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Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  
2016 
 
 
   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΣΗΜ. 
  

  

1.1.2016 - 
31.12.2016 

1.1.2015 - 
31.12.2015 

 
   

Κύκλο̋ εργασιών 4 125.312 121.197 

Κόστο̋ πωληθέντων 6 (113.172) (110.604) 

Μεικτά αποτελέσματα 
 

12.140 10.593 

Έξοδα διάθεση̋ 6 (10.960) (9.845) 

Έξοδα διοίκηση̋ 6 (570) (241) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5 (18) (20) 

Κέρδη/ (Ζημιέ̋)  εκμεταλλεύσεω̋ 
 

592 487 

Έσοδα από επενδύσει̋ 7 1 1 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (201) (183) 

Κέρδη/(Ζημιέ̋) προ φόρων 
 

392 305 

Φόροι εισοδήματο̋ 9 (221) 67 

Καθαρά Κέρδη/ (Ζημιέ̋)  χρήση̋ μετά 
από φόρου̋  

171 372 

  
 

  Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα                         

 

0 0 

 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  
 

171 372 

                   χρήση̋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενε̋ σημειώσει̋ που αναφέρονται στι̋ σελίδε̋  7 έω̋ 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ τη̋ 31 Δεκεμβρίου 2016 
 
 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  
ΣΗΜ. 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Πάγιο Ενεργητικό 

   Ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 11 79 141 
Ενσώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 10 918 985 
Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ 12 64 9 
Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ 20 276 440 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 

 
1.337 1.575 

 

   Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

   Αποθέματα 13 4.657 3.576 
Πελάτε̋ και λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ 14 2.745 1.123 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 2.122 1.379 

Σύνολο Κυκλοφορούντο̋ Ενεργητικού 

 
9.524 6.079 

Σύνολο Ενεργητικού 

 
10.861 7.654 

 
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   Ίδια Κεφάλαια 

   Μετοχικό κεφάλαιο 16 4.620 4.620 
Αποθεματικά 17 0 0 
Αποτελέσματα ει̋ νέο 18 (2.666) (2.837) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
1.954 1.783 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

   Βραχυπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋ 

   Προμηθευτέ̋ και λοιποί πιστωτέ̋ 21 8.907 5.871 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 
8.907 5.871 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

 
8.907 5.871 

 

   Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 

 
10.861 7.654 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενε̋ σημειώσει̋ που αναφέρονται στι̋ σελίδε̋  7 έω̋ 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

Σημ Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
ει̋ Νέο Σύνολο 

 

 

    

 

                       
  Έναρξη Χρήσεω̋ 

01.01.2015 
 

4.620 0 (3.209) 1.411 

Κέρδη/ (Ζημιέ̋) Χρήσεω̋ 16,17,18 0 0 372 372 

 

                           

Λήξη Χρήσεω̋ 31.12.2015  4.620 0 (2.837) 1.783 

 

 

    Κέρδη/(Ζημιέ̋) Χρήσεω̋ 16,17,18 0 0 171 171 

 

                           

Λήξη Χρήσεω̋ 31.12.2016  4.620 0 (2.666) 1.954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενε̋ σημειώσει̋ που αναφέρονται στι̋ σελίδε̋  7 έω̋ 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016  
 
 
   
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  ΣΗΜ   

    
 01.01-

31.12.2016 
01.01-

31.12.2015 

Λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋  

  Κέρδη/ (Ζημίε̋) προ φόρων   392 305 

Πλέον / (µείον) προσαρµογέ̋ για:  

  Αποσβέσει̋ ενσώματων & ασώματων παγίων 6 151 177 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιέ̋) επενδυτική̋ δραστηριότητα̋   (1) (1) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  8 201 183 

Πλέον / (μείον) προσαρμογέ̋ για µμεταβολέ̋ λογαριασµών κεφαλαίου   

  κίνηση̋ ή που σχετίζονται µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:  

  Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  13 (1.081) (571) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  14 (1.677) 313 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων  21 3.034 (179) 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  8 (201) (183) 

Καταβλημένοι φόροι 9 (55) (65) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α)   763 (20) 

Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋  

  Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  10,11 (21) (291) 

Τόκοι εισπραχθέντε̋  7 1 1 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β)   (20) (290) 

Χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋  

  Εισπράξει̋ από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ)   0 0 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα   

  περιόδου (α) + (β) + (γ)  743 (310) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα έναρξη̋ περιόδου  15 1.379 1.691 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα λήξη̋ περιόδου  15 2.122 1.379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενε̋ σημειώσει̋ που αναφέρονται στι̋ σελίδε̋ 7 έω̋ 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσει̋ επί των Οικονομικών καταστάσεων τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

1. Γενικέ̋ Πληροφορίε̋ 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. Εταιρεία Λιανικού Εμπορίου, Μεταφορά̋, Αποθήκευση̋ και 
Αντιπροσωπειών Πετρελαιοειδών, η Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.»,  ιδρύθηκε την 20 Απριλίου 
2007(αποφ .Νομαρχ.Αθηνών 7577/2007-ΦΕΚ  Τεύχο̋ ΑΕ και ΕΠΕ 2835/30.04.2007) που διέπονται από την 
Εμπορική Νομοθεσία(Ν.2190/1920).  
 
Με αριθμό μητρώου 63006/01ΑΤ/Β/07/190   Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 
1. Χριστόδουλο̋ Βασιλακάκη̋ 
2. Γεράσιμο̋ Βανδώρο̋ 
3. Γεώργιο̋ Αθανασόπουλο̋ 

              Πρόεδρο̋ ΔΣ 
              Μέλο̋ 

 Μέλο̋ 
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει παραταθεί μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. 
 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική κατά 100% τη̋ εταιρεία̋ AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ.  
 
Σκοπό̋ τη̋ εταιρία̋, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού τη̋, είναι η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών 
καυσίμων στην ελληνική επικράτεια, η εμπορία υγρών καυσίμων, η παροχή υπηρεσιών εστίαση̋ σε πρατήρια υγρών 
καυσίμων, η μεταφορά πετρελαιοειδών και η άσκηση δραστηριότητα̋ εμπορικού αντιπροσώπου οίκων του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού για συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίε̋. 
 
Τα ποσά στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ και τι̋ Σημειώσει̋ είναι εκφρασμένα σε χιλιάδε̋ Ευρώ εκτό̋ αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτού̋ Ελεγκτέ̋ Λογιστέ̋. Με απόφαση τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ των Μετόχων τη̋ 30

η̋
 

Ιουνίου 2016, τον έλεγχο τη̋ χρήση̋ πού έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέλαβε η εταιρεία Deloitte. Ανώνυμη Εταιρεία  
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
 
Οι παρούσε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 
09/03/2017 και τελούν υπό την έγκριση τη̋ Ετήσια̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ των Μετόχων. 
 

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

 
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσει̋ προτύπων και νέε̋ ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέε̋ για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ 
που ξεκινούν μετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2016  

 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχέ̋ σε Εργαζομένου̋ (2011)»  
 
Οι τροποποιήσει̋ του προτύπου αφορούν στι̋ εισφορέ̋  εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. Στόχο̋ των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τι̋ εισφορέ̋ εκείνε̋ που δεν 
εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσία̋ των εργαζομένων, όπω̋ για παράδειγμα οι εισφορέ̋ των 
εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού και οι οποίε̋ μπορούν να 
αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστου̋ υπηρεσία̋ την περίοδο στην οποία αυτέ̋ οφείλονται. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων για το 2013 
του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2010-2012 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσει̋ περιγράφουν τι̋ σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που υπεισέρχονται στα πρότυπα ω̋ 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματο̋ βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 
2013. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχέ̋ που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
 
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει του̋ ορισμού̋ «προϋπόθεση κατοχύρωση̋» και «συνθήκε̋ τη̋ αγορά̋» 
και προσθέτει του̋ ορισμού̋ για το «όρο απόδοση̋» και τι̋ «συνθήκε̋ υπηρεσία̋» (που μέχρι πρότινο̋ 
αποτελούσαν μέρο̋ του ορισμού τη̋ «προϋπόθεση̋ κατοχύρωση̋»). 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσει̋ επιχειρήσεων» (με επακόλουθε̋ τροποποιήσει̋ σε άλλα πρότυπα) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ω̋ περιουσιακό στοιχείο είτε ω̋ 
υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφορά̋. 

