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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015

Σημείωση 1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
( Ποσά σε Ευρώ)

Κύκλος εργασιών 
Κόστος πωληθέντων

4
5.1

3.169.009,37
(1.547.893,02)

2.617.759,27
(1.494.541,03)

Μικτά αποτελέσματα 1.621.116,35 1.123.218,24

Έξοδα διοίκησης 5.2 (301.712,81) (306.929,88)

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 1.319.403,54 816.288,36
Χρηματοοικονομικά έσοδα 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
Λοιπά έσοδα /(έξοδα)

6
7

5.4

245,93
(7.403,95)

1.146,23

212,83 
(16.280,82) 
(1.057,88)

Κέρδη προ φόρων 1.313.391,75 799.162,49
Φόροι εισοδήματος 8 (409.053,76) (216.708,87)

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 904.337,99 582.453,62

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα

Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα Αποτελέσματα : 
Αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά 
προγράμματα καθορισμένων παροχών 3.733,18

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 908.071,17 582.453,62

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 7 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αοηνωμ α.ε.
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Αεροδρομκ

■ Καυσίμου
• ΑΘΗΝΩΝ Α.ε.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015

Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014
(Ποσά σε Ευρώ)

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 10 12.027.678,64 13.182.318,88

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11 0,10 0,10

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12 6.814,74 5.956,20

Σύνολο πάγιο ενεργητικού 12.034.493,48 13.188.275,18

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 13 378.014,21 369.174,17

Πελάτες 14.1 234.924,65 270.720,45

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 14.1 138.559,36 82.597,79

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14.2 570.115,40 497.184,05

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.321.613,62 1.219.676,46

Σύνολο Ενεργητικού 13.356.107,10 14.407.951,64

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 15 5.782.355,00 5.782.355,00

Αποθεματικά 15.1 538.087,04 609.771,67

Αποτελέσματα εις νέο 2.817.364,83 2.716.000,74

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.137.806,87 9.108.127,41

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για αποζημιώσεις στο προσωπικό 19 79.384,00 50.650,23

Αναβαλλόμενοι φόροι 18 187.294,03 193.864,63

Επιχορηγήσεις παγίων 9 3.628.505,16 3.976.841,65

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.895.183,19 4.221.356,51

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 20 43.949,01 31.174,23

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 224.064,61 127.683,53

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 55.103,42 52.009,96

Ομολογιακά Δάνεια 17 0,00 867.600,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 323.117,04 1.078.467,72

Σύνολο υποχρεώσεων 4.218.300,23 5.299.824,23

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 13.356.107,10 14.407.951,64

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 7 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
Α..Δ.Τ ΑΚ096629

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ
Α..Δ.Τ. ΑΗ595643

ΣΜΑΡΩ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Α..Δ.Τ. Φ143671 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0015104 Α' ΤΑΞΗΣ

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2016

Σελίδα 4 από 25



^ Ε Λ Κ Α Α .
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση

που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2015

01-01-2014
Συνολικά εισοδήματα
Κέρδη χρήσεως 
Μεταφορά σε τακτικό 
αποθεματικό
Συναλλαγές με μετόχους

Μερίσματα χρήσης 2013 

Υπόλοιπο 31-12-2014

Μετοχικό
Κεφάλαιο

5.782.355,00

Αποθεματικά

(Ποσά σε Ευρώ) 
580.648,99

29.122,68

5.782.355,00 609.771,67

Αποτελέσματα 
εις νέο

2.277.989,80

582.453,62 

(29.122,68)

(115.320,00) 

2.716.000,74

Σύνολο

8.640.993,79

582.453,62

(115.320,00)

9.108.127,41

01-01-2015
Συνολικά εισοδήματα

5.782.355,00 609.771,67 2.716.000,74 9.108.127,41

Κέρδη χρήσεως - - 904.337,99 904.337,99
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αναλογιστικά κέρδη από 
συνταξιοδοτικά προγράμματα 
καθορισμένων παροχών 3.733,18 3.733,18
Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα χρήσης 3.733,18 904.337,99 908.071,17
Μεταφορά σε τακτικό 
αποθεματικό 49.657,06 (49.657,06)
Φόρος που αναλογεί στα 
αποθεματικά - (36.271,71) (36.271,71)
Μεταφορά αποθεματικών στα 
Αποτελέσματα - (88.803,16) 88.803,16 -

Συναλλαγές με μετόχους
Μερίσματα χρήσης 2014 (842.120,00) (842.120,00)

Υπόλοιπο 31-12-2015 5.782.355,00 538.087,04 2.817.364,83 9.137.806,87

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 7 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

Κατάσταση Ταμιακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014
(Ποσά σε Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Χρήσεως προ φόρων 1.313.391,75 799.162,49
Προσαρμογές για : 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 6 (245,93) (212,83)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 7.403,95 16.280,82
Απόσβεση ενσώματων ακινητοποιήσεων 1.156.170,24 1.155.720,27

Απόσβεση κρατικών επιχορηγήσεων 9 (348.336,49) (348.336,49)
Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων - 46,49
Αύξηση/(Μείωση) προβλέψεων 33.991,77 6.984,61
Λειτουργικές ταμιακές ροές πριν από τις μεταβολές του 
κεφαλαίου κίνησης 2.162.375,29 1.629.645,36
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων (8.840,04) 2.476,79

(Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων (21.056,24) (49.373,01)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 15.115,62 (6.019,87)
Ταμιακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
προ φόρου εισοδήματος και τόκων 2.147.594,63 1.576.729,27

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (356.255,26) (146.198,08)

Τόκοι πληρωθέντες (7.403,95) (16.280,82)
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.783.935,42 1.414.250,37
Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες 245,93 212,83,
Προσθήκες πάγιου εξοπλισμού (1.530,00) (7.316,35)
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.284,07) 7.103,52

Χρηματοοι κονομικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα 16 (842.120,00) (115.320,00)

Αποπληρωμές δανείων (867.600,00) (867.600,00)

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 
(γ) (1.709.720,00) (982.920,00)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα (α+β+γ) 72.931,35 424.226,85

Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 497.184,05 77.957,20

Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 570.115,40 497.184,05

Οι σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 7 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αοηνωμ α.ε.
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της γρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 

1.Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε., με διακριτικό τίτλο Ε.Α.Κ.Α.Α. (εφεξής η «Εταιρεία»), ιδρύθηκε την 17 Μαΐου 
2000 (αποφ .Νομαρχ. Αθηνών 2673/17.5.2000-ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1399/19.5.2000) με διάρκεια 50 έτη, και η λειτουργία της 
διέπεται από την Εμπορική Νομοθεσία (Ν.2190/1920).
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 3812701000 - ΑΡ.ΜΑ.Ε : 46053/01ΑΤ/Β/00229.

Α.Φ.Μ. 099361605 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Η Εταιρεία δημοσιεύει όλες τις κατά τον νόμο δημοσιευτέες πράξεις στην ιστοσελίδα της με ηλεκτρονική διεύθυνση : \^^.θ3Κ33.ατ 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Παράσχης Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Κοσμαδάκης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ( από 25/09/2015)

Μαδεμλής Κωνσταντίνος Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (από 25/09/2015)
Πανιτσίδης Χαράλαμπος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ( έως 25/09/2015)
Γεωργίου Γεώργιος Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (έως 25/09/2015)

Ελευθεράκος Γεώργιος ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Σπυριδάκη Γεωργία ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (από 25/09/2015)

Αριστειδοπούλου Αντωνία ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (από 25/09/2015

Παπαθανασοπούλου Ευγενία ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ρούτσης Διονύσιος ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (έως 25/09/2015)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2017.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και εκμετάλλευση Αγωγού για την συνεχή και ασφαλή μεταφορά 
αεροπορικού καυσίμου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ).
Με τον Ν.3054/2002, Άρθρο 25, εγκρίθηκε η διέλευση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Αγωγού 
μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου, στο όνομα της Ε.Α.Κ.Α.Α.
Η περίοδος εκμετάλλευσης του Αγωγού σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.3054/02, λήγει την 11/06/2026.

