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Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ & Λνηπώλ πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ ηεο 
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2018 

 
 
 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ ΣΗΜ.     

    
1.1.2018 - 
31.12.2018 

1.1.2017 - 
31.12.2017 

        

Κχθινο εξγαζηψλ 4 200.094 155.658 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 6 (181.692) (141.249) 

Μεηθηά απνηειέζκαηα   18.402 14.409 

Έμνδα δηάζεζεο 6 (16.240) (12.701) 

Έμνδα δηνίθεζεο 6 (1.315) (840) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα) 5 404 113 

Κέξδε/ (Εεκηέο)  εθκεηαιιεύζεσο   1.251 981 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 7 (513) (344) 

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ   738 637 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 8 (256) (256) 

Καζαξά Κέξδε/ (Εεκηέο)  ρξήζεο κεηά 
από θόξνπο 

  481 381 

        

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα                           0 0 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα    481 381 

ρξήζεο       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο  7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2018 
 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ 
 
ΖΜ.   

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   31.12.2018 31.12.2017 

Πάγην Δλεξγεηηθό       

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 10 410 489 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 9 957 980 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 11 278 455 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 19 0 79 

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ   1.645 2.003 

        

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό       

Απνζέκαηα 12 5.156 4.726 

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο 

13 3.775 3.463 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14 3.315 3.040 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ   12.246 11.229 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   13.891 13.233 

  

    
  

ΊΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Ίδηα Κεθάιαηα       

Μεηνρηθφ θεθάιαην 15 4.620 4.620 

Απνζεκαηηθά 16 0 0 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 17 (1.872) (2.285) 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   2.748 2.335 

  

 

  

  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο    

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 19 41 0 

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  41 0 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 20 10.993 10.898 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο   109 0 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 11.102 10.898 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   11.143 10.898 

        

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 13.891 13.233 

 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο  7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 
 
 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ εκ 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο Νέν 
ύλνιν 

            

                                

Έλαξμε Υξήζεσο 01.01.2017   4.620 0 (2.666) 1.954 

Κέξδε/ (Εεκηέο) Υξήζεσο 15,16,17 0 0 381 381 

                                

Λήμε Υξήζεσο 31.12.2017   4.620 0 (2.285) 2.335 

Έλαξμε πεξηόδνπ 1.1.2018  4.620 0 (2.285) 2.335 

            

Δπίδξαζε αιιαγήο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 
(πηνζέηεζε ΓΠΥΑ 9) 

  0 0 (67) (67) 

Πξνζαξκνζκέλε έλαξμε πεξηφδνπ 
1.1.2018 

 4.620 0 (2.352) 2.268 

Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεσο 15,16,17 0 0 481 481 

                                

Λήμε Υξήζεσο 31.12.2018   4.620 0 (1.872) 2.748 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο  7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 
 

 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ  ΖΜ     

      
01.01-

31.12.2018 
01.01-

31.12.2017 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Κέξδε/ (Εεκίεο) πξν θφξσλ    738 637 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:       

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ & αζψκαησλ παγίσλ 6 166 138 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  0 0 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  7 513 344 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα µκεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ       

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:       

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  12 (431) (69) 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  13 (229) (1.109) 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ  20 160 1.991  

Μείνλ:       

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα  7 (513) (344) 

Καηαβιεκέλνη θφξνη 8 (66)  (60) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)    339 1.528 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  9,10 (64) (610) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)    (64) (610) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ    0 0 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)    0 0 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα        

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)   275 918 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ  14 3.040 2.122 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ  14 3.315 3.040 
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Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 
 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ. Δηαηξεία Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, Μεηαθνξάο, Απνζήθεπζεο 

θαη Αληηπξνζσπεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ, ε Δηαηξεία κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ.»,  ηδξχζεθε ηελ 20 Απξηιίνπ 

2007(απνθ.Ννκαξρ.Αζελψλ 7577/2007-ΦΔΚ Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ 2835/30.04.2007) πνπ δηέπνληαη απφ ηελ 

Δκπνξηθή Ννκνζεζία(Ν.2190/1920). 

 

Με αξηζκφ κεηξψνπ 63006/01ΑΣ/Β/07/190   Γ.Ο.Τ. Ακαξνπζίνπ 

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

ΟΝΟΜΑ ΘΔΖ 

1. Υξηζηφδνπινο Βαζηιαθάθεο 

2. Πέηξνο Εφξαπαο 

3. Γθηφθαο Νηθφιανο 

Πξφεδξνο Γ 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Μέινο 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2018 θαηφπηλ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αληηθαηαζηάζεθε ν θ. Γεξάζηκνο Βαλδψξνο απφ ηνλ 

θ. Πέηξν Εφξαπα σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή θαηά 100% ηεο εηαηξείαο AVIN OIL ΑΒΔΝΔΠ.  