 
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομεί̋»  
 
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τι̋ αποφάσει̋ τη̋ Διοίκηση̋ σχετικά 
με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωση̋ στου̋ λειτουργικού̋ τομεί̋. Επίση̋ διευκρινίζει ότι μία οικονομική 
οντότητα παρέχει συμφωνίε̋ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των προ̋ παρουσίαση τομέων με τα 
περιουσιακά στοιχεία τη̋ οικονομική̋ οντότητα̋, μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα στην διοίκηση τη̋ οικονομική̋ οντότητα̋. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ Αξία̋» (τροποποιήσει̋ στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με 
επακόλουθε̋ τροποποιήσει̋ στι̋ βάσει̋ των συμπερασμάτων  άλλων προτύπων) 
 
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογη̋ Αξία̋» και τι̋ 
τροποποιήσει̋ των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρηση̋ χωρί̋ προεξόφληση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων για τι̋ οποίε̋ δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων του̋, εάν το αποτέλεσμα τη̋ 
προεξόφληση̋  είναι ασήμαντο. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - 
αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή τη̋ 
λογιστική̋ του αξία̋. 
 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσει̋ συνδεδεμένων μερών» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα  που παρέχει υπηρεσίε̋ προσωπικού βασικών 
διοικητικών στελεχών τη̋  στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία τη̋ τελευταία̋,  τότε αποτελεί 
συνδεδεμένο μέρο̋ τη̋ αναφέρουσα̋ οικονομική̋ οντότητα̋ και οι παρεχόμενε̋ αμοιβέ̋ προ̋ αυτήν θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται. 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσει̋ προτύπων εφαρμοστέε̋ για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν 
μετά την 1

η
 Ιανουαρίου  2016  

 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίε̋»  
 
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντα̋ ο αγοραστή̋ ενό̋ συμφέροντο̋ σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα στην 
οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπω̋ ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσει̋ Επιχειρήσεων), να 
εφαρμόσει όλε̋ τι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα 
Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνε̋ τι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ που έρχονται σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. 
Επιπροσθέτω̋ η τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα 
Δ.Π.Χ.Α. για τι̋ συνενώσει̋ επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ ισχύουν τόσο για την αρχική απόκτηση 
συμμετοχή̋ σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού (στην τελευταία 
περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένω̋ δεν επιμετρούνται εκ νέου). Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  
 
Τροποποιείται το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι συντάκτε̋ οικονομικών καταστάσεων  στι̋ περιπτώσει̋ που απαιτείται η άσκηση τη̋ κρίση̋ του̋ 
στην παρουσίαση των οικονομικών αναφορών του̋, κάνοντα̋ τι̋ ακόλουθε̋ αλλαγέ̋: 
Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίε̋ δεν πρέπει να συγχέονται από την ομαδοποίηση πληροφοριών ή την παροχή μη 
σημαντικών πληροφοριών. Το σκεπτικό τη̋ παρουσίαση̋ σημαντικών πληροφοριών ισχύει για τα όλα τα μέρη των 
οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και όταν ένα πρότυπο απαιτεί μια συγκεκριμένη γνωστοποίηση , πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότητα τη̋ πληροφορία̋. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζονται 
στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ μπορούν να παρουσιαστούν είτε αυτόνομα είτε ομαδοποιημένα ανάλογα την σχετικότητα 
του̋. Παρέχεται επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τα υποσύνολα στοιχείων στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ και 
επιπλέον διευκρινίζεται ότι το μερίδιο των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που έχει μια οντότητα σε μια συγγενή ή 
κοινοπραξία, η οποία λογίζεται σύμφωνα με την μέθοδο τη̋ καθαρή̋ θέση̋ πρέπει να παρουσιάζεται συνολικά με 
βάση το αν ή όχι στη συνέχεια θα ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα. 
Επιπρόσθετα παρέχει παραδείγματα των πιθανών τρόπων διάταξη̋ των σημειώσεων προκειμένου να διευκρινίσει ότι 
η κατανόηση και η συγκρισιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό τη̋ σειρά̋ των σημειώσεων και 
να αποδείξει ότι οι σημειώσει̋ δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται με τη σειρά η οποία μέχρι στιγμή̋ αναφέρεται στην 
παράγραφο 114 του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Εταιρείε̋ Επενδύσεων» 
Τροποποιούνται τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχή̋ σε 
άλλε̋ οικονομικέ̋ οντότητε̋» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσει̋ σε Συγγενεί̋ επιχειρήσει̋ και Κοινοπραξίε̋» (2011) για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο τη̋ εφαρμογή̋ τη̋ εξαίρεση̋ ενοποίηση̋ για 
επενδυτικέ̋ οντότητε̋, αποσαφηνίζοντα̋ τα ακόλουθα σημεία: Η απαλλαγή από την προετοιμασία των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων για μία ενδιάμεση μητρική εταιρεία είναι διαθέσιμο σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική 
μια̋ Εταιρεία̋ Επενδύσεων, ακόμη και αν η Εταιρεία Επενδύσεων επιμετρά όλε̋ τι̋ θυγατρικέ̋ τη̋ στην εύλογη αξία. 
Μια θυγατρική που παρέχει υπηρεσίε̋ που σχετίζονται με τι̋ επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ τη̋ μητρική̋ εταιρεία̋ δεν 
θα πρέπει να ενοποιηθεί εάν η ίδια η θυγατρική είναι μια Εταιρεία Επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή τη̋ μεθόδου τη̋ 
καθαρή̋ θέση̋ σε συγγενή ή σε κοινοπραξία, ένα̋ επενδυτή̋ που δεν αποτελεί Εταιρεία Επενδύσεων και έχει 
επενδύσει σε μια Εταιρεία Επενδύσεων μπορεί να διατηρήσει την επιμέτρηση τη̋ εύλογη̋ αξία̋ που εφαρμόζεται από 
την συγγενή εταιρεία ή την κοινοπραξία σε σχέση με τα συμφέροντά τη̋ σε θυγατρικέ̋. Μια Εταιρεία Επενδύσεων η 
οποία επιμετρά όλε̋ τι̋ θυγατρικέ̋ τη̋ στην εύλογη αξία παρέχει τι̋ γνωστοποιήσει̋ που σχετίζονται με Εταιρείε̋ 
Επενδύσεων που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 12. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση)  «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»  
Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδο̋ απόσβεση̋ που βασίζεται στα έσοδα 
που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενό̋ περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη 
για ενσώματα πάγια. Επίση̋, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η μέθοδο̋ απόσβεση̋ που 
βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενό̋ άυλου περιουσιακού 
στοιχείου είναι ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένε̋ περιπτώσει̋ όπου το άυλο 
περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ω̋ μια μονάδα μέτρηση̋ των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και 
η κατανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Πέραν 
τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικέ̋ μειώσει̋ στην τιμή ενό̋ προϊόντο̋ που παρήχθει χρησιμοποιώντα̋ ένα 
περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική ή εμπορική απαξίωση του 
περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με τη σειρά τη̋, θα μπορούσε να αντανακλά μια μείωση των μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» 
 
Τροποποιεί το  IAS 27 «Ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» ώστε να επιτρέπεται η επένδυση σε θυγατρικέ̋, 
κοινοπραξίε̋ και συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋ να λογίζεται ,προαιρετικά , με την μέθοδο τη̋ Καθαρή̋ Θέση̋ στι̋ 
ατομικέ̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋. Η τροποποίηση αυτή έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων για το 2014 
του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2012-2014. 
 