Με τη λήξη της αρχικής περιόδου εκμετάλλευσης και εφόσον αυτή δεν παραταθεί, ο Αγωγός παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία στο 
Ελληνικό Δημόσιο.

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου.

Η Εταιρεία συνδέεται μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιό της με τις Εταιρείες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 4 άτομα.
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την μεταφορά αεροπορικού καυσίμου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», μέσω 
του Αγωγού.
Η Εταιρεία έχει εξασφαλιστεί μέσω ασφαλιστικών καλύψεων (Βυ5ίπθ55 ιηΐθίτυρίιοη), για απώλεια εισοδήματος 

Τα ποσά στις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την 26η Απριλίου 2016, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή 
συνολικού μερίσματος ποσού € 1.239.781,00 καθώς και την διανομή αποθεματικού από τόκους καταθέσεων και προθεσμιακών 
καταθέσεων προηγούμενων χρήσεων μικτού ποσού 125.074,87 (Σημ. 16). Το μέρισμα και η διανομή του αποθεματικού αποτελεί 
αντικείμενο έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Μαΐου 2015 , τον 
έλεγχο της χρήσης πού έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέλαβε η εταιρεία ΠράϊσγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 26η 
Απριλίου 2016 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
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2. Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών και πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. 
Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα χρόνια που παρουσιάζονται εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά.

Πλαίσιο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΙΑδΒ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης από την Διοίκηση 
της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων 
λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι 
υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην σημείωση 3.20 «Σημαντικές 
λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της 
Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.

Συνέχιση της δραστηριότητας
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν καταρτισθεί βάσει των ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζουν την κατάσταση οικονομικής θέσης, τα αποτελέσματα χρήσης και τις ταμιακές ροές της Εταιρείας 
με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφού λήφθηκαν υπόψη μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί 
παράγοντες και οι επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες της Επιχείρησης.

Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες

Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τη λογιστική 
περίοδο που ξεκίνησε κατά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση της εφαρμογής αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες για πρώτη φορά την οικονομική περίοδο 
που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015).

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του σΔΛπ . Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική 
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του 
σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού δραστηριότητας.

ΔΠΧΑ 13 «Επιυέτοηση ευλονης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ^ροιΙίοΝο θχθηρ(ίοη') έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια 
(συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι 
αμοιβαίως αποκλειόμενα.

(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Εταιρεία.

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, 
για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει 
σημαντική επίδραση στις χρηματοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική 
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της Προϋπόθεσης 
κατοχύρωσης' και ορίζει διακριτά τον ^ρο απόδοσης' και τον ^ρο υπηρεσίας'.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον 
ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση 
των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, 
χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση 
των λειτουργικών τομέων.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση ευλονης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 
είναι ασήμαντη.

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάνια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να 
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος 
μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής 
οντότητας.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Οι 
τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» Η τροποποίηση 
διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε 
«διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να 
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη 
διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο 
έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της 
τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις -  Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν 
απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 
υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται 
οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε 
μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ^πιχείρηση'.

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα 
έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση 
ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της 
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις 
των λογιστικών πολιτικών.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, 
διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για 
να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική 
οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το 
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν 
στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων 
πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 “Λογιστική Αντιστάθμισης” καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019). Το ΔΠΧΑ 16 
εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές παρέχουν 
χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 
μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 
του ΔΛΠ 17. Επομένως ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 
μισθώσεις και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το ΔΠΧΑ 16 σεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές»
(εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Η τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό 
χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει 
από δάνεια που επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές

Η περίληψη των βασικών λογιστικών πολιτικών που παρουσιάζονται σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια από την Εταιρεία στην τρέχουσα και στην προηγούμενη χρήση.

Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται με βάση το κύριο νόμισμα του οικονομικού 
περιβάλλοντος στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, 
που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Δεν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένα νομίσματα. Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας πραγματοποιούνται σε Ευρώ.

3.1 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά για 
παρασχεθείσες υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της εταιρείας, καθαρά από εκπτώσεις, που σχετίζονται με τις πωλήσεις. 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η πιθανότητα τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και μπορούν να αποτιμηθούν 
αξιόπιστα. Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως:

Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, σύμφωνα με το βαθμό 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση πάντα και με την πραγματική αξία της υπηρεσίας ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που 
έχουν συμφωνηθεί.

Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν καθίστανται δεδουλευμένα με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι τεχνικές εγκαταστάσεις που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παροχή υπηρεσιών εμφανίζονται στον Ισολογισμό στο ιστορικό 
κόστος τους μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος μειωμένα κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων και τις 
οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν 
είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων που έχουν αντικατασταθεί αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα και υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής:

Ωφέλιμη ζωή
Τεχνικές εγκαταστάσεις
(μέχρι τη λήξη περιόδου εκμετάλλευσης του Αγωγού την 11/06/2026) 22,33 Έ τη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 Έτη
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 3-4 Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Όταν η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο 
στα αποτελέσματα.

3.3 Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα τα οποία επιμετρούνται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και 
αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία εκτιμάται σε 3 έτη.

3.4 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
αποσβένονται για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημία απομείωσης. Αν υπάρχει 
οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της ζημίας 
απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία 
εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης του. Για τον 
υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα 
αξία τους, χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της 
διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο.

Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από τη 
λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο 
ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα.

Όταν, μεταγενέστερα, μια ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας δημιουργίας 
ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να μην 
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία ζημία απομείωσης της αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως 
στα αποτελέσματα.

3.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, μειωμένη με τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και διανομής που θα πραγματοποιηθούν.
Τα αποθέματα αφορούν αποκλειστικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά (φίλτρα), που είναι αναγκαία για τις εγκαταστάσεις του αγωγού.

3.6 Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων παγίου ενεργητικού κεφαλαιοποιείται για 
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και μέχρι αυτά να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Έξοδα 
δανεισμού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά για την απόκτηση παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το μέρος των 
εξόδων δανεισμού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται εφαρμόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του 
παγίου.
Τα υπόλοιπα έξοδα δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Τα έσοδα από προσωρινές τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών για την χρηματοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων 
μειώνουν το κόστος δανεισμού που κεφαλαιοποιείται.
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3.7 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο ότι η 
επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία. Είναι 
δυνατόν, επίσης, να ορίζονται και δευτερεύοντες όροι που να περιορίζουν το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή τις 
χρονικές περιόδους στις οποίες αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να παραμείνουν στην κατοχή της επιχείρησης.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στον Ισολογισμό ως αναβαλλόμενο έσοδο και αποσβένονται 
σε συστηματική βάση, ως έσοδα, στις περιόδους που αντιστοιχούν στην ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων που επιχορηγήθηκαν.

3.8 Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης 
βασίζεται στον αριθμό των ετών εργασίας και στο ποσό της αμοιβής κατά την ημερομηνία της συνταξιοδότησης. Εάν ο εργαζόμενος 
παραμένει στην Εταιρεία έως την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης δικαιούται ένα εφάπαξ ποσό το οποίο ισούται με το 40% του ποσού 
της αποζημίωσης το οποίο θα ήταν πληρωτέο εάν απολυόταν την ημερομηνία αυτή.
Αυτό αποτελεί ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.

Καθώς η εταιρεία απασχολεί μόνο τέσσερα άτομα ως προσωπικό, έως στις 31 Δεκεμβρίου 2014, πολιτική της Εταιρείας ήταν να 
σχηματίζει πρόβλεψη για τις υποχρεώσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εργατικής νομοθεσίας (Ν 2112/20) 
αντί της εφαρμογής του ΔΛΠ 19, το οποίο θα απαιτούσε η πρόβλεψη να βασισθεί σε αναλογιστική αποτίμηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων, καθώς η Διοίκηση εκτιμούσε ότι η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις δεν ήταν σημαντική. Από την 31 Δεκεμβρίου 
2015 η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προεξοφλημένης 
πιστωτικής μονάδας (ΡΐΌ|θο(θά ϋπΚ ΟτθάΚ Μθ(ήοά) όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 19.