 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πξαηεξίσλ 

πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ε εκπνξία πγξψλ θαπζίκσλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζε 

πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, ε κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη ε άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ 

νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ζπλαθή πξντφληα, αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 

Σα πνζά ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηηο εκεηψζεηο είλαη εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξψ εθηφο αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 

30
εο

 Ηνπλίνπ 2018, ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο πνχ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2018 αλέιαβε ε εηαηξεία Deloitte Αλψλπκε 

Δηαηξεία Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηελ 30/05/2018 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 

 
2.   Υηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Δηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο   Αλαθνξάο (ΔΠΦΑ) 
 
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, 
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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: 

 
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 

πεξηζζφηεξν 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 
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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. 

 
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 79 28 107 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 79 28 107 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
   ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 3.463 (95) 3.369 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 11.229 (95) 11.134 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
   

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (10.898) - (10.898) 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟΝ (2.285) (67) (2.352) 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 2.335 (67) 2.268 

 
 
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” 
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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. 

 

Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ζηα “Κέξδε εηο Νένλ” ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 έρεη σο αθνινχζσο: 

 

(Ποσά σε τιλ. Εσρώ) ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2018 0 

Δπίδξαζε αιιαγήο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ (πηνζέηεζε Γ.Π.Υ.Α. 9) (95) 

Μείσζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 28 

Πξνζαξκνζκέλε έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2018 67 

 
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: 

 

 

Εηαηξεία 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Επξώ 

 

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 

3.463 0 (95) 3.369 

 
 
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. 

 

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: 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Επξώ Δηαηξεία 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 (ΓΛΠ 39) 0 

Δπηπξφζζεηεο δεκηέο απνκείσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο (ΓΠΥΑ 9) 95 
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Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 (ΓΠΥΑ 9) 95 

 
 
 
 
 
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.  

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 
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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 εθάζηε 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 1
ε
 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. 

 

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 
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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 κεηαμχ €25 εθαη. θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο 

θαηά πξνζέγγηζε κεηαμχ €25 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). 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 
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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.  

 
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 Σεκαληηθόηεξσλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ 

 
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 θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 
Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε.  Σν 
θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  
Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην 

κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.  Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο εμήο: 

 

                  ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΑΓΗΩΝ                                                     Ωθέιηκε Εσή  

                   

                  Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

                  Μεραλήκαηα & Λνηπφο εμνπιηζκφο                                          10-20 

                  Μεηαθνξηθά Μέζα                                                                     20 

                  Έπηπια & Λνηπφο Δμνπιηζκφο                                                  4-20 

  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηέινο 

ρξήζεσο. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) 

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
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Σν θφζηνο θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζή ηνπ φηαλ 

δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ πψιεζε 

ελζψκαησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη κείνλ ηε ινγηζηηθή 

αλαπφζβεζηε αμία απηψλ κείνλ ηα έμνδα πψιεζεο ησλ παγίσλ.  Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη. 

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  
 

ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ινγηζκηθφ ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην θφζηνο 

θηήζεσο ηνπ κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 4 – 8 έηε.  

 

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 ζε 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 εγγξαθέο θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε νπφηε θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ ηηο αθνξά 

ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 



ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 
Οικονομικέρ καταστάσειρ σύμυωνα με τα ΔΠΧΑ τηρ σπήσηρ πος έληξε 31 Δεκεμβπίος 2018 (ποσά σε σιλ εςπώ) 

 

17 

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.  

 

 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

 

Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν 

θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηα άκεζα πιηθά θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηα άκεζα εξγαηηθά θφζηε θαη ηα 

αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ  

παξνχζα ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κεληαίνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο.  

Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  

Απαίηεζε απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 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 «Δπηκέηξεζε ηεο Απνκείσζεο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ»). 

 

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. 

 

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:  
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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. 

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. 

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. 

Πξνβιέςεηο 
 

Οη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθµαηξφµελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα 

παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ 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 
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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. 

 
Σακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο φςεσο.  
 
Τπνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
 
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη άηνθεο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία. 
 
Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 
 
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. 

 

Σα πιεξσηέα κηζζψκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο απηήο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε 

βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. 

 

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. 

 
Κύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 
 

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

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

γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απνκείσζε αμίαο 

απαηηήζεσλ θαη αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 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 ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη 

ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο 

Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 
4. Κύθινο εξγαζηώλ 

 
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είλαη σο αθνινχζσο: 

Κύθινο εξγαζηώλ     

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 1/1 – 31/12/2018 1/1 – 31/12/2017 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 197.932 154.269 

Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ 2.162 1.389 

χλνιν 200.094 155.658 

Ζ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ην ιηαληθφ εκπφξην πεηξειαηνεηδψλ. 
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Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αθνξνχλ πιπληήξηα απηνθηλήησλ. 
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5. Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

 
Σα ινηπά  έζνδα εθκεηάιιεπζεο απεηθνλίδνληαη σο εμήο: 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ   

  1/1 – 31/12/2018 1/1 – 31/12/2017 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά 
έζνδα / (έμνδα) 

404 113 

ύλνιν 404  113  

 
Σα αλσηέξσ έζνδα αθνξνχλ θπξίσο πξνκήζεηεο πσιήζεσλ ινηπψλ εκπνξεπκάησλ ιηαληθήο ηξίησλ. 
 
6. Έμνδα  

 
Κόζηνο πσιεζέλησλ 
 
Σν θφζηνο πσιήζεσλ πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απεηθνλίδεηαη σο εμήο :  
 

 Ποσά σε τιλ. Εσρώ   

  31/12/2018 31/12/2017 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ  181.692 141.249 

 
 
Λεηηνπξγηθά έμνδα 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ  2018 2017 

      

Παξνρέο Σξίησλ 5.164 4.488 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  10.684 7.856 

Απνζβέζεηο 166 138 

Λνηπά έμνδα 1.540 1.059 

ύλνιν 17.555 13.541 
 

 
Οη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ γηα ηε ρξήζε 2018 αλήιζαλ ζε  Δπξψ 48.000 γηα ηελ εηαηξεία. 
 
Ζ εηαηξεία ζηα πξαηήξηα πνπ δηαζέηεη απαζρνιεί κηζζσκέλν πξνζσπηθφ απφ εηαηξείεο κίζζσζεο πξνζσπηθνχ. 
 
  
7.  Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ  2018 2017 

      

Πηζησηηθνί ηφθνη 0 0 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα (513) (344) 

ύλνιν ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ 
εζόδσλ/(εμόδσλ) 

(513) (344) 
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8. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 

  1/1 – 31/12/18 1/1 – 31/12/17 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο 109 60 

  109 60 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε 
ζηα απνηειέζκαηα 

147 196 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  
147 196 

(εκείσζε 20) 

ύλνιν 256 256 

 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο ππνινγίζζεθε κε ζπληειεζηή 29% γηα ηελ πεξίνδν 1/1–31/12/2018 

θαζψο θαη 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 γηα ηελ Δηαηξεία πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ θέξδνο  

νη θαησηέξσ θνξνινγηθέο επηδξάζεηο: 
 

  1/1 – 31/12/18 1/1 – 31/12/17 

      

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 29,00% 29,00% 

 
Δπηδξάζεηο ζην θόξν από : 

    

Έμνδα κε εθπεζηέα θνξνινγηθά 21,21% 28,30% 

Λνηπέο επηδξάζεηο (αιιαγή ζπληειεζηή, 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία θιπ.) 

-84,97% -97,50% 

Πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ρξήζεο -34,76% -40,20% 
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9. Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  

 
H θίλεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 1/1-31/12/17 θαη θαηά ηελ ρξήζε  

1/1-31/12/18 παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
 

 Ποσά σε τιλ. Εσρώ 
Κηίξηα-

Μεραλήκαηα 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια & 
Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 
ύλνια 

 
        

ΚΟΣΟ         

1-Ηαλ-17 451 433 339 1.223 

Πξνζζήθεο 5 120 24 149 

Μεηψζεηο 0 0 0 0 

31-Γεθ-17 456 553 363 1.372 

Πξνζζήθεο   38 22 60 

Μεηψζεηο 0 0 0 0 

31-Γεθ-18 456 591 385 1432 

ΑΠΟΒΔΔΗ         

1-Ηαλ-17 101 86 118 305 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 30 25 32 87 

Μεηψζεηο ρξήζεο 0 0 0 0 

31-Γεθ-17 131 111 150 392 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 29 28 25 83 

