξνθαζνξηζκέλσλ πνζνηήησλ αγνξψλ θαη εθπηψζεηο ιφγσ πξφσξεο πιεξσκήο, πξνζδηνξίδνληαλ 
ηελ ζηηγκή ηεο πψιεζεο θαη ην πνζφ ησλ αλαγλσξηδφκελσλ εζφδσλ πξνζαξκφδνληαλ αλαιφγσο. Καηά 
ζπλέπεηα, ε Δηαηξεία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 δελ έρεη θακία επίδξαζε ζην 
ηξφπν θαη ζηνλ ρξφλν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο απηψλ ζε 
ζχγθξηζε κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε Δηαηξεία κε ην Γ.Λ.Π. 18.  
Σν Γ.Π.Υ.Α. 15 ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο “ζπκβαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν” θαη “ζπκβαηηθή ππνρξέσζε” γηα λα 
πεξηγξάςεη απηφ πνπ ίζσο ήηαλ θνηλψο γλσζηφ σο “δεδνπιεπκέλα έζνδα” θαη “έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ”. 
Παξφια απηά, ην λέν „Πξφηππν‟ δελ απαγνξεχεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθέο ησλ 
αλσηέξσ πεξηγξαθέο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ηελ νξνινγία ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 
15 γηα λα πεξηγξάςεη απηά ηα ππφινηπα. 
Δθηφο απφ ηελ παξνρή εθηεηακέλσλ γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο απφ 
ζπκβάζεηο κε πειάηεο, ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 15 δελ έρεη επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή /θαη 
ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 
 
ΔΓΓΠΥΠ 22 «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο» 
 
Ζ εξκελεία αθνξά ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ή κέξε ζπλαιιαγψλ φπνπ α) ππάξρεη ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη 
ζε μέλν λφκηζκα β) ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κηα πξνπιεξσζείζα απαίηεζε ή κηα ππνρξέσζε απφ 
αλαβαιιφκελα έζνδα ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ ζπλαιιαγή, πξηλ αλαγλσξίζεη ηε ζρεηηθή απαίηεζε, έμνδν ή 
έζνδν, θαη γ) ε πξνπιεξσζείζα απαίηεζε ή ην αλαβαιιφκελν έζνδν είλαη κε ρξεκαηηθά. Ζ Δπηηξνπή 
Γηεξκελεηψλ θαηέιεμε φηη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 
ηζνηηκίαο είλαη ε  εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηεο κε λνκηζκαηηθήο πξνπιεξσζείζαο απαίηεζεο ή 
ηνπ αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο 
πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα έθαζηε πιεξσκή ή είζπξαμε. Ζ εξκελεία δελ έρεη 
επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο.  
 
2.2 Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη λέεο ΔΓΓΠΥΑ εθαξκνζηέα γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ  2019  
 
ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» 
 
Σν Γ.Π.Υ.Α. 16 παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κηζζψζεσλ θαη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 
ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηφζν ησλ εθκηζζσηψλ φζν θαη ησλ κηζζσηψλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 16 εθαξκφδεηαη 
ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη αληηθαζηζηά ηελ 
ππάξρνπζα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ βάζεη ηνπ Γ.Λ.Π. 17 “Μηζζψζεηο” θαη ησλ ζρεηηθψλ 
Γηεξκελεηψλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 16 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο κηζζσηέο, θαζψο θαηαξγείηαη ε δηάθξηζε 
κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ γηα ηνπο κηζζσηέο θαη ζρεδφλ φιεο νη κηζζψζεηο ζα 
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ησλ κηζζσηψλ. Με βάζε ην λέν πξφηππν, γηα θάζε κίζζσζε ζα 
αλαγλσξίδεηαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (“πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε δηθαίσκα ρξήζεο”) θαη κηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο ελνηθίσλ (“ππνρξέσζε απφ ηελ κίζζσζε”). Οη κφλεο εμαηξέζεηο 
αλαγλψξηζεο είλαη νη βξαρππξφζεζκεο κηζζψζεηο θαη νη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν έρεη ρακειή αμία. ε αληίζεζε κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
κηζζσηή, ην Γ.Π.Υ.Α. 16 νπζηαζηηθά κεηαθέξεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 17 γηα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 
ησλ κηζζψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή. 
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Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α 16 απφ ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2019. Γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο κηζζψζεηο θαη ηηο κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
έρεη ρακειή αμία (φπσο νη εθηππσηέο), ε Δηαηξεία ζα επηιέμεη λα αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα ησλ ελ ιφγσ 
κηζζψζεσλ σο έμνδα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, φπσο επηηξέπεηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 16. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία ζα 
εθαξκφζεη ηελ πξαθηηθή δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφηππν ζηνπο κηζζσηέο, λα κελ δηαρσξίδεη ηα 
κε κηζζσηηθά ζηνηρεία απφ ηα κηζζσηηθά ζηνηρεία θαη, αληηζέησο, λα αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά θάζε κηζζσηηθφ 
θαη ζπλδεδεκέλν κε κηζζσηηθφ ζηνηρείν σο εληαίν κηζζσηηθφ ζηνηρείν.  
 
Ζ Δηαηξεία επέιεμε λα εθαξκφζεη ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε κεηάβαζεο (αλαδξνκηθά κε ηελ ζσξεπηηθή 
επίδξαζε ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 16 λα αλαγλσξίδεηαη σο πξνζαξκνγή ζην ππφινηπν 
αλνίγκαηνο ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο) θαη δελ ζα επαλαδηαηππψζεη ηα 
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία απνθάζηζε λα επηκεηξήζεη θαηά ηελ 
κεηάβαζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο ζε πνζφ ίζν κε ηελ ππνρξέσζε απφ ηελ κίζζσζε, 
πξνζαξκνζκέλν θαηά ην πνζφ ηπρφλ πξνπιεξσκέλσλ ή δνπιεπκέλσλ κηζζσκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελ 
ιφγσ κίζζσζε.  
Δπίζεο, ε Δηαηξεία επέιεμε λα κελ εθαξκφζεη ηελ πξαθηηθή δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 16 
παξ.Γ3 θαηά ηελ κεηάβαζε, αιιά απνθάζηζε λα επαλαμηνινγήζεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 
εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο σο πξνο ην αλ απνηεινχλ ή εκπεξηέρνπλ κίζζσζε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Γ.Π.Υ.Α. 16. 
 
Με βάζε ην Γ.Π.Υ.Α. 16, ν ελδηάκεζνο εθκηζζσηήο απαηηείηαη λα θαηαηάζζεη ηελ ππνκίζζσζε σο 
ρξεκαηνδνηηθή ή ιεηηνπξγηθή κίζζσζε κε βάζε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε δηθαίσκα ρξήζεο ην νπνίν 
πξνθχπηεη απφ ηελ θχξηα κίζζσζε (θαη φρη κε βάζε ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φπσο ίζρπε ζχκθσλα 
κε ην Γ.Λ.Π. 17). Λφγσ απηήο ηεο αιιαγήο, ε Δηαηξεία ζα αλαθαηαηάμεη νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο ππνκηζζψζεηο 
ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα ζρεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο ζα 
απναλαγλσξηζηνχλ θαη ζα αλαγλσξηζηνχλ απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Με βάζε αλάιπζε ησλ 
ππνκηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 πνπ έγηλε βάζεη ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ 
πνπ ππήξραλ εθείλε ηελ εκεξνκελία, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε επίδξαζε απηήο ηεο αιιαγήο δελ 
ζα είλαη νπζηψδεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 16, θαζψο 
είλαη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο λένπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, 
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην Γ.Π.Υ.Α. 16. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη ζα αλαγλσξίζεη 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο θαηά πξνζέγγηζε €44 εθαη. (εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην πνζφ ησλ 
€6 εθαη. έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθή Θέζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018, σο 
πξνπιεξσκή) θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο θαηά πξνζέγγηζε €38 εθαη.  
 
Σα ζρεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα ρξήζεο θαη νη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο πνπ ζα 
αλαγλσξηζηνχλ αθνξνχλ θπξίσο κηζζψζεηο ρψξσλ γηα πξαηήξηα θαπζίκσλ, ρψξσλ γξαθείσλ θαη 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  
 
ΔΓΓΠΥΠ 23 «Αζαθήο κεηαρείξηζε ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο» 
 
Ζ εξκελεία πξνηίζεηαη λα πξνζδηνξίζεη ην θνξνινγεηέν θέξδνο (θνξνινγεηέα δεκηά), ηηο θνξνινγηθέο βάζεηο, 
ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, ηνπο αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο θαη θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηελ ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 
12 (Φφξνο Δηζνδήκαηνο).  
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Ζ Δξκελεία πξνβιέπεη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα α) λα θαζνξίδεη εάλ νη φπνηνη αβέβαηνη ρεηξηζκνί θνξνινγηθψλ 
ζεκάησλ αμηνινγνχληαη ζπιινγηθά ή κεκνλσκέλα θαη β) λα αμηνινγεί εάλ είλαη πηζαλφ ε αξκφδηα θνξνινγηθή 
αξρή λα απνδερζεί ηελ πηνζεηεκέλε ή πξνηεηλφκελε απφ ηελ νληφηεηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ θνξνινγηθνχ 
ζέκαηνο ζηε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο: εάλ λαη, ε νληφηεηα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηε θνξνινγηθή ηεο ζέζε 
ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ελ ιφγσ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ – εάλ φρη, ε νληφηεηα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην αληίθηππν 
ηνπ αβέβαηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηελ θνξνινγηθή ηεο ζέζε. Ζ εξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 
 
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Μεηαβνιή, πεξηθνπή ή δηαθαλνληζκόο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ 
παξνρώλ» 
 
Οη αιιαγέο ηνπ ΓΛΠ 19 απνζαθελίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο, πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθφ ην θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο θαη ν 
θαζαξφο ηφθνο γηα ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο λα πξνζδηνξίδνληαη βάζεη επηθαηξνπνηεκέλσλ 
αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ. Δπηπιένλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πξνζαξκνγέο ζην πξφηππν πνπ λα 
απνζαθελίδνπλ ην αληίθηππν ηπρφλ κεηαβνιήο, πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 
πξναπαηηνχκελα γηα ην αλψηαην φξην ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη 
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 
 
ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε)  «Μαθξνρξόληεο Δπελδύζεηο ζε πλδεδεκέλεο θαη Κνηλνπξαμίεο» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» γηα 
καθξνρξφληεο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο ή θνηλνπξαμίεο, πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο 
ζηε ζπλδεδεκέλε ή θνηλνπξαμία, αιιά ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
Πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ Πξνηχπνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη 
επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. 
 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα 
ην 2017 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) θύθινο 2015-2017. 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηξία πξφηππα. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» & ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν»  
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 3 απνζαθελίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηάεη έιεγρν επηρείξεζεο 
πνπ απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, πξνβαίλεη ζε επαλεθηίκεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ 
επηρείξεζε απηή.  Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11 απνζαθελίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηάεη 
απφ θνηλνχ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, δελ πξνβαίλεη ζε εθ λένπ εθηίκεζε 
ζπκκεηνρήο πνπ είρε ζηελ επηρείξεζε απηή. 
 