Οι τροποποιήσει̋ που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τι̋ βασικέ̋ αλλαγέ̋ σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσει̋ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προ̋ Πώληση και Διακοπείσε̋ 
Δραστηριότητε̋» 
Προσθέτει συγκεκριμένε̋ οδηγίε̋ στο ΔΠΧΑ 5 για τι̋ περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ η οικονομική οντότητα επαναταξινομεί 
ένα περιουσιακό στοιχείο από τα διακρατούμενα προ̋ πώληση σε επενδύσει̋ που κρατούνται για διανομή ή 
αντίστροφα καθώ̋ και περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ διακόπτεται η λογιστική των διακρατουμένων προ̋ διανομή. 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσει̋» 
 
Παρέχει πρόσθετε̋ οδηγίε̋ για να διευκρινίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρηση̋ αποτελεί συνεχιζόμενη 
συμμετοχή σε μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, καθώ̋ και διευκρινίσει̋ σχετικά με τον συμψηφισμό 
γνωστοποιήσεων στι̋ συνοπτικέ̋ ενδιάμεσε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋. 
 
ΔΛΠ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
 
Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλή̋ ποιότητα̋ που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση του προεξοφλητικού 
επιτοκίου για παροχέ̋ μετά την απασχόληση πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα όπω̋ οι παροχέ̋ που 
πρέπει να καταβληθούν. 
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» 
Διευκρινίζει την έννοια του «αλλού στην ενδιάμεση έκθεση» και απαιτεί μια αμφίδρομη παραπομπή. 
 
 
Τροποποιήσει̋ σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματο̋ ετήσιων βελτιώσεων για το 2016 
του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλο̋ 2014-2016. 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσει̋ περιγράφουν τι̋ σημαντικότερε̋ αλλαγέ̋ που υπεισέρχονται στα πρότυπα ω̋ 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματο̋ βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 
2016. Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Φεβρουάριο του 2017 . 
 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋» 
Διαγράφονται οι βραχυχρόνιε̋ εξαιρέσει̋ στι̋ παραγράφου̋ E3–E7 του ΔΠΧΑ 1, γιατί έχουν τώρα εκπληρώσει του̋ 
αρχικού̋ του̋ σκοπού̋. 
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχή̋ σε άλλε̋ οικονομικέ̋ οντότητε̋» 
Αποσαφηνίζει το πλαίσιο του προτύπου διευκρινίζοντα̋ ότι οι απαιτήσει̋ γνωστοποίηση̋ του προτύπου, εκτό̋ αυτών 
στι̋ παραγράφου̋ B10–B16, αφορούν τι̋ συμμετοχέ̋ μια̋ οντότητα̋ όπω̋ αναφέρονται στην παράγραφο 5, που 
κατηγοριοποιούνται σαν συμμετοχέ̋ προ̋ πώληση, προ̋ διανομή ή ω̋ διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋ σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προ̋ Πώληση και Διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋. 
 
ΔΛΠ 28 «Επενδύσει̋ σε Συγγενεί̋ επιχειρήσει̋ και Κοινοπραξίε̋» 
Αποσαφηνίζει ότι η επιλογή να επιμετρηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων μια επένδυση σε συγγενή 
επιχείρηση ή κοινοπραξία που ελέγχεται από μια οντότητα που είναι ένα̋ οργανισμό̋ διαχείριση̋ επενδυτικών 
κεφαλαίων ή άλλη ανάλογη οντότητα είναι δυνατή για κάθε επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία στη βάση εκάστοτε 
επένδυση̋, κατά την αρχική αναγνώριση. 
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1

η
 Ιανουαρίου  2017  

 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για 
αχρησιμοποίητε̋ ζημιέ̋» 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματο̋ ώστε να διευκρινιστεί ότι οι μη πραγματοποιηθείσε̋ ζημιέ̋ από 
χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστο̋ για φορολογικού̋ σκοπού̋ 
προσαυξάνουν τι̋ εκπεστέε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχό̋ του αναμένει να ανακτήσει τη 
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω πώληση̋ ή χρήση̋ αυτού. Η λογιστική αξία ενό̋ 
περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίμηση πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών και οι εκτιμήσει̋ για 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν περιλαμβάνουν φορολογικέ̋ εκπτώσει̋ που προέρχονται από την αναστροφή 
εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Μια οικονομική οντότητα εκτιμάει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε 
συνδυασμό με άλλε̋ αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋. Όπου ο φορολογικό̋ νόμο̋ αποκλείει τη χρήση των 
φορολογικών ζημιών, μια οικονομική οντότητα θα εκτιμήσει μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασμό με 
άλλε̋ αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ ίδιου τύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνεια̋» 
 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονομικέ̋ οντότητε̋ θα παρέχουν 
γνωστοποιήσει̋ που θα επιτρέπουν στου̋ χρήστε̋ των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τι̋ μεταβολέ̋ 
στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋. Προ̋ επίτευξη αυτού το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) προαπαιτεί να γνωστοποιούνται οι εξή̋ μεταβολέ̋ στα στοιχεία παθητικού 
που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (στο βαθμό που απαιτείται): (α) μεταβολέ̋ ταμειακών ροών 
από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋, (β) μεταβολέ̋ που προκύπτουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου 
θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, (γ) μεταβολέ̋ εξαιτία̋ διακυμάνσεων στι̋ ξένε̋ ισοτιμίε̋, (δ) μεταβολέ̋ στι̋ εύλογε̋ 
αξίε̋, και (ε) λοιπέ̋ αλλαγέ̋. 
Το ΣΔΛΠ προσδιορίζει τα στοιχεία παθητικού προερχόμενα από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ ω̋ παθητικό ‘για το 
οποίο ταμειακέ̋ ροέ̋ ταξινομήθηκαν ή μελλοντικέ̋ ροέ̋ θα ταξινομηθούν στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών ω̋ 
ταμειακέ̋ ροέ̋ από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋’. Επίση̋ τονίζει ότι οι νέε̋ απαιτήσει̋ γνωστοποίηση̋ αφορούν 
αντίστοιχα μεταβολέ̋ σε περιουσιακά στοιχεία εάν πληρούν την ίδια προϋπόθεση. 
Οι τροποποιήσει̋ προσδιορίζουν ότι ένα̋ τρόπο̋ να ικανοποιηθούν οι νέε̋ απαιτήσει̋ γνωστοποίηση̋ είναι η 
παρουσίαση στην Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋ τη̋ συμφωνία̋ των υπολοίπων έναρξη̋ και κλεισίματο̋ των 
στοιχείων παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋. (Όπω̋ προβλεπόταν και στο προσχέδιο 
του Δεκεμβρίου 2014). Τέλο̋, οι τροποποιήσει̋ προβλέπουν ότι μεταβολέ̋ στο παθητικό προερχόμενε̋ από 
χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε διάκριση από τι̋ μεταβολέ̋ σε άλλα στοιχεία 
παθητικού ή ενεργητικού . Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1