Η Εταιρεία προσδιορίζει το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Αυτό είναι το επιτόκιο που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών καταβολών που αναμένεται να απαιτηθούν για 
την τακτοποίηση των υποχρεώσεων παροχών. Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου η Εταιρεία λαμβάνει υπ' 
όψη τα επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο θα καταβληθούν οι παροχές και με 
ημερομηνίες λήξης που προσεγγίζουν τις λήξεις των σχετικών υποχρεώσεων παροχών.

Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που να είναι χρηματοδοτούμενο.

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται 
ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.9 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη Φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην 
«Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε 
αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια Κεφάλαια».

Το έξοδο /έσοδο φόρου για την περίοδο είναι ο πληρωτέος φόρος που υπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσμα της περιόδου βάσει 
του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στις μεταβολές στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή 
υποχρέωση που αφορούν προσωρινές διαφορές ή μη χρησιμοποιημένες φορολογικές ζημιές.

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού στη χώρα που διεξάγονται οι επιχειρήσεις της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία 
προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 
κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο συμψηφισμός φορολογικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια 
φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να 
γίνει με συμψηφισμό

3.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στον Ισολογισμό της επιχείρησης, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται 
ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 
ταξινομούνται στην παρακάτω κατηγορία: δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμησή τους κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει 
την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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3.10.1 Ταξινόμηση

Δάνεια και απαιτήσεις

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στους 
«Πελάτες», «Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις» και τα «Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα» στην κατάσταση οικονομικής 
θέσης. ( σημειώσεις 14.1 και 14.2)

3.10.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση

Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.10.3 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων, το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με 
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου, 
μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης για απομείωση, και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων.

3.10.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συμψηφιστούν με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και το καθαρό 
υπόλοιπο να εμφανισθεί στον ισολογισμό εφόσον υπάρχει σχετικό νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και υπάρχει και η πρόθεση να 
διακανονισθεί το συμψηφισμένο υπόλοιπο ή να εισπραχθεί η απαίτηση και καταβληθεί η υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νομικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικό γεγονός και να δύναται να ασκηθεί κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της επιχείρησης καθώς και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 
αντισυμβαλλόμενου.

3.11 Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις απομείωσης για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί.

Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας 
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.

3.12 Ταμείο και ταμιακά ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως.

3.13 Δανεισμός
Τα τοκοφόρα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για 
την πραγματοποίηση της συναλλαγής και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος, με την μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. Κάθε διαφορά μεταξύ του ποσού της είσπραξης (καθαρό από κόστη συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης του δανείου 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου .

Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του δανείου εφόσον γίνει 
ανάληψη μέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρούνται ως μελλοντικά έξοδα δανείων 
μέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν τα νέα δάνεια, μερικώς ή στο σύνολό τους, τότε αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται 
στα προπληρωθέντα έξοδα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραμμής.

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση 
για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον ισολογισμό στον 
βραχυπρόθεσμο δανεισμό και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

3.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε 
βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι, παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις.

3.15 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την 
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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3.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότος του παρελθόντος και είναι 
πιθανό ότι θα απαιτηθεί η Εταιρεία να διακανονίσει αυτή την υποχρέωση. Οι προβλέψεις επιμετρώνται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για να διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν το αποτέλεσμα είναι σημαντικό.

3.17 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του μισθίου στον μισθωτή. Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
Τα πληρωτέα μισθώματα της Εταιρείας για τις λειτουργικές μισθώσεις αυτής επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση την σταθερή μέθοδο 
κατά την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.

3.18 Διανομή μερισμάτων
Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3.19 Συγκριτικά στοιχεία- Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην 
παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως.

3.20 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοίκησης
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών τα οποία δύνανται να 
επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές της Εταιρείας συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως προσαρμόζεται 
σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 
θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η Εταιρεία προβαίνει και σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ ορισμού σπάνια θα 
ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική 
αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω.

α) Φόρος εισοδήματος- Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η 
Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον 
φόρων. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.

(β) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού - Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο για καταβολή αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Δεν παρέχονται άλλα επιδόματα και παροχές μετά την αποχώρηση από την Εταιρεία.

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών 
μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του κόστους της παροχής. Αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα μεταβάλλουν την παρούσα αξία των σχετικών υποχρεώσεων 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

4. Κύκλος εργασιών

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσίας

1/1/2015-1/12/2015 1/1/2014-1/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

3.169.009,37 2.617.759,27

Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η μεταφορά αεροπορικού καύσιμου μέσω αγωγού.
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5. Έξοδα

5.1 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής :

Κόστος αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις

Μείον : Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων 
Αμοιβές για έλεγχο και λειτουργία αγωγού προς τρίτους 
Ασφάλιση αγωγού 
Συντηρήσεις-επισκευές από τρίτους 
Λοιπά έξοδα

1 /1 /2015-1 /12/2015 1 /1 /2014-1 /12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

14.283,16 16.234,79
277.599,39 255.489,74

1.154.287,77 1.153.964,04

(348.336,49) (348.336,49)
238.056,98 206.136,21
108.020,62 123.029,74
92.861,64 79.267,04
11.119,95 8.755,96

1.547.893,02 1.494.541,03

5.2 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής :

1/1/2015-31 /12/2015 1 /1 /2014-31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 95.024,70 88.556,28
Αποσβέσεις 1.882,47 1.802,72
Αμοιβές Διοίκησης 82.315,44 85.285,68
Υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους 45.397,19 44.594,58
Ενοίκια, μισθώσεις και συντηρήσεις 46.654,39 50.512,23
Λοιπά έξοδα 30.438,62 36.178,39

301.712,81 306.929,88

5.3 Μισθοί και έξοδα προσωπικού

1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

Μισθοί 258.674,87 255.555,57
Εισφορές 63.841,74 66.791,41
Λοιπές παροχές και έξοδα 16.115,71 14.714,43
Πρόβλεψη για Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (Σημ. 19) 33.991,77 6.984,61

372.624,09 344.046,02

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν σε 4 άτομα (2014: 4 άτομα).

5.4 Λοιπά έσοδα /(έξοδα)

1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (2.221,90) (1.057,88)
Έσοδα από επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων χρήσεων 3.368,13 -

1.146,23 (1.057,88)
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6. Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τόκος τραπεζικών καταθέσεων

1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

245,93 212,83

7. Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκος κοινού ομολογιακού δανείου 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ) 

4.621,01 
2.782,94

14.813,23
1.467,59

7.403,95 16.280,82

8. Φόρος εισοδήματος

1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

Τρέχων φόρος 417.149,18 235.653,84
Αναβαλλόμενος φόρος και διαφορά συντελεστών (8.095,42) (18.944,97)

Φόρος εισοδήματος για την χρήση 409.053,76 216.708,87

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 29% επί των κερδών της χρήσης (2014 : 26%).
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται ετησίως.

Η συνολική επιβάρυνση για τη χρήση μπορεί να συμφωνηθεί με τα λογιστικά κέρδη ως ακολούθως :

1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη προ φόρων 1.313.391,75 799.162,49
Φορολογία εισοδήματος 29% (2014: 26%) 380.883,61 207.782,25

Φορολογική επίδραση των μη εκπιπτόμενων δαπανών από το - -
φορολογητέο εισόδημα 7.366,81 8.962,62

Επίδραση διαφορετικών φορολογικών συντελεστών 20.803,34 -

Φορολογική επιβάρυνση 409.053,76 216.708,87

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 31,14% 27,12%

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 29% για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (26% για την περίοδο έως 
31 Δεκεμβρίου 2014).

Από τη χρήση 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές- 
λογιστές, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, την εμπρόθεσμη και ορθή υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων καθώς και για το σχηματισμό προβλέψεων για μη καταχωρηθείσες φορολογικές υποχρεώσεις. Το αποτέλεσμα 
αυτού του ελέγχου οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά 
τον έλεγχο από τη δημόσια αρχή και επιτρέπει στην εταιρεία να περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική 
χρήση.

Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011 έως και 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.

Η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών για το οικονομικό έτος 2015 αναμένεται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2016.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τους μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους, πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015.
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9. Κρατικές επιχορηγήσεις
Η Εταιρεία έχει επιχορηγηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (Αρ. πρωτ.15811) κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
( 0/(/2003)903ίίπ/2.4.2003), στα πλαίσια της Δράσης 7.2.2. του ΕΠΑΝ «ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας στη διακίνηση πετρελαίου και 
προϊόντων αυτού», για την μελέτη και κατασκευή αγωγού μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου στο νέο αερολιμένα Αθηνών, μη 
υπάρχοντος άλλου όρου ή προϋπόθεσης. Το ποσοστό επιχορήγησης ανήλθε στο 35% του συνολικού προϋπολογισθέντος κόστους 
κατασκευής. Η επιχορήγηση που εισπράχθηκε ήταν € 7.779.515,00.
Η επιχορήγηση αναλύεται ως ακολούθως:

Κρατικές επιχορηγήσεις (ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο 1/1/2014 4.325.178,14

Απόσβεση επιχορήγησης για την χρήση που έληξε 31 /12/2014 348.336,49

Υπόλοιπο 1/1/2015 3.976.841,65

Απόσβεση επιχορήγησης για την χρήση που έληξε 31 /12/2015 348.336,49

Υπόλοιπο 31/12/2015 3.628.505,16

Η απόσβεση της επιχορήγησης εμφανίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αφαιρετικά στο «Κόστος πωληθέντων» (Βλ. Σημ. 5.1).

10.Ενσώματες ακινητοποιήσεις : Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1 η Ιανουαρίου 2014 

Αποσβέσεις χρήσεως 

1 η Ιανουαρίου 2015

11.033.489,76

1.153.964,04

12.187.453,80

1.154.287,77

61.725,60 

1.756,23 

63.481,83 

1.882,47

Τεχνικές
εγκαταστάσεις Έπιπλα Σύνολο

Κόστος
(ποσά σε ευρώ)

1 η Ιανουαρίου 2014 25.360.957,34 64.980,82 25.425.938,16

Προσθήκες 4.500,00 2.816,35 7.316,35

1 η Ιανουαρίου 2015 25.365.457,34 67.797,17 25.433.254,51

Προσθήκες - 1.530,00 1.530,00

31η Δεκεμβρίου 2015 25.365.457,34 69.327,17 25.434.784,51

11.095.215,36

1.155.720,27

12.250.935,63

1.156.170,24

31η Δεκεμβρίου 2015 13.341.741,57 63.364,30 13.407.105,87

Αναπόσβεστη αξία

31η Δεκεμβρίου 2015 12.023.715,77 3.962,87 12.027.678,64

31η Δεκεμβρίου 2014 13.178.003,54 4.315,34 13.182.318,88

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παροχή υπηρεσιών.

Η αξία των Τεχνικών εγκαταστάσεων αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής δαπάνης για την κατασκευή του αγωγού καθώς και 
μεταγενέστερες προσθήκες.

Χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή των εγκαταστάσεων :
Ίδια συμμετοχή 25%
Δανειακά κεφάλαια 40%
Επιχορήγηση 35%
Δεν υπάρχουν υποθήκες ή εμπράγματα βάρη επί των ανωτέρω ενσώματων ακινητοποιήσεων.
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11. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Κόστος
1 η Ιανουαρίου 2014 
Προσθήκες 
1 η Ιανουαρίου 2015 
Προσθήκες

Λογισμικό
(ποσά σε Ευρώ)

31η Δεκεμβρίου 2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 η Ιανουαρίου 2014 
Αποσβέσεις χρήσεως 
1 η Ιανουαρίου 2015 
Αποσβέσεις χρήσεως

4.537,37
0,00

4.537,37
0,00

4.537,37

4.490,78
46,49

4.537,27
0,00

31η Δεκεμβρίου 2015 4.537,27
Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2015 0,10
31η Δεκεμβρίου 2014 0,10

12. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Εγγυήσεις ενοικίων γραφείων και μεταφορικών μέσων

31/12/2015
(ποσά σε Ευρώ)

6.814,74

31/12/2014

5.956,20

13. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αφορούν αποκλειστικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά (φίλτρα) που είναι αναγκαία για τις εγκαταστάσεις 
του αγωγού. Τα υλικά αυτά είναι κατασκευασμένα για τον συγκεκριμένο Αγωγό και αναμένεται να αναλωθούν κατά την παροχή 
υπηρεσιών αυτού.

Ανταλλακτικά παγίων και αναλώσιμα φίλτρα

31/12/2015 31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

378.014,21 369.174,17

14. Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

14.1 Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
Απαιτήσεις από λοιπούς πελάτες 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

31/12/2015 31/12/2014
(ποσά σε Ευρώ)

168.455,10 199.503,45
66.469,55 71.217,00

138.559,36 82.597,79

373.484,01 353.318,24

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων από εμπορικές δραστηριότητες και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Οι απαιτήσεις από πελάτες εισπράττονται εντός 15 εργάσιμων ημερών βάσει συμφωνίας.
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες πέραν της εγκεκριμένης πιστωτικής περιόδου.
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Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:
31/12/2015 31/12/2014

(ποσά σε Ευρώ)
Παρακρατηθέντες φόροι από τόκους καταθέσεων 2.835,23 2.830,29
Προπληρωθέντα έξοδα (ασφάλειες) 48.341,92 58.576,62

Λοιποί χρεώστες 2.769,60 3.431,69

Επιστρεπτέος ΦΠΑ 84.612,61 17.759,19

138.559,36 82.597,79

14.2 Τραπεζικά υπόλοιπα και ταμείο
31/12/2015 31/12/2014

(ποσά σε Ευρώ)
Ταμείο 1.447,23 2.178,00
Καταθέσεις στην Τράπεζα 568.668,17 495.006,05

570.115,40 497.184,05

Η λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

15. Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο και πλήρως καταβλημένο
1.973.500 ονομαστικές μετοχές αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε μία

31/12/2015 31/12/2014

(ποσά σε Ευρώ)

5.782.355,00 5.782.355,00

5.1 Αποθεματικά

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικό 
από μετατροπή 

ΜΚ σε Ευρώ

Αποθεματικό 
από έσοδα 

προθεσμιακών 
καταθέσεων

Αποθεματικό 
από έσοδα 

τόκων 
καταθέσεων

Αποθεματικό
από

αναλογιστικά
κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2014 447.108,97 8.465,15 106.419,26 18.655,61 580.648,99
Μεταφορά σε τακτικό 
αποθεματικό 29.122,68 29.122,68
Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2015 476.231,65 8.465,15 106.419,26 18.655,61 609.771,67
Μεταφορά σε τακτικό 
αποθεματικό 49.657,06 - - - - 49.657,06

Αναλογιστικά κέρδη - - - - 3.733,18 3.733,18

Φόρος αποθεματικών - - (30.861,58) (5.410,13) - (36.271,71)
Μεταφορά
αποθεματικών - - (75.557,68) (13.245,48) - (88.803,16)
Υπόλοιπο την 
31 Δεκεμβρίου 2015 525.888,71 8.465,15 0,00 0,00 3.733,18 538.087,04

Το Τακτικό αποθεματικό είναι το 5% των καθαρών κερδών κάθε χρήσης το οποίο σχηματίζουν οι εταιρείες, σύμφωνα με την Ελληνική 
εμπορική νομοθεσία, έως ότου αυτό φτάσει το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της 
Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.
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Το αποθεματικό από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί (Ν.2842/2000) σε μελλοντική αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τα αποθεματικά από έσοδα προθεσμιακών καταθέσεων και έσοδα τόκων καταθέσεων αφορούν σε αποθεματικά που σχηματίστηκαν 
σύμφωνα με διατάξεις φορολογικών λοιπών Νόμων και της ισχύουσας Εταιρικής νομοθεσίας. Ποσό Ευρώ 88.803,16 μεταφέρθηκε στα 
Αποτελέσματα εις νέο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

16. Μερίσματα
Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από την διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων.
Η διανομή μερίσματος προτείνεται σε συνάρτηση και με τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης.