 
ΓΛΠ 12 «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ φηη φιεο νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνθχπηεη ν θφξνο.  
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ΓΛΠ 23 «Κόζηε Γαλεηζκνύ» 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ φηη εάλ κέξνο δαλείνπ παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα αθνχ ην ζπλαξηψκελν κε 
απηφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ είλαη έηνηκν πξνο ηε ρξήζε ή πψιεζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, ην πνζφ ηνπ 
δαλείνπ απηνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηεο νληφηεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ δείθηε δαλεηζκνχ.  

3. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

 
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη πνπ είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ζηελ 
πξνεγνχκελε ρξήζε, είλαη νη παξαθάησ: 

3.1 Βάζε ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(ΔΔ).  
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

3.2 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

Θπγαηξηθή είλαη ε επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. Ο έιεγρνο αζθείηαη φπνπ ε Δηαηξεία έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη  ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα απνθηά 
νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 
πλδεδεκέλε είλαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία ε Δηαηξεία αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν ή απφ 
θνηλνχ έιεγρν, κέζσ ζπκκεηνρήο ζηηο δηνηθεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρεη. 
Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο 
θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν γηα πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

3.3 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη 
αληηπξνζσπεχνπλ πνζά εηζπξαθηέα γηα πσιεζέληα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη θαηά ηελ 
θαλνληθή ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζαξά απφ εθπηψζεηο, ΦΠΑ  θαη ινηπνχο θφξνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε πσιήζεηο.  
 
Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα αγαζά έρνπλ παξαδνζεί θαη ν ηίηινο 
ηδηνθηεζίαο ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί. 
 
Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη κηαο ρξνληθήο αλαινγίαο αλαθνξηθά κε ην αλεμφθιεην θεθάιαην θαη 
ην εθαξκφζηκν πξαγκαηηθφ επηηφθην ην νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ αθξηβψο πξνεμνθιεί ηηο εθηηκψκελεο 
κειινληηθέο ηακεηαθέο εηζπξάμεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ψζηε λα εμηζψλνληαη κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ έρνπλ 
νξηζηηθνπνηεζεί. 
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3. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί κε πξφγξακκα πηζηφηεηαο πειαηψλ κε ηελ νλνκαζία ”AVIN Κεξδίδσ”. Μέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πηζηφηεηαο, νη πειάηεο ιηαληθήο ζπγθεληξψλνπλ πφληνπο απφ ηηο αγνξέο πεηξειαηνεηδψλ 
πξντφλησλ θαη αεξίνπ ή / θαη ππεξεζηψλ απφ ην δίθηπν ησλ πξαηεξίσλ ιηαληθήο πψιεζεο πγξψλ θαπζίκσλ, νη 
νπνίνη ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ έθπησζε ζηηο κειινληηθέο αγνξέο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη 
αεξίνπ. Οη αλσηέξσ αλαθεξζέληεο πφληνη παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο έλα νπζηψδεο δηθαίσκα ππφ ηελ έλλνηα φηη 
δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ δσξεάλ πξντφληα ή λα ιάβνπλ έθπησζε επί κειινληηθψλ αγνξψλ ρσξίο 
λα πξνβνχλ πξψηα ζηελ αγνξά  πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη αεξίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππφζρεζε ζηνπο 
πειάηεο λα απνθηήζνπλ δσξεάλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή λα ιάβνπλ έθπησζε επί κειινληηθψλ αγνξψλ 
απνηειεί δηαθξηηή ππνρξέσζε εθηέιεζεο. Ζ ηηκή ζπλαιιαγήο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ πεηξειαηνεηδψλ 
πξντφλησλ θαη αεξίνπ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πφλησλ βάζεη ησλ απηνηειψλ ηηκψλ πψιεζεο απηψλ.  
 
Ζ απηνηειήο ηηκή πψιεζεο γηα θάζε έλα πφλην πξνζδηνξίδεηαη θαη‟ εθηίκεζε αθελφο κε βάζε ηελ ηηκή ησλ 
πξντφλησλ πνπ ζα δνζνχλ δσξεάλ ή ηνπ πνζνχ ηεο έθπησζεο πνπ ζα δνζεί ζε κειινληηθή αγνξά πξντφλησλ 
θαηά ηελ εμαξγχξσζε ησλ πφλησλ απφ ηνλ πειάηε θαη αθεηέξνπ κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εμαξγχξσζεο 
απηψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία επί αλάινγσλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ 
δηελεξγεζεί θαηά ην παξειζφλ. Μηα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη γηα ηα έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηνπο πφληνπο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο αξρηθήο πψιεζεο. Σα έζνδα 
απφ ηνπο πφληνπο πηζηφηεηαο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εμαξγχξσζε ησλ πφλησλ απφ ηνπο πειάηεο ή φηαλ νη 
πφληνη πάςνπλ λα είλαη ζε ηζρχ.  
 
 
Δπηκέηξεζε 

Οξηζκέλεο ζπκβάζεηο κε πειάηεο ζηελ ρνλδξηθή αγνξά πψιεζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη αεξίνπ 
παξέρνπλ εθπηψζεηο ζηελ ηηκή πψιεζεο ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ηεο επίηεπμεο πξνθαζνξηζκέλσλ 
πνζνηήησλ αγνξψλ (εθπηψζεηο φγθνπ) θαζψο επίζεο θαη εθπηψζεηο ιφγσ πξφσξεο πιεξσκήο. Οη εθπηψζεηο 
(επίηεπμεο ζηφρνπ) φγθνπ, νη εθπηψζεηο γηα πξφσξεο πιεξσκέο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο πψιεζεο 
ησλ πξντφλησλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηά πεξίπησζε ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε 
ηηκψλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ,  πεξηιακβάλνπλ κεηαβιεηφ αληάιιαγκα. Σν κεηαβιεηφ αληάιιαγκα 
εθηηκάηαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ζπλαιιαγήο κέξνο ή ην ζχλνιν απηνχ 
ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα κελ πξνθχςεη ζεκαληηθή αλαζηξνθή ζην πνζφ ηνπ 
ζσξεπκέλνπ εζφδνπ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί φηαλ εμαιεηθζεί ζηελ ζπλέρεηα ε αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 
κεηαβιεηφ αληάιιαγκα.  
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεηαβιεηνχ αληαιιάγκαηνο γηα ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο εθπηψζεηο φγθνπ, ε 
Δηαηξεία εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηνπ «πηζαλφηεξνπ πνζνχ» γηα ζπκβάζεηο κε έλα θαη κνλαδηθφ φξην φγθνπ θαη ηε 
κέζνδν ηεο «εθηηκψκελεο αμίαο» γηα ζπκβάζεηο κε πεξηζζφηεξα απφ έλα φξην φγθνπ. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή 
ηεο πιένλ ελδεδεηγκέλεο θαηά πεξίπησζε κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεηαβιεηνχ αληαιιάγκαηνο απνηειεί ν 
αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ νξίσλ φγθνπ πνπ εκπεξηέρεη θάζε ζχκβαζε. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδνπλ ζηελ ζπλέρεηα 
ηηο δηαηάμεηο πεξηνξηζκνχ ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ κεηαβιεηνχ αληαιιάγκαηνο θαη αλαγλσξίδεη κηα ζπκβαηηθή 
ππνρξέσζε γηα ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο εθπηψζεηο πξνζαξκφδνληαο αλάινγα ην πνζφ ησλ εζφδσλ. 
 
ε γεληθέο γξακκέο, ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο κεηαβίβαζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο 
ππεξεζίαο  απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν πειάηεο θαηαβάιιεη ην ηίκεκα ηεο ζπλαιιαγήο 
είλαη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο.  
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3. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

 

Απεηθόληζε  

 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 
Δκπνξηθή απαίηεζε είλαη ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο ζε αληάιιαγκα ην νπνίν είλαη αλεπηθχιαθην. Έλα 
δηθαίσκα ζε αληάιιαγκα ζεσξείηαη αλεπηθχιαθην εάλ απαηηείηαη κφλν ε πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζηεί απαηηεηή ε πιεξσκή ηνπ ελ ιφγσ αληαιιάγκαηνο. Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηηο εκπνξηθέο 
απαηηήζεηο απαίηεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 (βιέπε εκείσζε 3.17). 
 
πκβαηηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν 
 
πκβαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο ζε αληάιιαγκα έλαληη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 
ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. Όηαλ ε Δηαηξεία εθηειεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο κεηαβηβάδνληαο αγαζά ή ππεξεζίεο ζε πειάηε πξνηνχ ν πειάηεο πιεξψζεη ην αληάιιαγκα ή 
πξνηνχ θαηαζηεί απαηηεηή ε πιεξσκή, ε Δηαηξεία απεηθνλίδεη ηε ζχκβαζε σο ζπκβαηηθφ πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί έλα ζπκβαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα απνκείσζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9. 
 

3.4 Μηζζώζεηο 

Οη κηζζψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο φηαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο κίζζσζεο ζρεδφλ 
φινη νη θίλδπλνη θαη νη απνιαβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ κηζζίνπ κεηαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζηνλ κηζζσηή θαη ζε 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, πνπ είλαη φιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. 

3.4.1 Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο 

Σν εηζφδεκα απφ κηζζψκαηα ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα 
θαζψο ζεσξείηαη πην αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ εζφδσλ. 
Ζ Δηαηξεία, κηζζψλεη κε καθξνρξφληεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (πεξίπνπ 9 ρξφληα θαη΄ειάρηζηνλ), ρψξνπο γηα 
πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα ππεθκηζζψλεη ζε θπζηθά / λνκηθά πξφζσπα κε 
αληίζηνηρνπο ρξφλνπο ππεθκίζζσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ κε ην 
ζήκα ηεο « AVIN » θαζψο θαη κε ην ζήκα ηεο «CYCLON». 
 