η
 Ιανουαρίου  2018  

 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσει̋ με πελάτε̋»  
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να  
εφαρμόζεται σε όλε̋ τι̋ συμβάσει̋ με του̋ πελάτε̋. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ω̋ εξή̋: Προσδιορίστε τη 
σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τι̋ υποχρεώσει̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, καθορίστε την τιμή̋ τη̋ συναλλαγή̋,  
κατανείμετε το τίμημα τη̋ συναλλαγή̋ στα διάφορα στάδια ολοκλήρωση̋ του συμβολαίου και τέλο̋ αναγνωρίστε το 
έσοδο όταν η οντότητα  ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοση̋. Επιπροσθέτω̋ παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα 
όπω̋ το χρονικό σημείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματο̋, το κόστο̋ 
για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβαση̋ και διάφορα συναφή θέματα. Επίση̋ εισάγονται νέε̋ γνωστοποιήσει̋. 
Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 15 (Τροποποίηση) «Έσοδα από συμβάσει̋ με πελάτε̋»  
Οι διευκρινίσει̋ επί του ΔΠΧΑ 15 τροποποιούν τρία σημεία και συγκεκριμένα αφορούν σε αλλαγέ̋ που διευκρινίζουν 
τη χρήση του όρου ‘διακριτό’ στο πλαίσιο του προσδιορισμού των υποχρεώσεων εκτέλεση̋ των συμβάσεων,  σε 
αλλαγέ̋ που διευκρινίζουν τη χρήση τη̋ αρχή̋ του ‘ελέγχου’ κάνοντα̋ τη διάκριση κατά πόσο μια οικονομική οντότητα 
ενεργεί για την ίδια ή ω̋ διαμεσολαβητή̋ και σε αλλαγέ̋ που συμβάλλουν στο να διευκρινιστεί κατά πόσο οι 
δραστηριότητε̋ μια̋ οικονομική̋ οντότητα̋ ‘επηρεάζουν σημαντικά’ την πνευματική ιδιοκτησία κατά την περίοδο που 
έχει παραχωρηθεί σε πελάτη. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρο̋ στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, την 
λογιστική αντιστάθμιση̋, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
και τι̋ απαραίτητε̋ με τα ανωτέρω γνωστοποιήσει̋.. Ο Όμιλο̋ βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμηση̋ τη̋ επίδραση̋ του 
ΔΠΧΑ 9 στι̋ οικονομικέ̋ τη̋ καταστάσει̋. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλο̋ θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2018. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμιση̋ και τροποποιήσει̋ στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και 
ΔΛΠ 39»  
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμιση̋, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάσταση̋ του ΔΛΠ 39, το 
οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση τη̋ λογιστική̋ αντιστάθμιση̋ βασιζόμενη σε αρχέ̋ και αντιμετωπίζει ασυνέπειε̋ και 
αδυναμίε̋ στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα οι αλλαγέ̋ στην εύλογη αξία μία̋ υποχρέωση̋ τη̋ οντότητα̋ η οποία οφείλεται σε αλλαγέ̋ του 
πιστωτικού κινδύνου τη̋ ίδια̋ τη̋ οντότητα̋ και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία 
εφαρμογή̋ του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσει̋ δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά μέσα' στο ΔΠΧΑ 4 'Ασφαλιστήρια 
συμβόλαια' »   
 
Τροποποιεί το IFRS 4 ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’ ώστε να παρέχει δύο προσεγγίσει̋ για τι̋ επιχειρηματικέ̋ οντότητε̋ 
που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στα πλαίσια του IFRS 4: α) παρέχει την επιλογή σε όλε̋ τι̋ οντότητε̋ που 
εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων τα τυχόν έσοδα ή έξοδα προερχόμενα από συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού, και β) παρέχει στι̋ 
οντότητε̋, οι δραστηριότητε̋ των οποίων αφορούν κυρίω̋ την έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων στα πλαίσια του 
IFRS 4, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 με εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2018 
και δυνατότητα επέκταση̋ έω̋ 3 χρόνια. Η εφαρμογή του̋ είναι προαιρετική και έω̋ την έκδοση του νέου προτύπου 
για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι τροποποιήσει̋ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΕΔΔΠΧΠ 22 «Συναλλαγέ̋ σε ξένο νόμισμα και προκαταβολέ̋» 

Η ερμηνεία αφορά συναλλαγέ̋ σε ξένο νόμισμα ή μέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίμημα που καθορίζεται σε ξένο 
νόμισμα β) η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια προπληρωθείσα απαίτηση ή μια υποχρέωση από αναβαλλόμενα 
έσοδα σε σχέση με αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη σχετική απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και γ) η 
προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόμενο έσοδο είναι μη χρηματικά. Η Επιτροπή Διερμηνειών κατέληξε ότι η 
ημερομηνία τη̋ συναλλαγή̋ με σκοπό τον καθορισμό τη̋ συναλλαγματική̋ ισοτιμία̋ είναι η ημερομηνία τη̋ αρχική̋ 
αναγνώριση̋ τη̋ μη νομισματική̋ προπληρωθείσα̋ απαίτηση̋ ή του αναβαλλόμενου εσόδου. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν πολλαπλέ̋ πληρωμέ̋ ή εισπράξει̋ προκαταβολικά, η ημερομηνία συναλλαγή̋ καθορίζεται για έκαστη 
πληρωμή ή είσπραξη.  
Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση)  «Επενδύσει̋ σε ακίνητα» - Μεταφορέ̋ Επενδύσεων σε Ακίνητα 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 40 «Επενδύσει̋ σε ακίνητα» ώστε να προσδιορίζεται στην παράγραφο 57 ότι μια οικονομική 
οντότητα θα χαρακτηρίσει ή αποχαρακτηρίσει ένα ακίνητο ω̋ επενδυτικό ακίνητο τότε και μόνο όταν υπάρχει ένδειξη 
αλλαγή̋ στη χρήση του. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισμό του 
επενδυτικού ακινήτου. Αλλαγή στην πρόθεση τη̋ διοίκηση̋ και μόνο για τη χρήση ενό̋ ακινήτου δεν αποτελεί από 
μόνη τη̋ ένδειξη αλλαγή̋ στη χρήση. Η λίστα παραδειγμάτων ενδείξεων στην παράγραφο 57 (a) – (d)  παρουσιάζεται 
τώρα χωρί̋ να εξαντλεί όλα τα παραδείγματα. 
Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2019  

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσει̋» 
 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τι̋ αρχέ̋ για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και δημοσίευση των μισθώσεων με 
σκοπό την διασφάλιση ότι μισθωτέ̋ και εκμισθωτέ̋ παρέχουν πληροφόρηση που απεικονίζει ορθά τι̋ σχετικέ̋ 
συναλλαγέ̋. Το πρότυπο προσδιορίζει μια λογιστική μέθοδο για του̋ μισθωτέ̋, που απαιτεί να αναγνωρίζουν στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού για όλε̋ τι̋ μισθώσει̋, εκτό̋ αν αυτέ̋ έχουν 12μηνη ή μικρότερη διάρκεια ή το αντικείμενο 
μίσθωση̋ είναι χαμηλή̋ αξία̋. Οι εκμισθωτέ̋ θα συνεχίζουν να διακρίνουν τι̋ λειτουργικέ̋ από τι̋ χρηματοδοτικέ̋ 
μισθώσει̋, βάσει αντίστοιχη̋ προσέγγιση̋ του ΔΠΧΑ 16 με αυτή του προγενέστερου ΔΛΠ 17. Το πρότυπο δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. Περίληψη Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών 
 
Οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋ 
(ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
προετοιμασία̋ των οικονομικών καταστάσεων όπω̋ υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  
 
Οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστου̋.  
Οι βασικέ̋ λογιστικέ̋ πολιτικέ̋ που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω. 
 
Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχή̋ υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενη̋ Αξία̋, εκπτώσει̋ και επιστροφέ̋.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ω̋ εξή̋: 
 
α) Πωλήσει̋ 
Οι πωλήσει̋ προϊόντων και εμπορευμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα προϊόντα και εμπορεύματα 
έχουν παραδοθεί και ο τίτλο̋ ιδιοκτησία̋ του̋ έχει μεταβιβαστεί. 
 
β) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίε̋, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωση̋ τη̋ παρεχόμενη̋ υπηρεσία̋ σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστο̋ κτήσεω̋ μείον συσσωρευμένε̋ αποσβέσει̋ και απομείωση.  Το κόστο̋ 
κτήσεω̋ περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ δαπάνε̋ που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.  
Επιπλέον δαπάνε̋ προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ω̋ ξεχωριστό πάγιο 
μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστο̋ του̋ μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστο̋ επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα τη̋ χρήσεω̋ που 
πραγματοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσει̋ των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
τη̋ ωφέλιμη̋ ζωή̋ του̋ ω̋ εξή̋: 
 
 
                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                Ωφέλιμη Ζωή  
                   
                  Ενσώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 
                  Μηχανήματα & Λοιπό̋ εξοπλισμό̋                                          10-12 
                  Μεταφορικά Μέσα                                                                   15-20 
                  Έπιπλα & Λοιπό̋ Εξοπλισμό̋                                                  4-20 
  
 
Οι υπολειμματικέ̋ αξίε̋ και οι ωφέλιμε̋ ζωέ̋ των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλο̋ 
χρήσεω̋. 
Όταν οι λογιστικέ̋ αξίε̋ των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία του̋, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ω̋ έξοδο στα αποτελέσματα. 
Το κόστο̋ και οι συσσωρευμένε̋ αποσβέσει̋ ενό̋ παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του όταν δεν 
αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Κέρδη ή ζηµίε̋ από την πώληση 
ενσώµατων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματο̋ που λαµβάνεται μείον τη λογιστική 
αναπόσβεστη αξία αυτών μείον τα έξοδα πώληση̋ των παγίων.  Τα κέρδη ή οι ζημιέ̋ που προκύπτουν κατά την 
πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα τη̋ χρήση̋ που πωλείται ή διαγράφεται. 
 
Ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋  
 
Στι̋ ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό τη̋ Εταιρία̋ το οποίο εμφανίζεται στο κόστο̋ 
κτήσεώ̋ του μείον τι̋ αποσβέσει̋. Οι αποσβέσει̋ υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια τη̋ 
ωφέλιμη̋ ζωή̋ των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 – 8 έτη.  
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3. Περίληψη Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών (συνέχεια) 
 
Φορολογία  
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντο̋ πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου 
φόρου, πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων. 
  
Η επιβάρυνση του φόρου τη̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ βασίζεται στο φορολογητέο κέρδο̋ τη̋ χρήση̋. Το φορολογητέο 
κέρδο̋ διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδο̋ που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα 
που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλε̋ χρήσει̋ και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν 
φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρο̋ υπολογίζεται σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ φορολογικού̋ 
συντελεστέ̋ ή αυτού̋ που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία τη̋ Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορέ̋ μεταξύ τη̋ λογιστική̋ αξία̋ των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των χρησιμοποιούμενων 
για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με την χρήση τη̋ μεθόδου τη̋ υποχρέωση̋ στην 
Κατάσταση Οικονομική̋ Θέση̋. Οι υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία, γενικά, αναγνωρίζονται για όλε̋ τι̋ 
φορολογικέ̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋, ενώ οι απαιτήσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση 
που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων εκπεστέε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινέ̋ διαφορέ̋ 
προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγέ̋ που δεν 
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινέ̋ φορολογικέ̋ διαφορέ̋ που προκύπτουν 
από επενδύσει̋ σε θυγατρικέ̋ και συνδεμένε̋ επιχειρήσει̋, και συμφέροντα σε κοινοπραξίε̋, με εξαίρεση τι̋ 
περιπτώσει̋ όπου η Εταιρία μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι 
διαφορέ̋ αυτέ̋ δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. Απαιτήσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία 
αναγνωρίζονται για προσωρινέ̋ φορολογικέ̋ διαφορέ̋ που προκύπτουν από επενδύσει̋ και συμφέροντα μόνο στην 
έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα οφέλη 
των προσωρινών φορολογικών διαφορών και αναμένεται ότι αυτέ̋ θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 
 
Η λογιστική αξία τη̋ απαίτηση̋ από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξη̋ τη̋ Κατάσταση̋ 
Οικονομική̋ Θέση̋ και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα 
κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με του̋ φορολογικού̋ συντελεστέ̋ που αναμένεται να βρίσκονται 
σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  Η αναβαλλόμενη φορολογία 
επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα τη̋ χρήση̋, με εξαίρεση τι̋ περιπτώσει̋ εκείνε̋ που αφορούν εγγραφέ̋ 
κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία που τι̋ αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή 
θέση. 
 
Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα 
να συμψηφισθούν τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ με τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ και όταν αυτέ̋ 
σχετίζονται με φόρου̋ εισοδήματο̋ επιβαλλόμενου̋ από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρία προτίθεται 
να διακανονίσει τι̋ τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ τη̋ σε μία καθαρή βάση.  
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋ εμφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονομική̋ Θέση̋ τη̋ επιχείρηση̋, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρο̋ εκ των συμβαλλομένων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστου̋ κτήσεω̋ και καθαρή̋ ρευστοποιήσιμη̋ αξία̋. Το 
κόστο̋ συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άμεσα εργατικά κόστη και τα 
αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην  
παρούσα του̋ θέση και κατάσταση. Το κόστο̋ προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μηνιαίου μέσου σταθμικού κόστου̋. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τι̋ τρέχουσε̋ τιμέ̋ πώληση̋ των αποθεμάτων στα πλαίσια τη̋ 
συνήθου̋ δραστηριότητα̋ αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώληση̋.  
Πρόβλεψη για βραδέω̋ κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
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3. Περίληψη Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών (συνέχεια) 
 
Απαιτήσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋  
 
Οι απαιτήσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ είναι κατά κανόνα άτοκε̋ και παρουσιάζονται στην ονομαστική του̋ 
αξία, μειωμένε̋ κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. 
     
Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τη̋ Εταιρεία̋ περιλαμβάνουν κυρίω̋ μετρητά και καταθέσει̋ όψεω̋.  
 
Υποχρεώσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋  
 
Οι υποχρεώσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ είναι άτοκε̋ και εμφανίζονται στην ονομαστική του̋ αξία. 
 
Προβλέψει̋ 
 
Οι προβλέψει̋ σχηματίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ω̋ αποτέλεσµα 
παρελθόντο̋ γεγονότο̋, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλου̋ για την τακτοποίηση αυτή̋ 
τη̋ υποχρέωση̋.  Οι προβλέψει̋ επιμετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην οποία καταλήγει η διοίκηση σε 
ότι αφορά στο κόστο̋ που θα προκύψει για τον διακανονισμό τη̋ υποχρέωση̋ που οφείλεται την ημερομηνία τη̋ 
Κατάσταση̋ Οικονομική̋ Θέση̋ και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία του̋ εφόσον η σχετική επίδραση τη̋ 
προεξόφληση̋ είναι σημαντική. 
 
Λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ 
 
Οι μισθώσει̋ ταξινομούνται ω̋ χρηματοδοτικέ̋ μισθώσει̋ όταν σύμφωνα με του̋ όρου̋ μίσθωση̋ σχεδόν όλοι οι 
κίνδυνοι και οι απολαβέ̋ τη̋ ιδιοκτησία̋ του μισθίου μεταφέρονται ουσιαστικά στον μισθωτή και σε λειτουργικέ̋ 
μισθώσει̋, που είναι όλε̋ οι υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋. 
 
 
Τα πληρωτέα μισθώματα τη̋ Εταιρεία̋ για τι̋ λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ αυτή̋ επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση 
την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια τη̋ σχετική̋ μίσθωση̋. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσει̋ 
χρηματοδοτικών μισθώσεων. 
 
Μισθώσει̋ όπου ουσιωδώ̋ οι κίνδυνοι και τα οφέλη τη̋ ιδιοκτησία̋ διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται 
ω̋ λειτουργικέ̋ μισθώσει̋. Οι πληρωμέ̋ που γίνονται για λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήση̋ σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώ̋ θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικό̋ τρόπο̋ αναγνώριση̋ των εν 
λόγω εξόδων. 
 
 
Κύριε̋ πηγέ̋ αβεβαιότητα̋ λογιστικών εκτιμήσεων 
 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τι̋ απαιτούμενε̋ 
γνωστοποιήσει̋ για ενδεχόμενε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ όπω̋ επίση̋ και το ύψο̋ των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκού̋ πληροφόρηση̋ και η εφαρμογή υποκειμενική̋ κρίση̋ αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσει̋ περιουσιακών στοιχείων, απομείωση αξία̋ απαιτήσεων και 
ανοιχτέ̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋. Οι εκτιμήσει̋ κρίνονται σημαντικέ̋ αλλά μη δεσμευτικέ̋. Τα πραγματικά 
μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τι̋ ανωτέρω εκτιμήσει̋. Οι σημαντικότερε̋ πηγέ̋ αβεβαιότητα̋ 
στι̋ λογιστικέ̋ εκτιμήσει̋ τη̋ Διοίκηση̋ αφορούν την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων και τι̋ ανέλεγκτε̋ 
φορολογικέ̋ χρήσει̋. Οι ανωτέρω εκτιμήσει̋ και παραδοχέ̋ βασίζονται στην ω̋ τώρα εμπειρία τη̋ Διοίκηση̋ και 
επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στι̋ εκάστοτε υφιστάμενε̋ συνθήκε̋ τη̋ αγορά̋. 
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4. Κύκλο̋ εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ω̋ ακολούθω̋: 
 
Κύκλο̋ εργασιών 
   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 1/1 – 31/12/2016 1/1 – 31/12/2015 

Πωλήσει̋  
  

Εμπορευμάτων 124.442 120.605 

Υπηρεσιών        870       592 

Σύνολο 125.312 121.197 

  
Η βασική δραστηριότητα τη̋ Εταιρεία̋ είναι το λιανικό εμπόριο πετρελαιοειδών. 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν πλυντήρια αυτοκινήτων. 
 