Για το 2014 η Γ.Σ. της 26ης Μαΐου 2015 ενέκρινε συνολικό μέρισμα ποσού € 842.120,00.
Ενέκρινε επίσης την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιανουαρίου 2015 η οποία συγκλήθηκε για την διανομή 
προμερίσματος ποσού € 266.028,00, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό μέρισμα.

Στην παρούσα χρήση η διοίκηση προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση την διανομή στους μετόχους συνολικού μερίσματος 
€ 1.328.584,15 (για την χρήση 2015: € 636.059,00, για προηγούμενες χρήσεις: € 603.722,00 και αποθεματικά από έσοδα τόκων 
καταθέσεων και προθεσμιακών καταθέσεων € 88.803,15 ).
Αυτό το μέρισμα υπόκειται σε έγκριση από τους μετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν έχει συμπεριληφθεί ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

17. Τραπεζικά Δάνεια -  κοινό ομολογιακό δάνειο
Η Εταιρεία είχε εκδώσει ένα κοινό Ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας 11.000.000 Ευρώ.
Το δάνειο αναλήφθηκε την 15η Ιουλίου 2005 με σκοπό την αναχρηματοδότηση μακροπρόθεσμου δανείου που είχε ληφθεί για την 
κατασκευή των εγκαταστάσεων του αγωγού.
Η Εταιρεία αποπλήρωσε το ομολογιακό δάνειο κατά την χρήση 2015.

Τα επιτόκια που ίσχυαν τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2015 και του 2014 είναι :

Χρήση Α ’ Τρίμηνο Β ’ Τρίμηνο Γ  Τρίμηνο Δ ’ Τρίμηνο

2015 0,079 +0,80 0,021+0,80 0,000+0,80 0,000+0,80

2014 0,293+0,80 0,313+0,80 0,209+0,80 0,082+0,80

31/12/2015 31/12/2014

Ομολογιακό Δάνειο (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) - 867.600,00

18. Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι ακόλουθες είναι οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που αναγνωρίσθηκαν από την Εταιρεία και οι κινήσεις 
κατά την διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου.

Υποχρεώσεις
Αποσβέσεις

εγκαταστάσεων
Λοιπές αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις
παροχών στο 
προσωπικό Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 210.162,69 14.000,00 (11.353,09) 212.809,60
Επιβάρυνση (βελτίωση) των 
αποτελεσμάτων στη χρήση (17.128,97) (1.816,00) (18.944,97)

1 Ιανουαρίου 2015 193.033,72 14.000,00 (13.169,09) 1 93.864,63
Επιβάρυνση (βελτίωση) των 
αποτελεσμάτων στη χρήση 3.281.70 (11.377,12) (8.095,42)

Κινήσεις στην Καθαρή Θέση - - 1.524,82 1 .524,82

31 Δεκεμβρίου 2015 196.315,42 14.000,00 (23.021,39) 1 87.294,03

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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Συγκεκριμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν συμψηφισθεί σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της 
Εταιρείας. Η ακόλουθη ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων (μετά τον συμψηφισμό) για σκοπούς ισολογισμού έχει ως 
εξής :

31/12/2015 31/12/2014

(ποσά σε Ευρώ)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 210.315,42 207.033,72

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (23.021,39) (13.169,09)

187.294,03 193.864,63

19. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Για τον προσδιορισμό του κόστους για τις υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτή, διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη την 
31/12/2015 από ανεξάρτητο εγκεκριμένο αναλογιστή. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών καθώς και τα κόστη 
υπηρεσιών υπολογίσθηκαν με την μέθοδο «ΡΐΌ|θο(θά ϋπί( ΟτθάΚ ΜθΙήοά”.
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ αποζημιώσεις οι οποίες δίδονται μόνο στις περιπτώσεις αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης ή 
απόλυσης.
Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που να είναι χρηματοδοτούμενο.
Δεν παρέχονται άλλα επιδόματα ή παροχές μετά την συνταξιοδότηση.

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
31/12/2015 31/12/2014

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου

(ποσά σε Ευρώ) 

50.650,23 43.665,62

Κόστος παλαιότερης απασχόλησης 30.568,77 -

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.213 6.984,61

Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 1.210 -
Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) -  από μεταβολή χρηματοοικονομικών 
παραδοχών (4.895,00) -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος) -  εμπειρικές προσαρμογές (363,00) -

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος) -  δημογραφικές υποθέσεις - -

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 79.384,00 50.650,23

Υποχρεώσεις Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
(ποσά σε Ευρώ) 

50.650,23 43.665,62
Χρεώσεις στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων:
Συνταξιοδοτικές παροχές 33.991,77 6.984,61
Χρεώσεις στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων:
Συνταξιοδοτικές παροχές (5.258,00) -

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 79.384,00 50.650,23

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

-Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,03%
-Πληθωρισμός 1,75%
-Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00%
-Διάρκεια υποχρεώσεων 11,09

Η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχει ως ακολούθως:

-εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης κατά 0,5% υψηλότερο τότε η Παρούσα αξία υποχρέωσης θα ήταν χαμηλότερη κατά 
5%.
-εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης κατά 0,5% χαμηλότερο τότε η Παρούσα αξία υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερη κατά 
6%.
-εάν είχε χρησιμοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών κατά 0,5% υψηλότερη τότε η Παρούσα αξία υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερη 
κατά 5%.
-εάν είχε χρησιμοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών κατά 0,5% χαμηλότερη τότε η Παρούσα αξία υποχρέωσης θα ήταν χαμηλότερη 
κατά 4%.
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20. Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες και άλλες υποχρεώσεις 
31/12/2015 31/12/2014

(ποσά σε Ευρώ)

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 16.186,21 15.045,67
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Σύνολο

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν 
Δεδουλευμένα έξοδα και άλλες υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 
Σύνολο

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και πιστωτές διακανονίζεται εντός 45 ημερών.
Η ανάλυση της ληκτότητας των υποχρεώσεων από εμπορικές δραστηριότητες είναι :

2015 2014

0-45 ημέρες 43.949,01 31.174,23
Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων από εμπορικές δραστηριότητες προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

27.762,80 16.128,56
55.103.42 52.009,96
99.052.43 83.184,19

37.452,80 34.345,47
17.650,62 17.664,49
55.103,42 52.009,96

21. Λειτουργικές μισθώσεις
Κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού, η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς την δυνατότητα ακύρωσης των σχετικών μισθωτηρίων, καθώς και μίσθωσης χώρου γραφείων, οι οποίες 
είναι πληρωτέες ως εξής:

31/12/2015 31/12/2014

(ποσά σε Ευρώ)

Εντός ενός έτους 36.618,06 37.466,34

Από 2 έως 5 έτη 122.494,34

Συνολικές δεσμεύσεις 159.112,40

113.518,02

150.984,36

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία συνδέεται μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιό της με τις εταιρείες:

Επωνυμία Έδρα Ποσοστό συμμετοχής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 50%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ελλάδα 34%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 16%

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν : 

α) Αγορές υπηρεσιών
Συναλλαγές με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ αφορούν σε υπηρεσίες για λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του αγωγού 
κυρίως εντός του χώρου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΕΛ.π Ε στον Ασπρόπυργο.
Συναλλαγές με τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν σε υπηρεσίες σχετικές με λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 
αγωγού εντός του χώρου του ΔΑΑ.

β) Πωλήσεις υπηρεσιών
Συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με την μεταφορά αεροπορικού καυσίμου.
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση βάσει του άρθρου 25 του Νόμου 3054/2002, να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στους χρήστες του αγωγού με 
κοινό αντίτιμο χωρίς διάκριση υπέρ των μετόχων αυτής.