Μεηψζεηο ρξήζεο 0 0 0 0 

31-Γεθ-18 160 139 175 475 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ         

31-Γεθ-17 325 442 213 980 

31-Γεθ-18 296 452 210 957 
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10. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 
H θίλεζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 1/1-31/12/17 θαη θαηά ηελ ρξήζε  
1/1-31/12/18  παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:  

 

 Ποσά σε τιλ. Εσρώ Λνγηζκηθό ύλνια 

 
    

ΚΟΣΟ     

1-Ηαλ-17 407 407 

Πξνζζήθεο 461 461 

31-Γεθ-17 868 868 

Πξνζζήθεο 4 4 

31-Γεθ-18 872 872 

ΑΠΟΒΔΔΗ     

1-Ηαλ-17 328 328 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 51 51 

31-Γεθ-17 379 379 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 84 84 

31-Γεθ-18 463 463 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ     

31-Γεθ-17 489 489 

31-Γεθ-18 410 410 

 
 

11. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  

 
 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ  31/12/18 31/12/17 

Δγγπήζεηο 13 9 

Μαθξνπξφζεζκεο 
Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 

265 446 

ύλνιν 278 455 

 
 

12. Απνζέκαηα  

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 31/12/2018 31/12/2017 

Δκπνξεχκαηα 5.156 4.726 

ύλνιν  5.156 4.726 
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13. Απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 
Οη πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ απαηηήζεηο απφ ηελ 

πψιεζε εκπνξεπκάησλ. Αθνινπζεί αλάιπζε πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ: 

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ  31/12/2018 31/12/2017 

      

Πειάηεο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 221 319 

Πξφβιεςε γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο (72) 0 

πλδεφκελα κέξε (ζεκ. 23) 94 340 

  243 659 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 1.379 909 

Πξφβιεςε γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο (22) 0 

  1.357 909 

Πξνθαηαβνιέο – Μεηαβαηηθνί 58 51 

  58 51 

Λνηπά 947 1.501 

πλδεδεκέλα κέξε 1.171 343 

  2.118 1.844 

ύλνιν 3.775 3.463 

 
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 ζηάδην2, είηε ζην 

ζηάδην3.  

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 ηεο Δηαηξείαο. 
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Καζψο ε εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθέο δεκηέο θαηαδεηθλχεη πσο ε πηζηνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ 

ηεο 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) Ανάλςση ενηλικίωσηρ ληξιππόθεσμων ςπολοίπων πελατών / σπεωστών 

31-Δεκ-18 
Μη Ληξιππόθεσμο 

ςπόλοιπο 
0-30 ημέπερ 30-60 ημέπερ 

60-90 

ημέπερ 
90+ ημέπερ Σύνολο 

Αναμενόμενο ποσοστό πιστωτικής Ζημιάς 0,00% 4,02% 10% 21,16% 39,58% 2,46% 

Αναμενόμενο  ποσό σε αθέτηση  3.609 12 0 20 228 3.870 

Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 0 0 0 4 90 95 

      
3.775 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
   Ανάλςση ενηλικίωσηρ ληξιππόθεσμων ςπολοίπων 

πελατών/σπεωστών 

1-Ιαν-18 
Μη Ληξιππόθεσμο 

ςπόλοιπο 
0-30 ημέπερ 30-60 ημέπερ 

60-90 

ημέπερ 
90+ ημέπερ Σύνολο 

Αναμενόμενο ποσοστό πιστωτικής Ζημιάς 0,00% 25,14% 48,29% 
49,94

% 
30,42% 36,64% 

Αναμενόμενο  ποσό σε αθέτηση  3.158 8 6 6 286 3.464 

Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 0 2 3 3 87 95 

      
3.369 

 
Κίνηση της πρόβλευης για επισυαλείς απαιτήσεις  

                    

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2018 31/12/2017 

Τπφινηπν έλαξμεο 0 0 

Πξνζαξκνγή IFRS 9 95.000 0 

Πξνζαξκνζκέλε έλαξμε πεξηόδνπ 95.000 0 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 0 0 

Πνζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
δηαγξαθή απαηηήζεσλ ζηε ρξήζε 0                      0 

Τπφινηπν ιήμεο 95.000 0 

 
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 ηάδην2, είηε ζην ηάδην3. 