3.4.2 Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο 

 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ή, αλ είλαη 
κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ. Ζ αληίζηνηρε ππνρξέσζε πξνο ηνλ 
εθκηζζσηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή 
κίζζσζε.  
Οη πιεξσκέο κηζζσκάησλ δηαρσξίδνληαη ζε θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο 
κίζζσζεο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή επηβάξπλζε απφ ηφθνπο ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηεο 
ππνρξέσζεο. Σν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζχκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο ζεσξείηαη πην 
αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ. 
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3. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

3.5 Ξέλα λνκίζκαηα 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ζπλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά 
απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο (μέλα λνκίζκαηα) θαηαρσξνχληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο 
εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. ε θάζε εκεξνκελία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηα εθθξαδφκελα ζε μέλν 
λφκηζκα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία απνηηκψληαη κε ηελ ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηά ηελ 
επαλακεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

3.6 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ην άκεζα απνδηδφκελν ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή εηδηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδνο κέρξη λα είλαη έηνηκα γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε 
ή πψιεζε ηνπο, πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο θηήζεο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή 
πνπ απηά ζα είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ή πψιεζή ηνπο. Σα έζνδα απφ πξνζσξηλέο 
ηνπνζεηήζεηο αλαιεθζέλησλ πνζψλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
κεηψλνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηείηαη. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 
επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη. 

3.7 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα επαλεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ πεξηφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαληηθξηζζνχλ κε ηα αλάινγα ζπζρεηηδφκελα έμνδα θαη παξνπζηάδνληαη 
αθαηξεηηθά απφ απηά. 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά θαπζίκσλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ πξνβιεκαηηθψλ θαη 
παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηνχληαη.  
 

3.8 Κόζηνο παξνρώλ πξνο ην πξνζσπηθό θαηά ηελ έμνδν ηνπ από ηελ ππεξεζία 

Οη εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ γηα απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο, εμνδνπνηνχληαη φηαλ θαζίζηαληαη θαηαβιεηέεο. Οη εηζθνξέο ζε θξαηηθά πξνγξάκκαηα ή 
νξγαληζκνχο ζπληαμηνδφηεζεο (Αζθαιηζηηθά Σακεία) αληηκεησπίδνληαη φπσο νη εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ, φπνπ νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο είλαη 
ηζνδχλακεο κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ απνρψξεζεο θαηά 
ηελ ζπληαμηνδφηεζε.Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ εμφδνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία, ην 
θφζηνο ησλ παξνρψλ απηψλ θαζνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνεμνθιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο 
(Projected Unit Credit Method) κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο αλεμάξηεησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο, θαηαρσξνχληαη εμ´ νινθιήξνπ 
ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  
 

 
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ έθηαζε πνπ νη 
παξνρέο είλαη ήδε θαηνρπξσκέλεο (δελ εμαξηψληαη απφ κειινληηθή απαζρφιεζε), δηαθνξεηηθά απνζβέλεηαη 
κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε ηφζα έηε φζα θαη ε κέζε πεξίνδνο θαηνρχξσζεο ησλ παξνρψλ απηψλ. 
Σν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ παξνχζα αμία 
ηεο ππνρξέσζεο κεησκέλε θαηά ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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3. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

3.9 Φνξνινγία 

 
Σν έμνδν ηνπ θφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θφξνπ θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ 
θφξνπ, πιένλ ηπρφλ πξφζζεηνπ θφξνπ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 
 Ζ επηβάξπλζε ηνπ θφξνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βαζίδεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεο. Σν 
θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη απφ ην θαζαξφ ινγηζηηθφ θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα δηφηη 
απνθιείεη έζνδα ή έμνδα πνπ θνξνινγνχληαη ή εμαηξνχληαη απφ ηνλ θφξν γηα άιιεο ρξήζεηο θαη επηπιένλ 
απνθιείεη ζηνηρεία πνπ πνηέ δελ θνξνινγνχληαη ή δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη 
ζχκθσλα  
 
κε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή απηνχο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 
 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζε δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ηεο 
κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε 
θνξνινγία, γεληθά, αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγηθέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, ελψ νη απαηηήζεηο απφ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη 
δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σέηνηεο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη αλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, απφ ζπλαιιαγέο πνπ δελ επεξεάδνπλ νχηε ηα 
θνξνινγεηέα νχηε ηα ινγηζηηθά θέξδε. 
 
Τπνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαη ζπκθέξνληα ζε θνηλνπξαμίεο, κε 
εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Δηαηξεία κπνξεί λα ειέγμεη ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη 
είλαη πηζαλφ φηη νη δηαθνξέο απηέο δελ ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ.  
 
Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο θαη ζπκθέξνληα κφλν ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ επαξθή 
θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νθέιε ησλ πξνζσξηλψλ θνξνινγηθψλ 
δηαθνξψλ θαη αλακέλεηαη φηη απηέο ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εμεηάδεηαη θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο 
Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη κεηψλεηαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ 
επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμ‟ 
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 
πνπ αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα δηαθαλνληζηεί ε 
ππνρξέσζε.   
 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία επηβαξχλεη ή σθειεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 
εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε νπφηε θαη ε αλαβαιιφκελε 
θνξνινγία πνπ ηα αθνξά ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 
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Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη έλα λνκηθά εθηειεζηφ 
δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο επηβαιιφκελνπο απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή θαη επί πιένλ ε 
Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα δηαθαλνλίζεη ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζε κία θαζαξή 
βάζε.  

3.10 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ινγηζκηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα δηθαηψκαηα 
εθκεηαιιεχζεσο, ηα νπνία αθνξνχλ δηθαηψκαηα κηζζψζεσλ ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα πξαηήξηα πγξψλ 
θαπζίκσλ. 
Απηά εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο θαη απνζβέλνληαη κε ηνλ ξπζκφ ηεο εθηηκψκελεο απφ ηελ 
Δηαηξεία  σθέιηκεο δσήο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη κε ηελ 
πεξίνδν πνπ ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ. 
Ζ σθέιηκε δσή ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη ε θάησζη:  
 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  
ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

ΩΦΔΛΗΜΖ 
ΕΩΖ (έηε) 

Λνγηζκηθά 4 – 8  
Γηθαηψκαηα Δθκεηάιιεπζεο    Έηε ζχκβαζεο 

Οη εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ηπρφλ ππνιεηκκαηηθέο ηνπο αμίεο θαη ε 
κέζνδνο απφζβεζεο επαλαμηνινγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ηπρφλ αιιαγέο ζηηο εθηηκήζεηο λα 
εθαξκνζζνχλ ζε επφκελεο ρξήζεηο. 

3.11 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 
Σα γήπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ δηάζεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή γηα 
δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζην θφζηνο κείνλ ηηο αλαινγνχζεο 
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο.  
Σα αθίλεηα ππφ θαηαζθεπή πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ελνηθίαζε, γηα δηνηθεηηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο αθφκε κε 
πξνθαζνξηζκέλνπο, παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο ηνπο κεησκέλα κε ηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη σο δεκία απφ 
απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη επίζεο ακνηβέο επαγγεικαηηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία.  Ζ απφζβεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ φπσο θαη ησλ άιισλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ αξρίδεη φηαλ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία είλαη έηνηκα γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ηνπο. 
Έπηπια θαη εμνπιηζκφο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο ηνπο κεησκέλα θαηά ην πνζφ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 
απνζβέζεσλ θαη ηελ αλαγλσξηζκέλε δεκηά απφ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
πνπ θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπο, 
δειαδή ζηελ ίδηα βάζε φπσο θαη  ηα πάγηα ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη αλ απηή είλαη 
κηθξφηεξε, ζηελ πεξίνδν πνπ νξίδεη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην. 
Οη απνζβέζεηο ινγίδνληαη έηζη ψζηε λα δηαγξάθνπλ ζηα απνηειέζκαηα ην θφζηνο ή ηελ αμία απνηίκεζεο ησλ 
παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο απφ ηελ γε θαη ηηο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ θαηαζθεπή, θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν. 
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. Πεξίιες 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  
ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

ΩΦΔΛΗΜΖ 
ΕΩΖ (έηε) 

Γήπεδα – Οηθφπεδα Απεξηφξηζηε 
Κηίξηα  & Σερληθά Έξγα            5-40 
Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 8-30 
Μεηαθνξηθά κέζα       15-20 
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 4-25 

Οη εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ, νη ππνιεηκκαηηθέο ηνπο αμίεο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο 
επαλαμηνινγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ηπρφλ αιιαγέο ζηηο εθηηκήζεηο λα εθαξκνζζνχλ ζε 
επφκελεο ρξήζεηο. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο 
αμίαο ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

3.12 Απνκείσζε αμίαο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

ε θάζε εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 
ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκία απνκείσζεο. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε ππάξρεη, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν βαζκφο ηεο δεκίαο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη). Όηαλ δελ 
είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο επί κέξνπο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε Δηαηξεία εθηηκά ηελ 
αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. 
 
Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο 
αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο (ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), νη εθηηκψκελεο 
κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηε παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηηο παξνχζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ 
ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
 
Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) εθηηκάηαη 
φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο 
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) κεηψλεηαη κέρξη ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Μηα δεκηά απνκείσζεο 
αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην ζρεηηδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαθέξεηαη ζε έλα 
αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε δεκηά απνκείσζεο αληηκεησπίδεηαη σο κείσζε ζην 
πνζφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 
 
Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, κία δεκηά απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο 
κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, 
έηζη ψζηε ε απμεκέλε ινγηζηηθή αμία λα κελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ 
είρε αλαγλσξηζζεί θακία δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο 
ηακεηαθψλ ξνψλ) ζηα πξνεγνχκελα έηε. Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα 
απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην ζρεηηδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαθέξεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε 
ζηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αληηκεησπίδεηαη σο αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο. 
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3. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

3.13 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία  κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 
αμίαο ηνπο.  Σν θφζηνο αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία αγνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ πιένλ ηα κεηαθνξηθά θαη ην 
θφζηνο ζπζθεπαζίαο θαηά πεξίπησζε. Σν θφζηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ 
κέζνπ φξνπ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηηκψκελε αμία πψιεζεο κεησκέλε κε φια 
ηα εθηηκψκελα θφζηε νινθιήξσζεο θαη ηα έμνδα πψιεζεο, πξνβνιήο δηάζεζεο θαη δηαλνκήο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

3.14 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξείαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

3.15 Απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηά θαλφλα άηνθεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή 
ηνπο αμία, κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ απαηηνχκελσλ πξνβιέςεσλ επί ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

3.16 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο φςεσο θαη 
θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο. 
 