 
5. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευση̋ 
 
Τα λοιπά  έσοδα εκμετάλλευση̋ απεικονίζονται ω̋ εξή̋: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

 
1/1 – 31/12/16 1/1 – 31/12/15 

 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 

(18) (20) 

Σύνολο (18) (20) 

  
Τα ανωτέρω έσοδα αφορούν κυρίω̋ προμήθειε̋ πωλήσεων λοιπών εμπορευμάτων λιανική̋ τρίτων. 
 
 
6. Έξοδα  
 
 
Κόστο̋ πωληθέντων 
 
Το κόστο̋ πωλήσεων περιλαμβάνει αποκλειστικά το κόστο̋ των εμπορευμάτων και απεικονίζεται ω̋ εξή̋ :  
 

 
Ποσά σε χιλ. ευρώ  Ποσά σε χιλ. ευρώ  

 
31/12/2016 31/12/2015 

 
Κόστο̋ Πωληθέντων  113.172 110.604 

 
 
Λειτουργικά έξοδα 
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ω̋ εξή̋ : 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2016 2015 

   Παροχέ̋ Τρίτων 4.222 4.176 

Αμοιβέ̋ και έξοδα τρίτων  6.255 5.119 

Αποσβέσει̋ 151 177 

Λοιπά έξοδα 902 614 

Σύνολο 11.530 10.086 
 

    
 
Οι αμοιβέ̋ των νόμιμων ελεγκτών για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε  Ευρώ 45.000 για την εταιρεία. 
 
Η εταιρεία στα πρατήρια που διαθέτει απασχολεί μισθωμένο προσωπικό από εταιρείε̋ μίσθωση̋ προσωπικού. 
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7. Έσοδα από επενδύσει̋ 
 
Τα έσοδα τη̋ εταιρεία̋ από επενδύσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 
 

 
Ποσά σε χιλ. ευρώ  Ποσά σε χιλ. ευρώ  

 
31/12/2016 31/12/2015 

 
 
Τόκοι καταθέσεων                                                       1                           1 
Λοιπά έσοδα επενδύσεων                                           0                           0  
Σύνολα                                                                        1                           1 
 
  
8. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ω̋ εξή̋: 
 

 
Ποσά σε χιλ. ευρώ  Ποσά σε χιλ. ευρώ  

 
31/12/2016 31/12/2015 

   Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα                         201                183 
  Σύνολα                                                                           201                            183 
  
 
9. Φόρο̋ εισοδήματο̋ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 1/1 – 31/12/16  1/1 – 31/12/15 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ 57  65 

 57  65 

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσματα 164  (132) 

Αναβαλλόμενη φορολογία  
(Σημείωση 20)   164    (132) 

Σύνολο 221   (67) 

 
 
Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ υπολογίσθηκε με συντελεστή 29% για την περίοδο 1/1–31/12/2016 καθώ̋ 
και την συγκριτική χρήση 1/1–31/12/2015. 
 
Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ συμπεριλαμβάνει το τέλο̋ επιτηδεύματο̋ για την χρήση αυτή που 

επιβλήθηκε στην εταιρεία βάσει του Ν 3986/2011. 
 
Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ τη̋ χρήση̋ για την Εταιρία προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδο̋  
οι κατωτέρω φορολογικέ̋ επιδράσει̋: 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 1/1 – 31/12/16 1/1 – 31/12/15 

Φορολογικό̋ συντελεστή̋ 29,00% 29,00% 

Επιδράσει̋ στο φόρο από :   

Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 14,50% 7,20% 

Λοιπέ̋ επιδράσει̋ (πάγια,   

αναβαλλόμενη φορολογία) 12,80% -58,30% 

Πραγματικό̋ φορολογικό̋ συντελεστή̋ χρήση̋ 56,30% -22,00% 
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10.         Ενσώματε̋ ακινητοποιήσει̋  
 
H κίνηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων τη̋ Εταιρεία̋ κατά την χρήση 1/1-31/12/15 και κατά την χρήση  
1/1-31/12/16 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

 

  
Κτίρια-
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπό̋ 
εξοπλισμό̋ Σύνολα 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ         

ΚΟΣΤΟΣ         

1 Ιανουαρίου 2015 374 315 276 965 

Προσθήκε̋ 77 118 46 241 

Μειώσει̋ 0 0 0 0 

31 Δεκεμβρίου 2015 451 433 322 1.206 

Προσθήκε̋ 0 0 17 17 

Μειώσει̋ 0 0 0 0 

31 Δεκεμβρίου 2016 451 433 339 1.223 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         

1 Ιανουαρίου 2015 31 47 51 129 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 41 17 34 92 

Μειώσει̋ χρήση̋ 0 0 0 0 

31 Δεκεμβρίου 2015 72 64 85 221 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 29 22 33 84 

Μειώσει̋ χρήση̋ 0 0 0 0 

31 Δεκεμβρίου 2016 101 86 118 305 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ         

31 Δεκεμβρίου 2015 379 369 237 985 

31 Δεκεμβρίου 2016 350 347 221 918 
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11.     Ασώματε̋ ακινητοποιήσει̋ 
 
H κίνηση των ασώματων ακινητοποιήσεων τη̋ Εταιρεία̋ κατά την χρήση 1/1-31/12/15 και κατά την χρήση  
1/1-31/12/16 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

  Λογισμικό Σύνολα 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ     

ΚΟΣΤΟΣ     

1 Ιανουαρίου 2015 351 351 

Προσθήκε̋ 51 51 

31 Δεκεμβρίου 2015 402 402 

Προσθήκε̋ 5 5 

31 Δεκεμβρίου 2016 407 407 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

1 Ιανουαρίου 2015 176 176 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 85 85 

31 Δεκεμβρίου 2015 261 261 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 67 67 

31 Δεκεμβρίου 2016 328 328 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ     

31 Δεκεμβρίου 2015 141 141 

31 Δεκεμβρίου 2016 79 79 

 
 
12. Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋  
 
Οι λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ αφορούν δοθείσε̋ εγγυήσει̋. 
 
 
13. Αποθέματα  
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

   
Εμπορεύματα 4.657 3.576 

Σύνολο  4.657 3.576 

 
 
14. Απαιτήσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ και λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ 
 
Οι πελάτε̋ και λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ αποτελούνται κυρίω̋ από απαιτήσει̋ από την 
πώληση εμπορευμάτων. Ακολουθεί ανάλυση πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων: 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2016 31/12/2015 

   Πελάτε̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ 109 92 

Συνδεόμενα μέρη (σημ. 23) 528 167 

Χρεώστε̋ διάφοροι 916 456 

Προκαταβολέ̋ – Μεταβατικοί 32 15 

Λοιπά 1.160 393 

Σύνολο 2.745 1.123 

 
Για τι̋ ανωτέρω απαιτήσει̋ δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη καθώ̋ θεωρούνται ανακτήσιμε̋.  
Οι απαιτήσει̋ από πελάτε̋ κατά κύριο λόγο εισπράττονται τι̋ μετρητοί̋ λόγω τη̋ φύση̋ τη̋ εταιρεία̋. 
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15. Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 
 
Το ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και βραχυπρόθεσμε̋ τραπεζικέ̋ καταθέσει̋. 
Η λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία του̋. 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
  Ποσά σε χιλ. ευρώ  1/1 – 31/12/16 1/1 – 31/12/15 

   Ταμείο      1.354     860 

Καταθέσει̋ Όψεω̋       768     519 

Σύνολο Διαθεσίμων    2.122   1.379 

 
 
16. Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

   

Εγκεκριμένο, εκδοθέν και πλήρω̋ καταβλημένο: 4.620 4.620 

(462.000 ονομαστικέ̋ μετοχέ̋ αξία̋ Ευρώ η κάθε μία € 10)     
 
Η Εταιρία διαθέτει μία μόνο κατηγορία κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίε̋ δεν έχουν δικαίωμα  σε σταθερό 
εισόδημα. 
 