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 31/12/2018 

 ηάδην 2 ηάδην 3 

Αλακελφκελν πνζνζηφ πηζησηηθήο Εεκηάο 0,13% 39,59% 
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Αλακελφκελν  πνζφ ζε αζέηεζε  3.642 228 

Αλακελφκελε πηζησηηθή δεκηά 5 90 

 
14. Τακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 
Σν ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 

Ζ ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ      

Ποσά σε τιλ. Εσρώ  31/12/2018 31/12/2017 

      

Σακείν  1.309 1.017 

Καηαζέζεηο Όςεσο 2.006 2.023 

ύλνιν Γηαζεζίκσλ 3.315 3.040 

 
15. Μεηνρηθό θεθάιαην  

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 31/12/2018 31/12/2017 

   

Δγθεθξηκέλν, εθδνζέλ θαη πιήξσο θαηαβιεκέλν: 4.620 4.620 

(462.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο Δπξψ ε θάζε κία € 10)     
 
Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη κία κφλν θαηεγνξία θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηθαίσκα  ζε ζηαζεξφ 

εηζφδεκα. 

 
16. Απνζεκαηηθά  

 
Σα απνζεκαηηθά  ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2018 δελ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή απφ ηελ 31/12/2017. 
Γελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί άιια απνζεκαηηθά εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. 
 
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 λα απνξξνθήζεη 

δεκηέο. Ζ εηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλν ην πνζφ ησλ € 26,19 πνπ πξνέθπςε απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. 

 
17. Σπζζσξεπκέλα θέξδε/ (δεκίεο) 

 

πζζσξεπκέλα θέξδε/ (δεκίεο)   
Ποσά σε τιλ. Εσρώ    

    

Τπφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 (2.666) 

Εεκηέο ρξήζεσο 381 

  (2.285) 

    

Τπφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 (2.285) 

Δπίδξαζε IFRS 9 (67) 

Κέξδε ρξήζεσο 481 

Τπφινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 (1.872) 

 



ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 
Οικονομικέρ καταστάσειρ σύμυωνα με τα ΔΠΧΑ τηρ σπήσηρ πος έληξε 31 Δεκεμβπίος 2018 (ποσά σε σιλ εςπώ) 

 

28 

18. Μεξίζκαηα 

 
Ζ Δηαηξεία δελ ζα πξνβεί ζηε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε. 
19. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ 

ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη νη θηλήζεηο  ησλ ρξήζεσλ 2017 θαη 2018: 

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ             

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγία από: 

Τπόινηπν 
1/1/2017 

Υξέσζε/(Πίζησζε) 
ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνύ 
εηζνδήκαηνο 

Τπόινηπν 
31/12/2017 

IFRS 9 EFFECT 
IN OPENING 

BALANCE 

Υξέσζε/(Πίζησζε) 
ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνύ 
εηζνδήκαηνο 

Τπόινηπν 
31/12/2018 

Γηαθνξά θνξνινγηθήο 
θαη ινγηζηηθήο βάζεο 
ησλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

(22) 18  (40) 0  24  (65) 

Γηαθνξά θνξνινγηθήο 
θαη ινγηζηηθήο βάζεο 
Πειαηψλ θαη ινηπψλ 
βξαρππξφζεζκσλ 
απαηηήζεσλ 

0 0 0 28 4 24 

Αλαβαιιφκελε 
Φνξνινγία απφ 
κεηαθεξφκελεο 
θνξνινγηθέο δεκηέο 

298  179  119  
 

119  0  

ύλνιν 276  197  79  28 147  (41) 

 
 

20. Υπνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θπξίσο αγνξέο θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε. 
 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ  31/12/2018 31/12/2017 

      

Πξνκεζεπηέο  994 471 

πλδεφκελα κέξε (ζεκ. 23) 7.852 8.516 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

2.147 1.911 

ύλνιν 10.993 10.898 

   
Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο γηα ηηο αγνξέο είλαη 18 εκέξεο γηα ηελ ρξήζε 2018 φπσο επίζεο ελψ γηα ην 2017 ήηαλ 

29 εκέξεο. 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.  