3.17 Δπηκέηξεζε ηεο Απνκείσζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

 
Ζ Δηαηξεία επηκεηξά ηελ πξφβιεςε δεκίαο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο σο εθηίκεζε ηεο παξνχζαο αμίαο 

ησλ πζηεξήζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. Ωο πζηέξεζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ νθείινληαη ζηελ Δηαηξεία φπσο 

πξνβιέπεηαη ζπκβαηηθά ζχκθσλα  θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ε Δηαηξεία αλακέλεη λα εηζπξάμεη.  

Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηηο απαηηήζεηο 

απφ πειάηεο. Ζ Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, επηκεηξά ηελ πξφβιεςε δεκίαο ησλ απαηηήζεσλ απφ 

πειάηεο ζε πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ηηο πηζησηηθέο δεκίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο. πλεπψο, φιεο νη απαηηήζεηο 

απφ πειάηεο ηεο Δηαηξείαο θαηαηάζζνληαη ζηηο δπν αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

ηάδην 2: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο - ρσξίο πηζησηηθή απνκείσζε. Δάλ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ έρεη ζεκαληηθή αχμεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, αιιά δελ έρεη αθφκε απνκεησζεί, θαηαηάζζεηαη ζην ηάδην 2 θαη επηκεηξάηαη ζηηο ΑΠΕ ηεο 

ζπλνιηθήο δσήο, πνπ νξίδεηαη σο αλακελφκελε πηζησηηθή δεκία πνπ νθείιεηαη ζε φια ηα πηζαλά πηζησηηθά 

γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ. 

ηάδην 3: Δπηκέηξεζε ησλ ΑΠΕ γηα ηελ ζπλνιηθή δσή ησλ ζηνηρείσλ – κε πηζησηηθή απνκείσζε. Δάλ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ νξίδεηαη σο πηζησηηθά απνκεησκέλν, κεηαθέξεηαη ζην ηάδην 3 θαη 

επηκεηξάηαη ζηηο ΑΠΕ γηα ηελ ζπλνιηθή δσή ηνπ. Αληηθεηκεληθφ ηεθκήξην γηα έλα πηζησηηθά απνκεησκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ απνηειεί ε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ, θαζψο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ ρξεψζηε. 
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Σα αθφινπζα είλαη ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δηαηξείαο , φζνλ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ησλ ΑΠΕ ηεο Δηαηξείαο:  

 Άλνηγκα ζε Αζέηεζε (“EAD”): αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ηνπ αλνίγκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

 Πηζαλφηεηα Αζέηεζεο (“PD”): Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο είλαη κηα εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εληφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. Ζ Δηαηξεία ππνινγίδεη ηηο Πηζαλφηεηεο Αζέηεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηηο παξαδνρέο θαη ηηο κειινληηθέο εθηηκήζεηο. 

 Εεκία ζε Πεξίπησζε Αζέηεζεο (“LGD”): αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο δεκίαο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία αζέηεζεο. Ζ Εεκία ζε Πεξίπησζε Αζέηεζεο ππνινγίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ κέζνπ πνπ νθείινληαη θαη ησλ αλακελφκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ κέζνπ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο Εεκίαο ζε 

Πεξίπησζε Αζέηεζεο εμεηάδεη επίζεο θαη ηελ επίδξαζε ηεο αλάθηεζεο ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμαζθαιίζεηο πνπ δηαθξαηά ε Δηαηξεία. 

 

Ζ Δηαηξεία θαηέρεη εμαζθαιίζεηο σο κέζα κεηξίαζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο απφ πειάηεο. Σα βαζηθά είδε ησλ δηαθξαηνχκελψλ εμαζθαιίζεσλ είλαη:  

 Μεηξεηά  

 Δκπνξηθά θαη νηθηζηηθά αθίλεηα  

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

 Μεηνρέο  

 Δλέγγπεο πηζηψζεηο 

 Δπηηαγέο 

 

Σελ 31.12.2018 ε Δηαηξεία δελ θαηείρε θάπνηα απαίηεζε απφ πειάηεο γηα ηελ νπνία λα κελ έρεη αλαγλσξηζηεί 

ΑΠΕ, ιφγσ ηεο επίδξαζεο νπνηαζδήπνηε αληίζηνηρεο εμαζθάιηζεο.  

ην επίθεληξν ηεο επηκέηξεζεο ηεο ΑΠΕ είλαη ν νξηζκφο ηεο αζέηεζεο. Ζ Δηαηξεία ζεσξεί γεγνλφο αζέηεζεο 

φηαλ ν νθεηιέηεο είλαη ζε θαζπζηέξεζε γηα πεξηζζφηεξεο απφ 90 εκέξεο ή δελ είλαη πηζαλφ λα απνπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ Δηαηξεία ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ.  

Ζ Δηαηξεία επηκεηξά ηα ΑΠΕ ζε ζπιινγηθή βάζε γηα ραξηνθπιάθηα απαηηήζεσλ απφ πειάηεο κε παξφκνηα 

πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία εθηηκά ηηο ΑΠΕ νκαδνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο βάζεη ησλ 

θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θηλδχλνπ θαη ησλ εκεξψλ θαζπζηέξεζεο.  

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ε Δηαηξεία, ιακβάλνληαο ππφςε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ ελζσκαηψλνληαη ζην κνληέιν ησλ ΑΠΕ κέζσ ηεο εμέηαζεο δηάθνξσλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ πεγψλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ.  

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηελ ζρεηηδφκελε πξφβιεςε δεκίαο ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο.  

3.18 πκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 

πκκεηνρέο ζε κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο ραξαθηεξίδνληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη θαηαρσξνχληαη ζην 
θφζηνο θηήζεσο θαζψο ε εχινγε αμία ηνπο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη ζηελ 
Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο φηαλ ηεθκεξηψλεηαη ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα ηα εηζπξάμεη. 
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3.19 Γάλεηα ηξαπεδώλ 

Σα έληνθα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη νη ππεξαλαιήςεηο θαηαρσξνχληαη κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ ζρεηηθψλ  
αλαιήςεσλ κεησκέλα θαηά ηα άκεζα έμνδα έθδνζεο ηνπο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιεξσηέσλ επηβξαβεχζεσλ (premium) θαηά ηελ εμφθιεζε ή επαλαγνξά θαη 
ηα άκεζα έμνδα έθδνζεο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη πξνζηίζεληαη ζην αλαπφζβεζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηνπ ζρεηηθνχ 
δαλείνπ ή ππεξαλάιεςεο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ δηαθαλνλίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

3.20 Τπνρξεώζεηο 

Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη άηνθεο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία. 

3.21 Πξνβιέςεηο 

 
Οη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα λνµηθή ή ηεθµαηξφµελε ππνρξέσζε, σο 
απνηέιεζµα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνµηθνχ νθέινπο γηα ηελ 
ηαθηνπνίεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο.  Οη πξνβιέςεηο επηκεηξψληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ζηελ 
νπνία θαηαιήγεη ε δηνίθεζε ζε φηη αθνξά ζην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο 
πνπ νθείιεηαη ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία 
ηνπο εθφζνλ ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη ζεκαληηθή. Οη πξνβιέςεηο γηα ην θφζηνο 
αλαζπγθξφηεζεο, εθ‟ φζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ινγηζηηθνπνηνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη εθπνλήζεη 
επίζεκν ιεπηνκεξέο ζρέδην αλαζπγθξφηεζεο, ην νπνίν θαη έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηα εκπιεθφκελα κέξε. Ζ 
επηκέηξεζε ηνπο θφζηνπο αλαζπγθξφηεζεο πεξηιακβάλεη κφλν ηα άκεζα έμνδα ηεο αλαζπγθξφηεζεο πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη φρη γηα ηε ζπλερηδφκελε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

3.22 Κύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

 
Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο 
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ 
εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο 
θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ, αλνηρηέο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα 
πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο 
πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επίδηθεο ππνζέζεηο, ηηο 
επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Άιιεο 
πεγέο αβεβαηφηεηαο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζην 
πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία φπσο απμήζεηο απνδνρψλ, ππνιεηπφκελα έηε αθππεξέηεζεο, 
πιεζσξηζκφο θιπ.  
Δπίζεο πεγή αβεβαηφηεηαο απνηειεί ε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Οη 
αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη 
νχησο ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.  
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4. Κύθινο Δξγαζηώλ 

 
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είλαη σο θάησζη: 

Κύθινο εξγαζηώλ     

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 1/1 – 31/12/2018 1/1 – 31/12/2017 

Πσιήζεηο :     

Καπζίκσλ 1.169.829 1.082.161 

Δκπνξεπκάησλ 2.125 2.320 

Πσιήζεηο αγαζώλ 1.171.954 1.084.481 

 
 
 
 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη κία αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ αλά γεσγξαθηθή αγνξά (εζσηεξηθφ – 
εμσηεξηθφ) θαη αλά θαηεγνξία πσιεζέλησλ εηδψλ (θαχζηκα - ιηπαληηθά): 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 1/1 – 31/12/18  1/1 – 31/12/17 

ΠΩΛΖΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ  ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 

Καχζηκα 1.048.037 121.792 1.169.829  965.026 117.135 1.082.161 

Ληπαληηθά             2.125  0  2.125             2.320                  0  2.320 

ΤΝΟΛΟ      1.050.162        121.792    1.171.954         967.346         117.135    1.084.481   

 

5. Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα/ (Έμνδα) 

 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ   

  1/1 – 31/12/18 1/1 – 31/12/17 

(Υξεσζηηθέο) / Πηζησηηθέο 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  

                        
(183)                (27) 

Έζνδα απφ απνζήθεπηξα 1.988 1.166 

Έζνδα απφ ελνίθηα  6.498 6.260 

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) 6.749 6.464 

ύλνιν 15.052 13.863 
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6. Απνηειέζκαηα Δθκεηαιιεύζεσο 

 
Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θεξδψλ εθκεηαιιεχζεσο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη νη θάησζη ρξεψζεηο/(πηζηψζεηο): 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 1/1 – 31/12/18 1/1 – 31/12/17 

Απνζβέζεηο αζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ 

536 462 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ 

5.507 5.460 

ύλνιν Απνζβέζεσλ 6.043 5.922 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 
απαηηήζεηο (ζεκείσζε 16) 

(1.800) 6.000 

Έμνδα Πξνζσπηθνχ 10.242 9.759 

 
Οη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ γηα ηε ρξήζε 2018 αλήιζαλ ζπλνιηθά  ζε  Δπξψ 141.000 γηα ηελ εηαηξεία 
θαη αθνξνχλ ζε παξνρή ππεξεζηψλ ειεγθηηθήο θχζεο. 
 