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες είναι :
-ΕΚΟ ΑΒΕΕ (θυγατρική ΕΛ.ΠΕ)
-ΟΡΟ Υπηρεσίες αεροπορικού καυσίμου ΑΕ ( Θυγατρική ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ))
-3Η Ε ΙΙ & ΜΟΗ Ανίδϋοπ Ρυθίδ ΑΕ. (Θυγατρική ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ))
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Εμπορικές συναλλαγές

(ποσά σε Ευρώ)

Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες

1/1/2015-31/12/2015

2.328.302,84

1/1/2014-31/12/2014

1.947.859,27

Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένες

1/1/2015-31/12/2015

180.950,34

1/1/2014-31/12/2014

164.124,83

Υπόλοιπα που οφείλονται από πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες

31/12/2015

168.455,10

31/12/2014

199.503,45

Υπόλοιπα που οφείλονται από αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένες

31/12/2015

16.186,21

31/12/2014

15.045,67

23. Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολο ανέρχονται σε € 82.315,44 / (2014: € 85.285,68) και περιλαμβάνονται 
στα έξοδα διοίκησης.
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

24. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή άλλα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει σημαντική παρούσα οφειλή η οποία να προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, ούτε δεσμευτικά γεγονότα που ο 
διακανονισμός τους θα επιφέρει σημαντική εκροή οικονομικών πόρων.

Η Εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση του 2009. Για τη χρήση 2010 δεν έχει διενεργηθεί 
φορολογικός έλεγχος. Είναι πιθανόν σε μελλοντικό έλεγχο να επιβληθούν επιπλέον φόροι, ποσά τα οποία δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια. Η Διοίκηση της Εταιρείας ωστόσο εκτιμά ότι τα αποτελέσματα φορολογικού Ελέγχου δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011,2012, 2013 και 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς 
επιφύλαξη.

25. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα και ταμιακά 
ισοδύναμα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα για αντιστάθμιση κινδύνου.

31/12/2015 31/12/2014

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες (σημ.14.1)
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα (σημ.14.2)
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (σημ.20)
Ομολογιακά Δάνεια (περιλαμβάνει και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
δάνεια) (σημ.20)

(ποσά σε Ευρώ)

234.924,65
570.115,40

43.949,01

270.720,45
497.184,05

31.174,23

867.600,00

26. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη 

χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν 
αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.
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Παρ' όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται 
έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας

Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας είναι τραπεζικά υπόλοιπα και απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν κυρίως σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα ποσά που εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό για τα διαθέσιμα και τις απαιτήσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγματικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης 
τους.

Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από την μεταβολή ισοτιμίας των νομισμάτων καθώς συναλλάσσεται σε Ευρώ και έτσι δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο.

α. Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες .
Ο περιορισμένος αριθμός των πελατών και η θέση τους στην αγορά μειώνουν σημαντικά την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.

Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τραπεζικά υπόλοιπα και απαιτήσεις από εμπορικές 
δραστηριότητες.

Ο πιστωτικός κίνδυνος των απαιτήσεων από εμπορικές δραστηριότητες είναι, επίσης, περιορισμένος, επειδή οι πελάτες είναι μεγάλες 
πετρελαϊκές εταιρείες.

Παράλληλα, κάθε πελάτης έχει ενεχυριάσει ως ορίζεται στην μεταξύ μας σύμβαση, εγγυητική επιστολή αξίας ίσης προς τα 2/12 της 
ετησίως διακινούμενης ποσότητας καυσίμου από αυτόν.

Όσον αφορά στα Τραπεζικά Ιδρύματα, οι καταθέσεις βρίσκονται σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα τα οποία έχουν βαθμό πιστοληπτικής 
ικανότητας ίσον με 0333 (Οίκος Μοοάγ'δ)

β. Κίνδυνος ρευστότητας
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η Εταιρεία ανταποκρίνεται με ευχέρεια στις υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες και τους 
προμηθευτές.

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμιακά υπόλοιπα και δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων.

Πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων : 
31-12-2015

(Ποσά σε Ευρώ) Μέσο
επιτόκιο

Υποχρεώσεις από εμπορικές -
δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες -
υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών -

31-1 2 -20 1 4

(Ποσά σε Ευρώ) Μέσο
επιτόκιο

Υποχρεώσεις από εμπορικές -
δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες -
υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών 1,024%

26.1 Κίνδυνοι κεφαλαίου
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητάς της και των αποδόσεων για τους μετόχους.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο: σημ.15, 
αποθεματικά : σημ.15.1, κέρδη εις νέο).

0-6 μήνες 6-12 μήνες

43.940,01 -

55.103,42 -

1-5 έτη 5+
έτη

Σύνολο

43.940,01

55.103,42

0-6 μήνες 6-12 μήνες

31.174,23 -

52.009,96 -

433.800,00 433.800,00

1-5 έτη 5+
έτη

Σύνολο

31.174,23

52.009,96

867.200,00

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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Η Διοίκηση παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογώντας τη σχέση :

Καθαρό χρέος/Ίδια Κεφάλαια

Δανεισμός (α)
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (β)

Καθαρό χρέος (α-β)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποσοστό καθαρού χρέους / Ίδια Κεφάλαια

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές ή γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015 και πριν την δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος, που να επηρεάζουν αυτόν σημαντικά και να πρέπει να γνωστοποιηθούν.

31/12/2015 31/12/2014 

(ποσά σε Ευρώ)
- 867.200,00 

570.115,40 497.184,05

- 370.415,95 

9.137.806,87 9.108.127,41

0,00% 4,07%

Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αθηνών α.ε.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Ε.»

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ 
ΚαΥσιΜοΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
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.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς 
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι 
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, μ μ μ - ρ ^ φ

Λεω φ . Κ ηφ ισίας 260 &  Κόδρου, 15232 Χ αλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444 

Εθνικής Α ντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487



ρΜΌ
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.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΜΌ

ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 
ΑΜ. ΣΟΕΛ 17701



Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αοηνον α.ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2015 -  31.12.2015)
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Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου
Αεροδρομίου Αοηνον α.εξ.

Γ ενικά

Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3604/2007, υποβάλλουμε στη 
Γενική Συνέλευση προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015, με τα 
παρακάτω σχόλια :

Οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καμία μεταβολή δεν πραγματοποιήθηκε στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ή στο μετοχικό της κεφάλαιο, μέσα στην χρήση.

Λειτουργία και Δραστηριότητες

Η μόνη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η μεταφορά αεροπορικού καυσίμου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).
Ο Αγωγός το 2015 μετέφερε συνολικά 528.168,23 κυβικά μέτρα αεροπορικού καυσίμου στον ΔΑΑ, έναντι 436.293,21 κυβικά μέτρα το 2014.

Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2015.
Κατά τη χρήση του 2015 πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αγωγού Μεταφοράς Αεροπορικού Καυσίμου οι εξής 
βελτιώσεις/συντηρήσεις :

Πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις συνήθεις εργασίες, και εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης καλής λειτουργίας της Καθοδικής 
Προστασίας, στα πλαίσια του προγράμματος προστασίας του Αγωγού Μεταφοράς Αεροπορικού Καυσίμου, ώστε να διασφαλίζεται κατά πάντα 
χρόνο η επαρκής προστασία του από ενδεχόμενες εξωτερικές διαβρώσεις.

Σε τμήμα της όδευσης του Αγωγού εντός του ΔΑΑ πλησίον ρέματος, πραγματοποιήθηκε Τεχνικό Έργο για την αντιστήριξη, μετά από σχετική 
μελέτη με την προμήθεια και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στην κοίτη του ρέματος και λοιπών συναφών εργασιών που απαιτούνται για την 
ενίσχυση του παρακείμενου εδάφους και τη διασφάλιση της ακεραιότητας -  προστασίας του Αγωγού.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις των βανοστασίων του Αγωγού Μεταφοράς ϋβί Α-1, με παράλληλο 
έλεγχο των οργάνων που βρίσκονται εγκατεστημένα στα φρεάτια των βανοστασίων.