 
21. Λεηηνπξγηθέο  κηζζώζεηο 

Οη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ θπξίσο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα πξαηήξηα θαπζίκσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ.  
Ζ Δηαηξεία σο Μηζζσηήο 

 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ  31/12/2018 31/12/2017 

   
Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο 
ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ  
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο 

3.717 3.309 

ύλνιν 3.717 3.309 
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Καηά ηελ 31/12/2018 θαη ηελ 31/12/2017 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: 

   Ποσά σε τιλ. Εσρώ  31/12/2018 31/12/2017 

   Άκεζα ή εληφο ελφο έηνπο 3.192 4.398 

Απφ 2 έσο θαη 5 ρξφληα 10.838 14.295 

Απφ 5 ρξφληα θαη άλσ 17.083 21.323 

 
31.113 40.016 

 
Ζ Δηαηξεία σο Δθκηζζσηήο 
 
Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο: 
 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 31/12/2018 31/12/2017 

   

Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ 
κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ηεο 
ρξήζεο 

15 3 

 15 3 

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

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 31/12/2018 31/12/2017 

   

Δληφο ελφο έηνπο 19 10 

Δληφο ησλ εηψλ 2 έσο θαη 5 34 42 

Μεηά απφ 5 ρξφληα 10 13 

 
 
22. Σπλαιιαγέο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

 
Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
 
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ: 
 

Ποσά σε τιλ. Εσρώ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Πσιήζεηο Αγνξέο 

Μεηξηθή Δηαηξεία (AVIN  OIL) 1.256 7.516 569 181.051 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 4 336 121 6.898 

ύλνιν 1.260 7.852 689 187.949 

 
Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεφκελα κέξε έγηλαλ ζηηο ζπλήζεηο ηηκέο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Σα νθεηιφκελα πνζά είλαη αθάιππηα 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 ζπλδεφκελα κέξε. 
 
πλαιιαγέο δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ 
 
Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 
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23. Δεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

Τθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο  θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 515 ρηιηάδεο. 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2013, 2014, 2015, 2016 θαη 2017 ε εηαηξεία πνπ ππνρξενχληαλ ζε έιεγρν θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο απφ ηαθηηθνχο ειεγθηέο, έρεη 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 λφκηκσλ πξνζεζκηψλ παξαγξαθήο. Ωζηφζν εθηηκάηαη απφ ηελ 

δηνίθεζε 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. 

24. Καηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

 

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      
  

Ποσά σε τιλ. Εσρώ 31/12/2018 31/12/2017 

   
Πειάηεο θαη ινηπέο 
βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) 

7.090 6.504 

 
Χρηματοοικονομικές σποτρεώσεις           
Ποσά σε τιλ. Εσρώ 31/12/2018 31/12/2017 

   
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 10.993 10.898 

 
 
25. Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

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

πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. Γεληθφηεξα φπσο 

αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ, δελ ζεσξεί φηη ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

 
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη 

θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο 

Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 
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(α) Κίλδπλνο αγνξάο 

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

νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην Δπξψ. πλεπψο ε εηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν. 

 

(β) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ 

Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε κεηξεηά, δηαηεξεί ζρεηηθά πςειά ξεπζηά δηαζέζηκα, ζπλεπψο 

δελ ζπληξέρεη ιφγνο δαλεηζκνχ θαη θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. 

 

(γ) Κίλδπλνο ηηκήο 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο 

πςειήο θηλεηηθφηεηαο ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο λα ξπζκίδεη ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα 

δπλαηά επίπεδα. 

 (δ) Πηζησηηθόο Κίλδπλνο  

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

Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο έγθεηηαη ζην λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη πσιήζεηο γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ζε πειάηεο ιηαληθήο ηνηο κεηξεηνίο. 

(ε) Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο  

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε θαζεκεξηλήο θαηάζεζεο ησλ δηαζεζίκσλ απφ ηα 

πξαηήξηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο. Ζ εμαζθάιηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ δηεπθνιχλεηαη ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε κεηξεηά. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε 

ην ρξνληθφ ππφινηπν απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία 

ιήμεο.   

 
Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη αθνξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 
  
     2018 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ  0-6 κήλεο 6 κήλεο +  χλνιν 

    

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο 10.993 0 10.993 

ύλνιν             10.993 0   10.993 

 
 

       2017 

   

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ  0-6 κήλεο 6 κήλεο 
+ 

χλνιν 

    

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο 10.898 0 10.898 

ύλνιν             10.898 0        10.898 

 
 

26. Γεγνλόηα κεηά ηελ Πεξίνδν Αλαθνξάο 

 

Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή 

πνξεία ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.” 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

 

Γνώμη  

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης  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 ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. κατά την 31ης  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. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

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

ΔΠΧΑ, 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 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 αρχής 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 προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες. 
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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. 
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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 τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. και το περιβάλλον 

της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  

 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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