7. Έζνδα από Δπελδύζεηο 

 
Σα έζνδα απφ επελδχζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ   
  1/1 – 31/12/18 1/1 – 31/12/17 

Πηζησηηθνί ηφθνη 353 518 
Έζνδα απφ κεξίζκαηα 666 665 
Λνηπά έζνδα/(έμνδα) 
επελδχζεσλ 

0 (1) 

  
1.019 1.182 

ύλνιν  

 
ηα έζνδα ηφθσλ πεξηιακβάλνληαη ηφθνη ππεξεκεξίαο πνζνχ € 306 ρηιηάδεο θαη ηφθνη θαηαζέζεσλ € 47 
ρηιηάδεο. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ OFC 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ.  

8. Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ   

  1/1 – 31/12/18 1/1 – 31/12/17 

Σφθνη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 4.926 5.692 

Σφθνη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 1.111 1.856 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 323 343 

  
6.359 7.891 

ύλνιν  

 ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηιακβάλεηαη θαη ην έμνδν πξνεμφθιεζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 
πηζηψζεσλ πνπ αλέξρεηαη ζε € 71 ρηι γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 
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9. Φόξνο Δηζνδήκαηνο  

 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ   

  1/1 – 31/12/18 1/1 – 31/12/17   

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ 
αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 

3.227 1.202 

  

Λνηπνί θφξνη-ηέιε 0 0   

  3.227 1.202   

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ 
αλαγλσξίζηεθε ζηα ινηπά ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα 

                          
(14) 

                    
(94)   

  3.213 1.108   

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο ππνινγίζζεθε κε ζπληειεζηή 29% γηα ηελ πεξίνδν 1/1–31/12/2018 , 
νκνίσο θαη γηα ηελ ζπγθξηηηθή ρξήζε 1/1–31/12/2017. 
 
Βάζεη ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ 4579/2018 ηα λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 28% γηα ην 
έηνο 2019,  27% γηα ην έηνο 2020, 26% γηα ην έηνο 2021 θαη 25% γηα ηα έηε 2022 θαη κεηά. 
 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ θέξδνο νη 
θαησηέξσ θνξνινγηθέο επηδξάζεηο: 
 
 
 
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 

    

  1/1-31/12/18 1/1-31/12/17 

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 29,00% 29,00% 

Δπηδξάζεηο ζην θόξν από :     

Έμνδα κε εθπεζηέα θνξνινγηθά 42,75% 102,70% 

Απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα -7,00% -28,60% 

Λνηπέο επηδξάζεηο (αιιαγή ζπληειεζηή,     

αλαβαιιφκελε θνξνινγία θιπ) -31,00% -67,60% 

Δηδηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο     

Πξαγκαηηθόο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ρξήζεο 33,75% 35,40% 
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10. Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 
Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ θαη δηθαηψκαηα 
εθκεηαιιεχζεσο πξαηεξίσλ θαπζίκσλ. Ζ θίλεζε ηνπο θαηά ηε ρξήζε 1/1/2017 – 31/12/2017 θαη θαηά ηελ 
ρξήζε 1/1/2018 – 31/12/2018 παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ
    

Λνγηζκηθό

Λνηπά δηθαηώκαηα 

εθκεηαιιεύζεσο

ύλνιν Αζσκάησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ

ΚΟΣΟ

1 Ηαλνπαξίνπ 2017 3.705 4.038 7.744

Πξνζζήθεο 517 450 967

Μεηψζεηο/ Γηαγξαθέο 0 0 0

31 Γεθεκβξίνπ 2017 4.222 4.488 8.711

Πξνζζήθεο 1.099 207 1.306

Μεηψζεηο/ Γηαγξαθέο (195) (567) (762)

31 Γεθεκβξίνπ 2018 5.126 4.128 9.255

ΑΠΟΒΔΔΗ

1 Ηαλνπαξίνπ 2017 3.116 3.529 6.645

Απνζβέζεηο ρξήζεο 248 215 463

Μεηψζεηο/ Γηαγξαθέο 0 0 0

31 Γεθεκβξίνπ 2017 3.364 3.744 7.108

Απνζβέζεηο ρξήζεο 312 224 536

Μεηψζεηο/ Γηαγξαθέο (189) (567) (757)

31 Γεθεκβξίνπ 2018 3.486 3.401 6.887

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ

31 Γεθεκβξίνπ 2017 858 744 1.602

31 Γεθεκβξίνπ 2018 1.640 727 2.367
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11. Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 
Ζ θίλεζε ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 1/1/2017 – 31/12/2017 θαη θαηά ηελ 
ρξήζε 1/1/2018 – 31/12/2018 παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα.  

 
 
εκεηψλεηαη φηη επί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πθίζηαληαη ελέρπξα ππέξ ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ησλ 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γήπεδα 

θαη θηίξηα

Μεραλήκαηα θαη 

κεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο
ύλνιν

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ

ΚΟΣΟ

1 Ηαλνπαξίνπ 2017 45.767 79.224 1.568 126.559

Πξνζζήθεο 219 5.402 462 6.083

Μεηαθνξέο (85) 85 0 0

Μεηψζεηο (786) (1.048) (355) (2.189)

31 Γεθεκβξίνπ 2017 45.115 83.663 1.675 130.453

Πξνζζήθεο 427 10.933 884 12.244

Μεηαθνξέο 0 (335) (8) (343)

Μεηψζεηο (395) (15.463) (203) (16.061)

31 Γεθεκβξίνπ 2018 45.147 78.798 2.348 126.293

1 Ηαλνπαξίνπ 2017 11.381 49.461 606 61.448

Πξνζζήθεο 1.270 3.983 207 5.460

Μεηψζεηο (51) 51 0 0

Μεηαθνξέο (147) (811) (299) (1.257)

31 Γεθεκβξίνπ 2017 12.453 52.684 514 65.651

Πξνζζήθεο 1.254 3.983 270 5.507

Μεηψζεηο (230) (13.802) (174) (14.206)

Μεηαθνξέο 0 (143) (5) (148)

31 Γεθεκβξίνπ 2018 13.476 42.723 605 56.804

31 Γεθεκβξίνπ 2017 32.662 30.979 1.161 64.802

31 Γεθεκβξίνπ 2018 31.670 36.076 1.743 69.489

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
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12. πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο θαη πλδεδεκέλεο Δηαηξείεο 

 
Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο είλαη νη αθφινπζεο: 
 

Δπσλπµία Έδξα Πνζνζηό 
ζπµµεηνρήο 

Γξαζηεξηόηεηα 
 

ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ. 
Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
100% 

 
Δκπφξην, 

Μεηαθνξά, 
Απνζήθεπζε θαη 
Αληηπξνζσπεία 
Πεηξειαηνεηδψλ. 

OFC ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ 
ΚΑΤΗΜΟΤ Α.Δ. 

Διιάδα, πάηα 
Αηηηθήο 

46,03% 

πζηήκαηα 
Αλεθνδηαζκνχ 
Αεξνπνξηθνχ 

Καπζίκνπ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΤΑΚΗΟΤ 
Α.Δ. 

Διιάδα, Μαξνχζη 
Αηηηθήο 

30% 
Δλέξγεηα 

(αδξαλήο) 
 

ABIN AKINHTA Α.Δ. 
Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
100% 

Δθκεηάιιεπζε 
θαη αμηνπνίεζε 

Αθηλήησλ 
 

 
Σα πνζά κε ηα νπνία είλαη εθθξαζκέλεο νη αμίεο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηεο Δηαηξείαο 
απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο. Απηά είλαη ηα αθφινπζα: 
 

Δπσλπµία  
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

OFC ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ Α.Δ. 4.195 4.195 

ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ. 4.620 4.620 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΤΑΚΗΟΤ Α.Δ. 183 183 

ABIN AKINHTA  Α.Δ. 2.864 2.864 

ΤΝΟΛΟ 11.862 11.862 

 
εκεηψλεηαη φηη επί ησλ κεηνρψλ ηεο OFC πθίζηαληαη ελέρπξα ππέξ ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ησλ 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
 
 
 
 



AvinOil 

Οικονομικέρ καηαζηάζειρ ζύμθωνα με ηα ΔΠΧΑ ηηρ σπήζηρ πος έληξε 31 Δεκεμβπίος 2018 

(ποζά ζε σιλ εςπώ) 

 

 

32 

 

13. Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ   

  31/12/2018 31/12/2017 

Δπηηαγέο πειαηψλ 4.094 3.492 

Πξνπιεξσζέληα έμνδα 5.110 8.062 

Λνηπέο απαηηήζεηο 96 0 

Δγγπήζεηο 869 1.005 

Δκπνξεπκαηηθέο 
Πηζηψζεηο 

488 1.278 

ύλνιν 10.657 13.837 

 
Σα πξνπιεξσζέληα έμνδα ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ γηα εμαζθάιηζε πξαηεξίσλ θαη άιιεο 
καθξνπξφζεζκεο πξνπιεξσκέο.  
 