Οικονομική Κατάσταση της Εταιρείας
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για το 2015 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2014 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Κύκλος Εργασιών 3.169.009,37 2.617.759,27 21,06%

Μείον : Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) -741.941,74 -688.913,48 7,70%

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 2.427.067,63 1.928.845,79 25,83%

Μείον :Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) -299.830,34 -305.127,16 -1,74%

Πλέον/Μείον :Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα 1.146,23 -1.057.88 208,35%
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ (Ε Β ^ Α ) 2.128.383,52 1.622.660,75 31,17%

Πλέον : Χρηματοοικονομικά έσοδα 245,93 212,83 15,55%

Μείον : Χρηματοοικονομικά έξοδα -7.403,95 -16.280,82 -54,52%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ 2.121.225,50 1.606.592,76 32,03%

Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων -1.156.170,24 -1.155.766,76 0,03%

Πλέον : Απόσβεση Επιχορήγησης 348.336,49 348.336,49 0,00%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.313.391,75 799.162,49 64,35%

Μείον : Φόροι -409.053,76 -216.708,87 89,46%

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 904.337,99 582.453,62 55,26%

Καθαρά αποτελέσματα της χρήσης μετά από φόρους

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2015 ανήλθαν σε € 904 χιλ., έναντι € 582 χιλ. για την χρήση 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55%.
Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα της Εταιρείας το 2015 είναι:

α) Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 3,169 χιλ., αυξημένος κατά 21% (2014 : € 2,618 χιλ.)
Η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2015 οφείλεται στην αύξηση του όγκου αεροπορικού καυσίμου που διακινήθηκε μέσω του Αγωγού έναντι
αυτού της περασμένης χρήσης
(2015 : 528.168,229 κ.μ -  2014 : 436.293,21 κ.μ).
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β) Έξοδα Λειτουργίας
Τα έξοδα Λειτουργίας (Κόστος Πωλήσεων προ αποσβέσεων) σημείωσαν μικρή αύξηση, η οποία οφείλεται κυρίως σε έκτακτες επισκευές στα 
βανοστάσια και σε εργασίες καθοδικής προστασίας του Αγωγού.
(2015: € 742 χιλ. έναντι 2014: € 689 χιλ.)

γ) Έξοδα Διοίκησης
Τα έξοδα Διοίκησης (προ αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 1,7%
(2015: € 300 χιλ. έναντι 2014:€ 305 χιλ.)

δ) Χρηματοοικονομικά έξοδα
Μείωση παρουσίασε το κόστος χρηματοδότησης κατά 54,5%, (τόκοι δανείου: 2015 :€ 7,4 χιλ. σε σύγκριση με το 2014 :€ 16,2 χιλ.)
Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης οφείλεται στην μείωση του επιτοκίου θιιιί6ογ στην χρήση 2015, έτος αποπληρωμής του ομολογιακού 
δανείου.

Η Εταιρεία έχει ασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία για την πραγματική τους αξία.
Οι καλύψεις επεκτάθηκαν και για τρομοκρατική ενέργεια.
Η ασφάλεια καλύπτει επίσης και κίνδυνο από διακοπή εργασιών (6υ5ίπθ55 ίπΙβΓΓυρΙίοπ).

Το υπόλοιπο των Τραπεζικών διαθεσίμων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν € 570 χιλ. έναντι € 497 χιλ. την 
31η Δεκεμβρίου 2014. Η Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις σε χρεόγραφα.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας είναι τραπεζικά υπόλοιπα και απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν κυρίως σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα ποσά που εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό για τα διαθέσιμα και τις απαιτήσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγματικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.

Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από την μεταβολή ισοτιμίας των νομισμάτων καθώς συναλλάσσεται σε Ευρώ και έτσι δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο.

α. Πιστωτικός κίνδυνος

Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες .

Ο περιορισμένος αριθμός των πελατών και η θέση τους στην αγορά μειώνουν σημαντικά την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.
Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τραπεζικά υπόλοιπα και απαιτήσεις από εμπορικές 
δραστηριότητες.
Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ρευστοποιήσιμα κεφάλαια είναι περιορισμένος, επειδή οι αντισυμβαλλόμενοι είναι τράπεζες με υψηλό δείκτη 
πιστοληπτικής ικανότητας.
Ο πιστωτικός κίνδυνος των απαιτήσεων από εμπορικές δραστηριότητες είναι, επίσης, περιορισμένος, επειδή οι πελάτες είναι μεγάλες 
πετρελαϊκές εταιρείες.
Παράλληλα, κάθε πελάτης έχει ενεχυριάσει ως ορίζεται στην μεταξύ μας σύμβαση, εγγυητική επιστολή αξίας ίσης προς τα 2/12 της ετησίως 
διακινούμενης ποσότητας καυσίμου από αυτόν.
Οι καταθέσεις βρίσκονται σε Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα τα οποία έχουν βαθμό δειγματοληπτικής ικανότητας όσον με 0333 (Οίκος 
Μοοάγ'δ).

β. Κίνδυνος ρευστότητας

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η Εταιρεία ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές.

Πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων :

31-12-2015

(Ποσά σε Ευρώ) Μέσο 0-6 μήνες 6-12 μήνες 
επιτόκιο

- 43.949,01 -

1-5 έτη 5+ έτη Σύνολο

Υποχρεώσεις από εμπορικές 
δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 55.103,42

43.949,01

55.103,42

31-12-2014

(Ποσά σε Ευρώ) Μέσο 0-6 μήνες 6-12 μήνες 
επιτόκιο

- 31.174,23 -

1-5 έτη 5+ έτη Σύνολο

Υποχρεώσεις από εμπορικές
δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών 1,024% 433.800,00 433.800,00

52.009,96

867.600,00

31.174,23

52.009,96
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Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του 
προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η 
επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και 
στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές 
εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ' όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις 
πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 
ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Κίνδυνοι κεφαλαίου

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητάς της και των αποδόσεων για τους μετόχους.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο: σημ.14, 
αποθεματικά κεφαλαίου: σημ.14.1 των Οικονομικών Καταστάσεων, κέρδη εις νέο).
Η Διοίκηση παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογώντας τη σχέση :

Καθαρό χρέος/Ίδια Κεφάλαια

(ποσά σε Ευρώ)
Δανεισμός (α)
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (β) 
Καθαρό χρέος (α-β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσοστό καθαρού χρέους / Ίδια Κεφάλαια

Μέρισμα
Η Εταιρεία επέτυχε κερδοφορία παρά τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες .
Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνεκτιμήθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, όπως :

> η ποσότητα καυσίμου
> το κόστος δανεισμού
> η αποπληρωμή του δανείου

Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, την χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία της Εταιρείας, 
αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 1.328.584,15 εκ των οποίων ποσό € 636.059,00 
αφορά κέρδη της χρήσης 2015,€ 603.722,00 αφορά προηγούμενες χρήσεις και ποσό 88.803,15 αφορά αποθεματικά από τόκους 
καταθέσεων και προθεσμιακών καταθέσεων το οποίο είχε δημιουργηθεί το χρονικό διάστημα 2000-2001 (μικτό ποσό αποθεματικών 
125.074,87).

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση του μερίσματος και του αποθεματικού τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης.

Λοιπές πληροφορίες

Η Εταιρεία :
• Απασχολεί 4 άτομα. Δεν υφίστανται επίδικες ή εξώδικες απαιτήσεις σε βάρος της Εταιρείας από τους εργαζόμενους.
• Δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
• Δεν έχει υποκαταστήματα.
• Επιδιώκει την ταχεία και απρόσκοπτη τροφοδοσία του Α/Δ με αεροπορικό καύσιμο. Στις βασικές δραστηριότητες και επιδιώξεις της 

Εταιρείας υπάγεται και η λειτουργία-συντήρηση του Αγωγού και των εγκαταστάσεων με τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πρωτίστως 
προηγμένες μεθόδους.
Η επίβλεψη και ο έλεγχος της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Αγωγού και των εγκαταστάσεών του, γίνεται από το 
Κεντρικό Σύστημα Απομακρυσμένου Ελέγχου & Επικοινωνίας του Αγωγού (δΟΑϋΑ), συνεπικουρούμενο με ένα ειδικό πρόγραμμα 
που εκτιμά ποσοτικά και προσδιορίζει γεωγραφικά την ύπαρξη ενδεχόμενης διαρροής (Ι_θ3ΐ< ϋθ(θο(ίοη δγ5(θη - Ιϋδ). Η 
λειτουργία, ο έλεγχος και η επίβλεψη του συνόλου του Αγωγού (Αγωγός και εγκαταστάσεις του), γίνεται σε 24-ωρη βάση, επτά 
ημέρες την εβδομάδα από την αίθουσα ελέγχου του διυλιστηρίου Ασπροπύργου των ΕΛ.ΠΕ. Επισημαίνεται ότι, για τη διασφάλιση 
της ακεραιότητας και της φύλαξης του Αγωγού Μεταφοράς Αεροπορικού Καυσίμου, επιθεωρείται και εποπτεύεται το σύνολό του 6 
ημέρες την εβδομάδα από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό (Ελεγκτής Αγωγού).