Οι οικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν συνταχθεί με την αρχή συνέχιση̋ λειτουργία̋ τη̋ Εταιρεία̋. Το σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων τη̋ Εταιρεία̋ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι μικρότερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου τη̋ 
εταιρεία̋ και συνεπώ̋ συντρέχει περίπτωση εφαρμογή̋ των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Η Διοίκηση τη̋ Εταιρεία̋ θα συγκαλέσει, κατ’ άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920, Γενική Συνέλευση με σκοπό την υιοθέτηση 
μέτρων ώστε να αρθούν οι προϋποθέσει̋ εφαρμογή̋ του άρθρου αυτού. 
 
17. Αποθεματικά  
 
Τα αποθεματικά  τη̋ Εταιρεία̋ την 31/12/2016 δεν παρουσίασαν μεταβολή από την 31/12/2015. 
 
Δεν έχουν σχηματισθεί άλλα αποθεματικά εκτό̋ του τακτικού αποθεματικού. 
 
Τακτικό Αποθεματικό 
 
Το τακτικό αποθεματικό είναι το 5% των μετά φόρων κερδών έω̋ ότου αυτό να ισούται με το 1/3 του μετοχικού 
κεφαλαίου.  Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απορροφήσει 
ζημιέ̋. Η εταιρεία έχει σχηματισμένο το ποσό των € 26,19 που προέκυψε τα κέρδη τη̋ χρήση̋ του 2009. 
 
 
18. Συσσωρευμένα κέρδη/ (ζημίε̋) 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  

 
  Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015 (3.209) 

Ζημιέ̋ χρήσεω̋                              372 

 
(2.837) 

  Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2016 (2.837) 

Κέρδη χρήσεω̋                              171 

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2016 (2.666) 
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19. Μερίσματα 
 
Η Εταιρεία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματο̋ για την κλειόμενη χρήση. 
 
 
20. Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
 
Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ από αναβαλλόμενη φορολογία που 
λογιστικοποιήθηκαν και οι κινήσει̋  των χρήσεων 2015 και 2016: 

 
Ποσά σε χιλ. ευρώ      

Αναβαλλόμενη φορολογία από: Υπόλοιπο 1/1/2015 

Χρέωση/(Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήματο̋ 

Υπόλοιπο 
31/12/2015 

Χρέωση/(Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήματο̋ 

Υπόλοιπο 
31/12/2016 

Διαφορά φορολογική̋ και 
λογιστική̋ βάση̋ των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (3) (4) (7) (15) (22) 

Αναβαλλόμενη Φορολογία από 
μεταφερόμενε̋ φορολογικέ̋ ζημιέ̋ 310 137 447 (149) 298 
Σύνολο 308 132 440 (164) (276) 

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

 

 
 
 
 
  

 
21.    Υποχρεώσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋  
 
Οι υποχρεώσει̋ από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ αφορούν κυρίω̋ αγορέ̋ και λειτουργικά κόστη. 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2016 31/12/2015 

   Προμηθευτέ̋  226 159 

Συνδεόμενα μέρη (σημ. 23) 7.069 4.099 
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ 
υποχρεώσει̋ 1.612 1.613 

Σύνολο 8.907 5.871 

          
 
Η μέση πιστωτική περίοδο̋ για τι̋ αγορέ̋ είναι 21 ημέρε̋ για την χρήση 2016 όπω̋ επίση̋ ενώ για το 2015 ήταν 14 
ημέρε̋. 
 
Η διοίκηση τη̋ Εταιρεία̋ εκτιμά ότι η λογιστική αξία των υποχρεώσεων από εμπορικέ̋ δραστηριότητε̋ 
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία του̋.   
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 
   
Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ (37) (28) 
Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ 313 468 

Σύνολο 276 440 
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22.     Λειτουργικέ̋  μισθώσει̋ 
 
Οι μισθώσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ αφορούν κυρίω̋ χώρου̋ κατάλληλου̋ για πρατήρια καυσίμων και λοιπού εξοπλισμού.  
Η Εταιρία ω̋ Μισθωτή̋ 

   Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2016 31/12/2015 

   Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσει̋ 
λειτουργικών μισθώσεων που  
αναγνωρίζονται ω̋ έξοδα τη̋ χρήση̋ 3.008 2.938 

Σύνολο 3.008 2.938 

 
 
 
Κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015 η Εταιρεία είχε αναληφθείσε̋ δεσμεύσει̋ από συμβάσει̋ λειτουργικών 
μισθώσεων, χωρί̋ την δυνατότητα ή χωρί̋ να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά μισθωτήρια, οι οποίε̋ είναι 
πληρωτέε̋ ω̋ εξή̋: 

   Ποσά σε χιλ. ευρώ  31/12/2016 31/12/2015 

   Άμεσα ή εντό̋ ενό̋ έτου̋ 3.096 2.801 

Από 2 έω̋ και 5 χρόνια 10.015 9.748 

Από 5 χρόνια και άνω 11.821 12.250 

 
24.932 24.799 

 
 
Η Εταιρία ω̋ Εκμισθωτή̋ 
 
Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσει̋ λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίζονται ω̋ έσοδα τη̋ χρήση̋: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2016  31/12/2015 

    

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσει̋ λειτουργικών μισθώσεων που 
αναγνωρίζονται ω̋ έσοδα τη̋ χρήση̋ 3  3 

 3  3 

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

  

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2016  31/12/2015 

    

Εντό̋ ενό̋ έτου̋ 7  2 

Εντό̋ των ετών 2 έω̋ και 5 19  2 

Μετά από 5 χρόνια 5  0 
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23.  Συναλλαγέ̋ μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
 
Εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋ 
 
Οι συναλλαγέ̋ μεταξύ τη̋ Εταιρεία̋ και των συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Απαιτήσει̋ Υποχρεώσει̋ 

    
Πωλήσει̋ 

         
Αγορέ̋ 

Μητρική Εταιρία (AVIN  OIL) 263 7.071 427 113.398 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 265 31 76 3.008 

Σύνολο              528              7.102                503           116.406    
 
Οι πωλήσει̋ των αγαθών στα συνδεόμενα μέρη έγιναν στι̋ συνήθει̋ τιμέ̋ πωλήσεων τη̋ Εταιρεία̋. 
Τα οφειλόμενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν με την καταβολή μετρητών. Καμία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή 
ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 
   
Επίση̋ δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ από συνδεόμενα μέρη. 
 
Συναλλαγέ̋ διοικητικών στελεχών 
 
Δεν υπάρχουν συναλλαγέ̋, απαιτήσει̋ ή/και υποχρεώσει̋ μεταξύ τη̋ Εταιρεία̋ και των διοικητικών στελεχών. 
 
 
 
24.  Δεσμεύσει̋ και ενδεχόμενε̋ υποχρεώσει̋ 
 
 
Υφίστανται επίδικε̋ απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρία̋  κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 515 χιλιάδε̋. 
 