14. Απνζέκαηα 

 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

Δκπνξεχκαηα 19.978 20.748 

ύλνιν  19.978 20.748 

15. Πειάηεο θαη ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο Απαηηήζεηο 

 
Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2018, απνηεινχληαη 
θπξίσο απφ απαηηήζεηο απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ πνζνχ Δπξψ 76 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ (31/12/2017: Δπξψ 
88εθαηνκκχξηα πεξίπνπ). Αθνινπζεί αλάιπζε πειαηψλ & ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

Πειάηεο απφ εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

94.122 96.497 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
          

(40.009)      (28.507) 

πλδεφκελα κέξε 12.022 13.000 

  66.136 80.990 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 4.800 3.171 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο            (210) 0 

πλδεφκελα κέξε 1.166 595 

 5.755 3.766 

Πξνθαηαβνιέο – Μεηαβαηηθνί 4.542 2.750 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο            (513) 0 

 4.029 2.750 

Λνηπά 48 80 

 48 80 

ύλνιν 75.968 87.586 
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Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο πνπ δίδεηαη επί ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ είλαη πεξίπνπ 21 εκέξεο, ελψ γηα ην 2017 
ήηαλ 27 εκέξεο. Μεηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε πηζησηηθή πεξίνδν, ρξεψλεηαη ηφθνο θαηά πεξίπησζε, αλαιφγσο 
ηνπ λνκίζκαηνο πιεξσκήο, επί ηνπ νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ. ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, 
γίλεηαη πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα 
ακθίβνιεο αλαθηεζηκφηεηαο πνζά απφ πψιεζε αγαζψλ, βάζεη ζρεηηθψλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. 
 
 H Δηαηξεία, δεδνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηεο απινπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9, ππνινγίδεη ηηο 
αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο  πάληνηε ζε πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πζηεξήζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζ‟ φιε 
ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ ηνπο ζηαζκηζκέλεο κε ην θίλδπλν λα γίλεη αζέηεζε. 
Καηά ζπλέπεηα απηνχ νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηαμηλνκνχληαη είηε 
ζην ζηάδην 2, είηε ζην ζηάδην 3.  
Γηα ηελ κέηξεζε ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ, νη πειάηεο θαη νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 
έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ελειηθίσζε ηνπο (εκέξεο θαζπζηέξεζεο) 
θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ κέηξεζε ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ βαζίδεηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο παξακέηξνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (δει. πηζαλφηεηα αζέηεζεο (Probability of Default-PD), 
δεκηά ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ( Loss Given Default-LGD)) νη νπνίνη ππνινγίδνληαη θαηφπηλ αλάιπζεο 
ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαζψο θαη κειινληηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ 
εθηεινχληαη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ αλαθνξάο.  
Πξηλ γίλεη απνδεθηφο έλαο λένο πειάηεο, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθέο πηζησηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα 
εθηηκήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ηνπ λένπ πειάηε θαη λα νξίζεη έηζη ην πηζησηηθφ φξηφ 
ηνπ. Σα πηζησηηθά φξηα επαλεμεηάδνληαη θαη εάλ θξηζεί απαξαίηεην, αλαζεσξνχληαη, ζε πεξηνδηθή βάζε.  
Γελ ππήξμε θακία αιιαγή ζηηο ηερληθέο εθηίκεζεο ή ζηηο ζεκαληηθέο παξαδνρέο  πνπ έγηλαλ γηα ηελ εθηίκεζε 
ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 
Οη αθφινπζνη πίλαθεο απεηθνλίδνπλ ην πξνθίι πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ 
βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα πξνβιέςεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 
Καζψο ε εκπεηξία ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθέο δεκηέο θαηαδεηθλχεη πσο ε πηζηνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
πειαηψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο απηψλ, ε πξφβιεςε ησλ 
αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ βαζίδεηαη ζηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη δελ δηαρσξίδεηαη ζε 
πεξαηηέξσ επίπεδν. 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)    Ανάλςζη ενηλικίωζηρ ληξιππόθεζμων ςπολοίπων πελαηών/σπεωζηών 

31-Δεκ-18 Μη Ληξιππόθεζμο ςπόλοιπο 0-30 ημέπερ 30-60 ημέπερ 60-90 ημέπερ 90+ ημέπερ Σύνολο 

Αλακελόκελν πνζνζηό πηζησηηθήο Εεκηάο 3,25% 1,46% 4,23% 1,07% 70,55% 34,90% 

Αλακελόκελν  πνζό ζε αζέηεζε  52.890 4.355 3.031 1.417 55.006 116.700 

Αλακελόκελε πηζησηηθή δεκηά 1.719 64 128 15 38.805 40.732 

      
75.968 

 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)    Ανάλςζη ενηλικίωζηρ ληξιππόθεζμων ςπολοίπων πελαηών/σπεωζηών 

1-Ιαν-18 Μη Ληξιππόθεζμο ςπόλοιπο 0-30 ημέπερ 30-60 ημέπερ 60-90 ημέπερ 90+ ημέπερ Σύνολο 

Αλακελόκελν πνζνζηό πηζησηηθήο Εεκηάο 3,75% 7,17% 6,22% 12,22% 82,50% 36,64% 

Αλακελόκελν  πνζό ζε αζέηεζε  61.943 3.255 1.453 1.292 48.149 116.093 

Αλακελόκελε πηζησηηθή δεκηά 2.326 233 90 158 39.724 42.532 

      
73.561 
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Κίνηζη ηης πρόβλευης για επιζθαλείς απαιηήζεις  
                    

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

Τπφινηπν έλαξμεο 28.507 24.351 

Πξνζαξκνγή IFRS 9 14.025 0 

Πξνζαξκνζκέλε έλαξμε 
πεξηόδνπ 

42.532 24.351 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ 
απαηηήζεσλ 

0 6.000 

Πνζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
δηαγξαθή απαηηήζεσλ ζηε ρξήζε 

              
(1.800)        (1.844) 

Τπφινηπν ιήμεο 40.732 28.507 

 
Δθηηκψληαο ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, ε Δηαηξεία εμεηάδεη 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εκεξνκελία 
πνπ ρνξεγήζεθε ε πίζησζε σο ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ζπγθέληξσζε 
ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο βάζεο θαη ηεο θχζεο ηνπ πειαηνινγίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ε 
δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη δελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, απφ απηήλ 
πνπ έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ 
απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 
Καηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ε απνκείσζε ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ εθηηκήζεθε 
κε βάζε ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ δεκηψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39.  Ζ Δηαηξεία, απφ ηελ 

1/1/2018 εθαξκφδεη ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ΓΠΥΠ 9 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελνκέλσλ 
πηζησηηθψλ δεκηψλ ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξνζέζκσλ απαηηήζεσλ, ηνπο νπνίνπο ηαμηλνκεί είηε ζην 
ηάδην 2, είηε ζην ηάδην 3. 
 

  31/12/2018 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Σηάδιο 2 Σηάδιο 3 

Αλακελόκελν πνζνζηό πηζησηηθήο Εεκηάο 3,12% 70,55% 

Αλακελόκελν  πνζό ζε αζέηεζε  61.694 55.006 

Αλακελόκελε πηζησηηθή δεκηά 1.927 38.805 

 
 

16.  Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 

 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

   

Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο 24.386 18.255 

ύλνιν 24.386 18.255 
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17. Γάλεηα Σξαπεδώλ 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

 
Γάλεηα Σξαπεδψλ 122.235 133.935 

Μείνλ: έμνδα νκνινγηαθψλ δαλείσλ * (262) (548) 

ύλνιν δαλείσλ ηζνινγηζκνύ 121.973 133.387 

Ο δαλεηζκφο είλαη απνπιεξσηένο σο αθνινχζσο: 

Άκεζα ή εληφο ελφο έηνπο 93.300 44.700 

Δληφο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο  4.935 89.235 

Απφ 3 έσο θαη 5 ρξφληα 24.000 0 

Μεηά απφ 5 ρξφληα            0            0 

Μείνλ: έμνδα νκνινγηαθνχ δαλείνπ (262) (548) 

 
ύλνιν δαλείσλ Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 121.973 133.387 

Μείνλ: Πνζά πιεξσηέα εληφο 12 κελψλ 
(πεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) 93.300 44.700 

Πνζά πιεξσηέα κεηά απφ 12 κήλεο 28.673 88.687 
 

* Σα έμνδα ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ αλαιήθζεθαλ απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα 

απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. 
 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε αλσηέξσ αμία ησλ δαλείσλ ηζνχηαη κε ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 
Σν ππφινηπν δαλεηζκνχ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018 αλαιχεηαη σο εμήο: 
Α. Ζ “Avin Oil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.” ζηηο 1/8/2014 ππέγξαςε νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο € 110.000 ρηιηάδσλ. θνπφο 
ηεο ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ απηνχ είλαη ε αλαρξεκαηνδφηεζε κέξνπο πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 
δαλείνπ απηνχ είλαη πέληε έηε. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο 
νκνινγηνχρνπο πξνθεηκέλνπ λα  εθδψζεη λέν νκνινγηαθφ δάλεην γηα ζθνπνχο απνπιεξσκήο ηνπ ελ ιφγσ 
δαλείνπ.    
Β. ηηο 08/07/2017 ε Δηαηξεία ζχλαςε νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο € 7.035 ρηιηάδσλ. θνπφο ηεο ζχλαςεο ηνπ 
δαλείνπ απηνχ είλαη ε αλαρξεκαηνδφηεζε κέξνπο πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 
δαλείνπ απηνχ είλαη ηξία έηε. 
Γ. ηηο 27/07/2018 ε Δηαηξεία ζχλαςε νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο € 9.000 ρηιηάδσλ. θνπφο ηεο ζχλαςεο ηνπ 
δαλείνπ απηνχ είλαη ε αλαρξεκαηνδφηεζε κέξνπο πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 
δαλείνπ απηνχ είλαη ηξία έηε. 
Γ. ηηο 28/06/2018 ε Δηαηξεία ζχλαςε νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο € 15.000 ρηιηάδσλ. θνπφο ηεο ζχλαςεο ηνπ 
δαλείνπ απηνχ είλαη ε αλαρξεκαηνδφηεζε κέξνπο πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 
δαλείνπ απηνχ είλαη ηξία έηε. 
-Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βξαρππξνζέζκνπ κέξνπο ησλ 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ) δηάξθεηαο έσο ελφο έηνπο είλαη € 93.300 ρηιηάδεο. 
Όια ηα αλσηέξσ δάλεηα έρνπλ ιεθζεί ζε επξψ θαη θέξνπλ επηηφθην EURIBOR+SPREAD.    
Δπί ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο ππάξρνπλ εθρσξήζεηο απαηηήζεσλ σο θπκαηλφκελε αζθάιεηα 
θαζψο επίζεο ελέρπξν ησλ ινγαξηαζκψλ είζπξαμεο απαηηήζεσλ, ελέρπξν επί ησλ κεηνρψλ ζηε ζπγαηξηθή 
OFC, πξνζεκεηψζεηο επί αθηλήησλ, εθρσξήζεηο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ αθηλήησλ, θαη επίζεο 
επηζηνιή ππνζηήξημεο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία.  
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18. Αλαβαιιόκελνη Φόξνη 

Οη παξαθάησ είλαη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ  θαη 
νη θηλήζεηο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ 2017 θαη 2018: 

 
 
Οξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρνπλ ζπκςεθηζηεί. Παξαθάησ είλαη ε 
αλάιπζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο (κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ) γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο:    

 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 1.816 2.046 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε (5.510) (4.886) 

ύλνιν (3.694) (2.840) 

   
Ζ Δηαηξεία έρεη αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνζνχ € 1.390 απφ πιενλάδνπζεο δαπάλεο 
ηφθσλ (ππνθεθαιαηνδφηεζε) θαζψο ζεσξεί φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα 
ζπκςεθηζηνχλ κε απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία από:

Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ 1.786 (70)                      1.716 0 (140)                    1.576        

Έμνδα πνιπεηνχο θνξνινγηθήο απφζβεζεο 27 143                      170 0 (5)                        165           

Απνδεκηψζεηο απνρψξεζεο θαη 

ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα πξνζσπηθνχ
(386)         (95)                      (481)          0 41                       (440)          

Κεθαιαηνπνηεκέλν Κφζηνο Γαλεηζκνχ 242 (83)                      159 0 (86)                      73             

Λνηπέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ
(5.617)      1.213                   (4.404)       (4.067)           3.402                  (5.069)       

ύλνιν (3.948)      1.108                   (2.840)       (4.067)           3.213 (3.694)       

πλνιηθό 

πγθεληξσηηθό 

εηζόδεκα

31/12/2017

πλνιηθό 

πγθεληξσηηθό 

εηζόδεκα

31/12/2018
Πξνζαξκνγή 

ΓΠΥΑ 9

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ
1/1/2017



AvinOil 

Οικονομικέρ καηαζηάζειρ ζύμθωνα με ηα ΔΠΧΑ ηηρ σπήζηρ πος έληξε 31 Δεκεμβπίος 2018 

(ποζά ζε σιλ εςπώ) 

 

 

37 

 

19. Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπνί Πηζησηέο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπνί πηζησηέο αθνξνχλ θπξίσο ππνρξεψζεηο απφ αγνξέο θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε.  
 
Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο γηα ηηο αγνξέο είλαη 23 εκέξεο, ελψ γηα ην 2017  ήηαλ 19 εκέξεο. 
 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη ην ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε ηνπο αμία. Αθνινπζεί αλάιπζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ 
πηζησηψλ (πιελ ηξαπεδψλ): 
 

  
31/12/2018 31/12/2017 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 

Πξνκεζεπηέο 24.125 21.210 

Βξαρππξ. ππνρξεψζεηο πξνο 
ζπλδεφκελα κέξε 

39.990 32.007 

Πηζησηέο δηάθνξνη 1.040 1.933 

πκβαηηθή ππνρξέσζε 950 340 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

5.987 4.541 

ύλνιν 72.092 60.030 

   

 

20. Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη Τπέξ ην Άξηην 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

   

Δγθεθξηκέλν, εθδνζέλ θαη πιήξσο θαηαβιεκέλν: 20.896 20.896 

(7.107.529 νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο Δπξψ 2,94 ε θάζε κία)     
 
Ζ Δηαηξεία έρεη κία κφλν θαηεγνξία θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ.  
 
Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 
 
Σν πνζφ 5.141.161,36 Δπξψ απνηειεί «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ιφγσ δηάζπαζεο ηεο 
Δηαηξείαο κε βάζε ην Ν.Γ 1297/1972» πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνξξφθεζε απφ ηνλ θιάδν εκπνξίαο 
θαπζίκσλ ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο Cyclon. 

21. Απνζεκαηηθά 

Οη θηλήζεηο ησλ απνζεκαηηθψλ θαηά ηηο ρξήζεηο 2018 θαη 2017  παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ      

Πεξηγξαθή 
Απνζεκαηηθώλ 1/1/2017 

Πξνζζήθεο 
(κεηώζεηο) 

2017 31/12/2017 

Πξνζζήθεο 
(κεηώζεηο) 

2018 31/12/2018 

Σαθηηθφ 1.736 0 1.736 0 1.736 
Έθηαθηα 0 0 0 0       0 
Αθνξνιφγεηα 1.358 0 1.358 0 1.358 

ύλνιν 3.094         0 3.094         0 3.094 
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Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 
 
Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη ην 5% ησλ κεηά θφξσλ θεξδψλ έσο φηνπ απηφ λα ηζνχηαη κε ην 1/3 ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
θάιπςε δεκηψλ. 
 
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 
 
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 
 
Παξαθνινπζνχληαη ηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ θαζαξά θέξδε, ηα νπνία κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο 
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, δελ θνξνινγνχληαη, γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε 
λένπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γειαδή, ζρεκαηίδνληαη απφ θαζαξά θέξδε γηα ηα νπνία δελ ππνινγίδεηαη θαη 
δελ θαηαβάιιεηαη θφξνο. 

22. Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο 

 
Τθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 415ρηιηάδσλ. Δπίζεο 
ππάξρνπλ επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 303 ρηιηάδσλ. Ζ Δηαηξεία 
εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο απφ ηηο ππνζέζεηο 
απηέο πέξαλ ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη. 
 
Γηα ηηο ρξήζεηο 2013, 2014, 2015, 2016 θαη 2017 ε εηαηξεία πνπ ππνρξενχληαλ ζε έιεγρν θνξνινγηθήο 
ζπκκφξθσζεο απφ ηαθηηθνχο ειεγθηέο, έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ εθιεγκέλν θαηά Κ.Ν. 2190/1920 ηαθηηθφ 
ειεγθηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 2238/1994 θαη άξζξν 65Α λ.4174/13 θαη έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο 
Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δελ 
εμαηξνχληαη απφ ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο νη 
επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. πλεπψο νη θνξνινγηθέο αξρέο 
είλαη δπλαηφλ λα επαλέιζνπλ θαη λα δηελεξγήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θνξνινγηθφ έιεγρν εληφο ησλ λνκίκσλ 
πξνζεζκηψλ παξαγξαθήο. Ωζηφζν εθηηκάηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο φηη ηα απνηειέζκαηα απφ 
ηέηνηνπο κειινληηθνχο ειέγρνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, αλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεζνχλ, δελ ζα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ν έιεγρνο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο ρξήζεο 2018 
δελ έρεη νινθιεξσζεί. Ωζηφζν δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο πεξαηηέξσ επηβαξχλζεηο. 
 
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκβάζεηο γηα ζπλαιιαγέο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηεο. ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο νξίδεηαη φηη ε ηηκή αγνξάο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ  ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο αληίζηνηρεο 
ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο. Οη ηηκέο πψιεζεο θαζνξίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαζψο θαη κε ηνλ αληαγσληζκφ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ζπλαιιαγήο. Σν πνζφ ησλ  εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο ηεο 
Δηαηξείαο αλέξρεηαη ηελ 31/12/2018 ζε Δπξψ 80.440 ρηιηάδεο. Αληίζηνηρα ηελ 31/12/2017 ην πνζφ αλεξρφηαλ 
ζε Δπξψ 80.577 ρηιηάδεο. 
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23. πκβάζεηο Λεηηνπξγηθώλ Μηζζώζεσλ 

 
Οη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ θπξίσο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα πξαηήξηα θαπζίκσλ ηνπο νπνίνπο ζηε 
ζπλέρεηα ππεθκηζζψλεη ζηνπο ζπλεξγάηεο – πξαηεξηνχρνπο. Αθνξνχλ επίζεο ρψξνπο γξαθείσλ. 
 
Ζ Δηαηξεία σο Μηζζσηήο 

 
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018  31/12/2017 

    

Μηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ σο έμνδα ηεο ρξήζεο 6.259  5.913 

 
Καηά ηελ 31/12/2018  ε Δηαηξεία είρε αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 
ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα ή ρσξίο λα πξνηίζεηαη λα αθπξψζεη ηα ζρεηηθά κηζζσηήξηα, νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο 
σο εμήο: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018  31/12/2017 

    

Δληφο ελφο έηνπο 6.272  6.116 

Δληφο 2 έσο θαη 5 εηψλ 19.239  20.766 

Μεηά απφ 5 ρξφληα 29.698  29.910 
 
Ο κέζνο ρξφλνο κίζζσζεο ησλ θηηξίσλ γξαθείσλ θαζψο θαη ν αληίζηνηρνο ρξφλνο κίζζσζεο  ησλ ρψξσλ 
θαηάιιεισλ γηα πξαηήξηα θαπζίκσλ είλαη δψδεθα ρξφληα. 
 
Ζ Δηαηξεία σο Δθκηζζσηήο 
 
Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018  31/12/2017 

Μηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ σο έζνδα ηεο ρξήζεο 6.498  6.260 

 
Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξεία θαηέρεη ζπκβφιαηα κε ηνπο 
κηζζσηέο πνπ ζα ηεο απνθέξνπλ ηα θάησζη πνζά σο κηζζψκαηα: 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018  31/12/2017 

    

Δληφο ελφο έηνπο 4.847  6.270 

Δληφο 2 έσο θαη 5 εηψλ 14.754  18.107 

Μεηά απφ 5 ρξφληα 18.580  23.460 
 
Σα ζπκβφιαηα απηά αθνξνχλ θπξίσο ππεθκηζζψζεηο απφ ηελ Avin Oil  ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα πξαηήξηα 
θαπζίκσλ κε κέζν ρξφλν εθκίζζσζεο πέληε ρξφληα.  
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24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 
Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ 
επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο απφ ηηο 31/12/2018 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25. πλαιιαγέο κεηαμύ πλδεδεκέλσλ Μεξώλ 

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

  Έζνδα Έμνδα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Μεηξηθή Δηαηξεία (ΜΟΣΟΡ 
ΟΪΛ) 56.372 475.272 1.388 35.262 

Θπγαηξηθή (ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ.) 181.051 569 7.516 1.256 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 68.136 54.029 4.285 3.472 

  305.559 529.870 13.189 39.990 

 
 
Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηηο ζπλήζεηο  ηηκέο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Σα νθεηιφκελα πνζά είλαη ρσξίο εγγπήζεηο θαη ζα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ. Κακία εγγχεζε 
δελ έρεη δνζεί  ή ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε.  
 