Για τι̋ χρήσει̋ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 η Εταιρεία που υποχρεούνταν σε έλεγχο φορολογική̋ συμμόρφωση̋ 
από τακτικού̋ ελεγκτέ̋, έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το 
άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και έχουν εκδοθεί οι σχετικέ̋ Εκθέσει̋ Φορολογική̋ 
Συμμόρφωση̋. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 
τακτικού φορολογικού ελέγχου από τι̋ αρμόδιε̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ οι επιχειρήσει̋ για τι̋ οποίε̋ εκδίδεται Έκθεση 
Φορολογική̋ Συμμόρφωση̋. Συνεπώ̋ οι φορολογικέ̋ αρχέ̋ είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον 
δικό του̋ φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση τη̋ εταιρεία̋ ότι τα αποτελέσματα από τέτοιου̋ 
μελλοντικού̋ ελέγχου̋ από τι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική θέση τη̋ Εταιρία̋. Μέχρι την ημερομηνία έγκριση̋ των οικονομικών καταστάσεων ο έλεγχο̋ 
φορολογική̋ συμμόρφωση̋ τη̋ εταιρεία̋ από τον τακτικό ελεγκτή τη̋ χρήση̋ 2016 δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο 
δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικέ̋ περαιτέρω επιβαρύνσει̋. 
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25. Κατηγορίε̋ χρηματοοικονομικών μέσων 
 
 
Χρηματοοικονομικέ̋ απαιτήσει̋      

  Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

 
  

Πελάτε̋ και λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ 
απαιτήσει̋ (συμπεριλαμβάνονται τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) 

4.867 2.503 

 

   

 

 

 

Χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋          

 Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

 
  

Προμηθευτέ̋ και λοιποί πιστωτέ̋ 8.907 5.871 

 
 
 
26. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Η διοίκηση τη̋ Εταιρεία̋ έχει αξιολογήσει τι̋ επιπτώσει̋ στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να 
προκύψουν λόγω τη̋ γενικότερη̋ κατάσταση̋ του επιχειρηματικού περιβάλλοντο̋ στην Ελλάδα. Γενικότερα όπω̋ 
αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιμέρου̋ κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικέ̋ εξελίξει̋ στην 
Ελληνική οικονομία θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία τη̋ Εταιρεία̋. 
 
 
Παράγοντε̋ χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικού̋ κινδύνου̋ όπω̋ κινδύνου̋ αγορά̋ (κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο 
τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητα̋. Το γενικό πρόγραμμα διαχείριση̋ κινδύνων τη̋ Εταιρεία̋ 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση τη̋ μεταβλητότητα̋ των χρηματοπιστωτικών 
αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση τη̋ Εταιρεία̋.  
 
Συνοπτικά, οι μορφέ̋ χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται παρακάτω: 
 
(α) Κίνδυνο̋ αγορά̋ 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και οι συναλλαγέ̋ τη̋ διενεργούνται στο πρωτεύον νόμισμα του 
οικονομικού τη̋ περιβάλλοντο̋ που είναι το Ευρώ. Συνεπώ̋ η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό 
κίνδυνο. 
 
(β) Κίνδυνο̋ ταμειακών ροών 
Η Εταιρεία λόγω τη̋ φύση̋ των συναλλαγών τη̋ σε μετρητά, διατηρεί σχετικά υψηλά ρευστά διαθέσιμα, συνεπώ̋ δεν 
συντρέχει λόγο̋ δανεισμού και κίνδυνο̋ από τη μεταβολή των επιτοκίων. 
 
(γ) Κίνδυνο̋ τιμή̋ 
Η έκθεση τη̋ Εταιρεία̋ στον κίνδυνο διακύμανση̋ των τιμών του πετρελαίου είναι σχετικά περιορισμένη λόγω τη̋ 
υψηλή̋ κινητικότητα̋ των αποθεμάτων τη̋ και λόγω τη̋ πολιτική̋ τη̋ να ρυθμίζει τα αποθέματα στα κατώτερα 
δυνατά επίπεδα. 

 (δ) Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ 

Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τι̋ τοποθετήσει̋ των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η 
Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικού̋ οργανισμού̋ που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτική̋ ικανότητα̋. 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικέ̋ συγκεντρώσει̋ πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική τη̋ έγκειται στο να εξασφαλίσει ότι οι 
πωλήσει̋ γίνονται στην πλειοψηφία σε πελάτε̋ λιανική̋ τοι̋ μετρητοί̋. 
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26. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια) 

 (ε) Κίνδυνο̋ ρευστότητα̋ 

Η συνετή διαχείριση τη̋ ρευστότητα̋ επιτυγχάνεται με την ύπαρξη καθημερινή̋ κατάθεση̋ των διαθεσίμων από τα 
πρατήρια στου̋ λογαριασμού̋ τη̋ εταιρεία̋. Η εξασφάλιση των ταμειακών διαθεσίμων διευκολύνεται λόγω τη̋ 
φύση̋ των συναλλαγών τη̋ σε μετρητά. Ο παρακάτω πίνακα̋ αναλύει τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ σύμφωνα με το 
χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία κατάσταση̋ χρηματοοικονομική̋ θέση̋ μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξη̋.   
 
 
Τα ποσά που εμφανίζονται αφορούν τι̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋. 
 
  
     2016 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  0-6 μήνε̋ 6 μήνε̋ +  Σύνολο 

    

Προμηθευτέ̋ & λοιποί πιστωτέ̋ 8.907 0 8.907 

Σύνολο                8.907 0 8.907 

 
 

       2015 

   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  0-6 μήνε̋ 6 μήνε̋ + Σύνολο 

    

Προμηθευτέ̋ & λοιποί πιστωτέ̋ 5.871 0 5.871 

Σύνολο                5.871 0 5.871 

    

 
 
 
27.    Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφορά̋ 
 
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονό̋ το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική 
πορεία τη̋ Εταιρεία̋ μέχρι την ημερομηνία σύνταξη̋ του παρόντο̋. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 

Οικονομικέ̋ καταστάσει̋ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ τη̋ χρήση̋ που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε 

χιλ ευρώ) 

 

Σελίδα 26 από 26 

 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα,  9 Μαρτίου 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προ̋ του̋ Μετόχου̋ τη̋ Εταιρεία̋ ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι 

οποίε̋ αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομική̋ θέση̋ τη̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 2016, τι̋ 

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

την ημερομηνία αυτή, καθώ̋ και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπέ̋ 

επεξηγηματικέ̋ πληροφορίε̋. 

 

Ευθύνη τη̋ Διοίκηση̋ για τι̋ Χρηματοοικονομικέ̋ Καταστάσει̋ 

 

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

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋, όπω̋ αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω̋ και για εκείνε̋ τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋, που η διοίκηση καθορίζει ω̋ 

απαραίτητε̋, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

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

έλεγχό μα̋. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μα̋ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

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

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

ανακρίβεια. 

 

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

ποσά και τι̋ γνωστοποιήσει̋ στι̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋. Οι επιλεγόμενε̋ διαδικασίε̋ βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένη̋ τη̋ εκτίμηση̋ των κινδύνων ουσιώδου̋ ανακρίβεια̋ των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτή̋ εξετάζει τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋ που σχετίζονται με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τη̋ εταιρεία̋, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τι̋ περιστάσει̋, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμη̋ επί τη̋ 

αποτελεσματικότητα̋ των εσωτερικών δικλίδων τη̋ εταιρεία̋. Ο έλεγχο̋ περιλαμβάνει επίση̋ την αξιολόγηση 

τη̋ καταλληλότητα̋ των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώ̋ και αξιολόγηση τη̋ συνολική̋ παρουσίαση̋ των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

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

τη̋ ελεγκτική̋ μα̋ γνώμη̋. 
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Γνώμη 

 

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

άποψη, την οικονομική θέση τη̋ Εταιρεία̋ ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη 

χρηματοοικονομική τη̋ επίδοση και τι̋ ταμειακέ̋ τη̋ ροέ̋ για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση τη̋ Έκθεση̋ Διαχείριση̋ του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρο̋ Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μα̋ η Έκθεση Διαχείριση̋ του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τι̋ 

ισχύουσε̋ νομικέ̋ απαιτήσει̋ του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτή̋ 

αντιστοιχεί με τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31/12/2016. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μα̋, για την Εταιρεία ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον τη̋, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδει̋ ανακρίβειε̋ στην Έκθεση Διαχείριση̋ 

του Διοικητικού τη̋ Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017 

Ο Ορκωτό̋ Ελεγκτή̋ Λογιστή̋ 
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