Δπίζεο, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 
 
Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 
 
Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, πνπ απνηεινχλ θαη ην αλψηαην θιηκάθην ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, 
γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2018 θαη 1/1 – 31/12/2017 αλέξρνληαη ζε Δπξψ 384 ρηιηάδεο θαη Δπξψ 375 
ρηιηάδεο αληίζηνηρα. 
 
Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπδεηνχληαη θαη εγθξίλνληαη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
Άιιεο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο 1/1-31/12/2018 πνπ αθνξνχλ δηεπζπληηθά ζηειέρε αλέξρνληαη ζε Δπξψ 21 
ρηιηάδεο (1/1-31/12/2017 Δπξψ 18 ρηιηάδεο). 
 
 
πλαιιαγέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 
Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  
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26. Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκηώζεηο Πξνζσπηθνύ Λόγσ πληαμηνδόηεζεο 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, αλαθνξηθά κε ηε 
κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα µε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο, δηελεξγήζεθε αλαινγηζηηθή 
κειέηε. Ζ ππνρξέσζε πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ µε 
βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Σν πνζφ ηνπ 
δεδνπιεπκέλνπ δηθαηψκαηνο παξνπζηάδεηαη πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα αμία ηνπ ζε ζρέζε µε ηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.  
 
Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2112/1920 θαη ην Ν. 4093/2012, γηα απνδεκίσζε 
πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Γελ παξέρνληαη άιια επηδφκαηα ή παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

 
Οη πην πξφζθαηεο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο, έγηλαλ ηε 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 απφ αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή.  
 
Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηα ζπλαθή θφζηε ηξερνπζψλ θαη 
παξεζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ ππνινγίζζεθαλ κε ηε κέζνδν «projected unit credit method». 
 
 

 Δθηίκεζε ζηηο: 
 31/12/2018 31/12/2017 
Κύριες παραδοτές ποσ 
τρηζιμοποιήθηκαν: 

  

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 1,60% 1,40% 
Δπηηφθην απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

1,60% 1,40% 

Αχμεζε απνδνρψλ πξνζσπηθνχ 0,00%-1,75% 0,00%-1,75% 
 
Πνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 
θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ

31/12/2018 31/12/2017

Κφζηνο ηξερνπζψλ παξνρψλ (24)                    (1)                                   

Σφθνη 28 23

Αλακελφκελε απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
0 0

Καζαξό έμνδν/ (έζνδν) αλαγλσξηζκέλν 

ζην απνηέιεζκα
3 22

Αλαινγηζηηθά (Κέξδε)/Εεκηέο 

αλαγλσξηζκέλν ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα                       48 323

Καζαξό έμνδν/ (έζνδν) αλαγλσξηζκέλν

ζηα  πγθεληξσηηθά  πλνιηθά Δηζνδήκαηα      
52 346
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26. Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκηώζεηο Πξνζσπηθνύ Λόγσ πληαμηνδόηεζεο - (ζπλέρεηα) 
 
Σν παξαπάλσ αλαγλσξηζκέλν έζνδν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο σο αθνινχζσο: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  
 31/12/2018 31/12/2017 
Έμνδα δηνίθεζεο 2 13 
Έμνδα δηάζεζεο 1 9 
 3 22 

 
Ζ θίλεζε ζε παξνχζεο αμίεο ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ  ην πξφγξακκα πξνθαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 
αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

         Πνζά ζε ρηι.Δπξψ   
 31/12/2018 31/12/2017 
Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο ρξήζεο 1.969 1.623 
Κφζηνο παξνρψλ 190 61 
Σφθνη 28 23 
Αλαινγηζηηθά (Κέξδε)/ Εεκηέο ΠΑΓΚΠ 48 323 
Καηαβεβιεκέλεο παξνρέο (169) (61) 
Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ θαηά 
ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 2.065 1.969 

 
Ζ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο  Παξνχζαο Αμίαο Τπνρξέσζεο Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ έρεη σο εμήο: 
 
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 

     

Παξνχζα αμία δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ                                                     2.065 

-ππνινγηζκφο απηήο κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην +0,5% 1.922 

-ππνινγηζκφο απηήο κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην -0,5% 2.224 

 

27. Καηεγνξίεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο      

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2017 

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) 100.354 105.841 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο          
Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2018 31/12/2016 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 121.973 133.387 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο        72.092        60.030 
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28.  Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ 

 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί 
λα πξνθχςνπλ ιφγσ ησλ πξνθιήζεσλ ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 
Διιάδα. Γεληθφηεξα φπσο αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ, δελ ζεσξεί φηη 
ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ειέγρνπο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ ζηηο 
ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ, ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
 
α. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ θεθαιαίνπ 
 
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη βηψζηκε 
κεγηζηνπνηψληαο ηελ απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ίδηα 
θεθάιαηα. Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ δαλεηζκφ φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 
17, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (ζεκείσζε 16) θαη ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα εηο λέν φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 
ζεκεηψζεηο 20 θαη 21 αληίζηνηρα. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο ζε 
ζπλερή βάζε. Μέξνο απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε αλαζεψξεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ θηλδχλσλ αλά θαηεγνξία θεθαιαίνπ. 
 
Στέζη Καθαρού Χρέοσς προς Ίδια Κεθάλαια (Gearing Ratio) 
 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επηζθνπεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ην πιαίζην 
απηήο ηεο επηζθφπεζεο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη γηα θάζε θαηεγνξία 
θεθαιαίνπ.  
 
Ζ ζρέζε απηή έρεη σο αθνινχζσο: 
  

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  
31/12/20

18 
31/12/20

17 

Γάλεηα ηξαπεδψλ                                                   121.973 133.387 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα 

(24.386) (18.255) 

Καζαξό ρξένο  97.587 115.132 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 18.678 22.339 

      

ρέζε Καζαξνύ ρξένπο πξνο 
Ίδηα Κεθάιαηα 

5,22 5,15 

 
β. Γηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 
 
Σν ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο ζπληνλίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο 
θεθαιαηαγνξέο ζηαζκίδνληαο, ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Δηαηξείαο. Απηνί νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο αγνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκηζκαηηθψλ 
θηλδχλσλ, θηλδχλσλ εχινγεο αμίαο επηηνθίσλ θαη θηλδχλσλ ηηκψλ), πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ 
ξεπζηφηεηαο. Ζ Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Σν ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηεο 
Δηαηξείαο θάλεη αλαθνξέο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ξπζκίδεη ηνπο 
θηλδχλνπο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γηα λα ακβιχλεη ηελ πηζαλή έθζεζε ζε θηλδχλνπο. 
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γ. Κίλδπλνη αγνξάο 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ πξσηίζησο ζε νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο αιιαγήο επηηνθίσλ  
(βιέπε (ε) παξαθάησ) θαζψο θαη ζηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο 
ηήξεζεο απνζεκάησλ. Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ξπζκίδνληαο ηα 
απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα. Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ εθηίζεηαη ε 
Δηαηξεία ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη θαη κεηξά απηνχο ηνπο 
θηλδχλνπο.  
 
δ. Κίλδπλνη ζπλαιιάγκαηνο 
 
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο ζε μέλα λνκίζκαηα αθνξνχλ θπξίσο αγνξέο θαη πσιήζεηο πξντφλησλ κε λφκηζκα 
θίλεζεο ην δνιάξην.  Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ κέζσ 
θπζηθψλ αληηζηαζκίζεσλ (physical hedging) θπξίσο αληηζηαζκίδνληαο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 
ζε μέλν λφκηζκα. 
 
ε. Κίλδπλνη επηηνθίσλ 
 
H εηαηξεία είλαη ζε ζέζε, κέζσ ησλ πξνζβάζεσλ ηεο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ιφγσ ησλ ζπλερψο 
βειηηνχκελσλ απνηειεζκάησλ λα επηηπγράλεη αληαγσληζηηθά επηηφθηα θαη επλντθνχο φξνπο δαλεηζκνχ. 
ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ζεκεηψλεηαη φηη εληφο ηνπ 2018 ηφζν ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο φζν θαη ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ κεηψζεθαλ 
ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
Δάλ ηα πθηζηάκελα επηηφθηα ήηαλ 50 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξα ή ρακειφηεξα, θξαηψληαο ζηαζεξέο ηηο 
ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ην πξν-θφξσλ θέξδνο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018, ζα 
κεησλφηαλ ή ζα απμαλφηαλ αληίζηνηρα θαηά πεξίπνπ Δπξψ 318 ρηιηάδεο. 
 
δ. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, θαζψο 
ηα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε γλσζηέο ηξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ.  
Οη  απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηαλέκνληαη ζε έλαλ επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη 
ζπγθέληξσζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκβάζεηο γηα ηηο 
ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηεο, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ε ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ζχκθσλε κε 
ηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο ην ηκήκα δηαρείξηζεο 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο. 
Δπηπξνζζέησο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ε Δηαηξεία ιακβάλεη πξνζεκεηψζεηο αθηλήησλ απφ 
ηνπο πειάηεο ηεο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο. 
 
ε. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 
εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο. Ζ Γηνίθεζε 
ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ηακεηαθψλ 
δηαζεζίκσλ πηζησηηθψλ νξίσλ δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα.  
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ελειηθίσζεο ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
 

2018 

 πλνιηθφ 
Μέζν 

Δπηηφθην 

     

      

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 ρξφληα 5 + ρξφληα χλνιν 

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο          72.092   0 0 0       72.092 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 4,41%         93.300 0 28.673 0      121.973        

ύλνιν         165.392 0 28.673 0    194.065 

  
 
 
 

     

2017 

 πλνιηθφ 
Μέζν 

Δπηηφθην 

     

      

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 ρξφληα 5 + ρξφληα χλνιν 

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο          60.030    0 0 0     60.030 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 5,25%         44.700 0 88.687 0      133.387        

         104.730 0 88.687 0    193.417 

 



 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ” 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

 

Γνώμη  

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της εταιρείας AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση Γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της 

έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 

Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 

για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & 
Γρανικού   

151 25 Μαρούσι  
Αθήνα, Ελλάδα 

 
Τηλ.: +30 210 6781 100 

Fax: +30 210 6776 221-2 
www.deloitte.gr  



 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο  

σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 

εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα  

δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 

μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με 

βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 

για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 

απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου.  

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως 

προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 

ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 

μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 

τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

 



 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 

τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2019 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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