• Βασικό μέλημα της Εταιρείας είναι να εξασφαλισθεί ότι η λειτουργία του Αγωγού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών 
Κανονισμών και όλους τους κανόνες Ασφαλείας, ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο το Προσωπικό που λειτουργεί και συντηρεί τον 
Αγωγό και τον εξοπλισμό του, οι Εγκαταστάσεις, οι Περίοικοι και το Περιβάλλον.

Η Εταιρεία στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της και στην ικανοποιητική διαχείριση όλων 
των θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, και με την προστασία του περιβάλλοντος.
Βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της και ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών.
Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομοθετικές υποχρεώσεις (και Διεθνείς πρακτικές) που αφορούν τις προδιαγραφές του 
μεταφερόμενου καυσίμου ^ΕΤ Α-1), το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.

31/12/2015

0,00
570.115,40

0,00
9.137.806,87

0%

31/12/2014

867.600,00
497.184,05
370.415,95

9.108.127,41
4,07%
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Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αοηνον α.ε.

Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικό κόστος, χρησιμοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο 
δυναμικό, τα υλικά και τον εξοπλισμό.
Ελαχιστοποιεί ανασφαλείς ενέργειες και καταστάσεις στο μέτρο του λογικά εφικτού και είναι προετοιμασμένη να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά σε κατάσταση ανάγκης και σε σοβαρά ατυχήματα / περιστατικά.
Η Εταιρεία μεριμνά ώστε το προσωπικό των εργολάβων που εργάζεται για λογαριασμό της σε εγκαταστάσεις τρίτων, να 
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις αυτές μέσω εγκεκριμένων 
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού ασφάλειας και μέσων ατομικής προστασίας.
Η πολιτική αυτή της Εταιρείας διέπει όλες τις δραστηριότητες και δεσμεύει όλο το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα 
της ιεραρχίας της Εταιρείας για επίτευξη των στόχων της.

Η πραγματική θέση και αποδοτικότητα της Εταιρείας προσδιορίζεται και από τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς δείκτες :

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Σύνολο ενεργητικού 9,90 % (2015) 8,5% (2014)

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού 90,10% (2015) 91,53%(2014)

Ίδια κεφάλαια 
Σύνολο υποχρεώσεων

216,62% (2015) 171,86%(2014)

Σύνολο υποχρεώσεων 
Σύνολο παθητικού

31,58%(2015) 36,78%(2014)

Ίδια κεφάλαια 
Σύνολο Παθητικού

68,42%(2015) 63,22% (2014)

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

409,00%(2015) 113,00%(2014)

Διαθέσιμα 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

176,44%(2015) 46,10%(2014)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων

Κέρδη προ φόρων 
Ίδια κεφάλαια

14,37 %(2015) 8,77% (2014)

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων και τόκων 
Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων

14,44%(2015) 8,18% (2014)

Δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους

Μικτά αποτελέσματα 51,16% (2015) 42,91% (2014)
Πωλήσεις από παροχή υπηρεσιών

Δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 28,54% (2015) 22,25% (2014)
Πωλήσεις από παροχή υπηρεσιών

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απαιτήσεις από πελάτες Χ360 
Πωλήσεις με πίστωση

27 (2015) 37 (2014)

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές Χ360 
Αγορές με πίστωση

39 (2015) 32 (2014)
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Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου 
Αεροδρομίου Αοηνον α.εξ.

Επιδιώξεις και προοπτικές

Η Διοίκηση της Εταιρείας κατανοώντας τις συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας, συνεπής στους στόχους της για ικανοποίηση της 
μερισματικής απόδοσης στους Μετόχους, την αποτελεσματική συντήρηση των εγκαταστάσεων του Αγωγού αλλά και την ικανοποίηση των 
πελατών, διατήρησε το τέλος διέλευσης στα €6,00 ανά κυβικό και για το έτος 201 6.

Μελλοντικά σχέδια της Εταιρείας αφορούν περαιτέρω:

Επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης στα βανοστάσια του 10" Αγωγού Μεταφοράς Α-1,παράλληλα με τις συνήθεις ετήσιες εργασίες 
συντήρησης που πραγματοποιούνται σε αυτά. Ειδικότερα:
Προγραμματίζεται καθαρισμός και έλεγχος των οργάνων εντός των φρεατίων για το σύνολο των οκτώ (8) βανοστασίων του Αγωγού. 
Παράλληλα, αναμένεται η υλοποίηση εργασιών μόνωσης στα καπάκια των φρεατίων των βανοστασίων του Αγωγού, ενώ θα 
πραγματοποιηθούν και επιπλέον εργασίες εξωτερικής μόνωσης στα βανοστάσια Νο.6 και Νο.7.
Σε συνέχεια των απαιτήσεων ασφαλούς απασχόλησης των εργαζομένων κατά μήκος των βανοστασίων του Αγωγού, αναμένεται η προμήθεια 
και τοποθέτηση ειδικών προδιαγραφών σκαλών ασφαλείας στα φρεάτια των βανοστασίων του Αγωγού, για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
κατάβασης και ανάβασης του απασχολούμενου προσωπικού σε αυτά.
Οι προαναφερόμενες εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.

Στα πλαίσια ελέγχου και πιστοποίησης της καλής λειτουργίας της Καθοδικής Προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία του 
Αγωγού από ενδεχόμενες εξωτερικές διαβρώσεις, πρόκειται να τοποθετηθούν επιπλέον γειώσεις στο βανοστάσιο Νο.4.

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διοίκησης της Εταιρίας, η ΕΑΚΑΑ αναμένεται να προβεί την Άνοιξη (Απρίλιος) του 2016, σε εσωτερικό 
καθαρισμό και εσωτερική επιθεώρηση του Αγωγού για τον εντοπισμό ενδεχόμενων εσωτερικών ή/και εξωτερικών διαβρώσεων κατά μήκος 
του, αλλά και για την απομάκρυνση τυχόν εγκλωβισμένης ποσότητας νερού από τα χαμηλά σημεία («Ι_ο\μ ροίη(5») του Αγωγού, με τη 
διοχέτευση αεροπορικού καυσίμου και τη σύγχρονη διέλευση κατάλληλων μηχανικών διατάξεων γνωστά καταχρηστικά ως «Ρι95».Η όλη 
διαδικασία εσωτερικής επιθεώρησης του 10" Α-1 Αγωγού συνοπτικά αποκαλείται «Ιη(θΙΙί96η( Ρί99ίη9».
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του «Ιη(θΙΙί9βη( Ρΐ99ίη9», αναμένεται να υλοποιηθεί καθαρισμός -  άΓ3ίη των ηλεκτροβανών (ΜΟν) των 
βανοστασίων.

Τέλος, αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Παραλαβής του 10" Αγωγού Μεταφοράς 
Α-1 εντός της ΟΡΟ, οι οποίες αφορούν την προμήθεια νέας δεξαμενής «δΙορ» χωρητικότητας 1π3 καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση 
αεροσυμπιεστή 1.000 Ι1 με ηλεκτρολογικό πίνακα εκκίνησης (Υ -  Δ) δύο κινητήρων.

Από την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων έως την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26ης Απριλίου 2016, 
δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Η κερδοφορία της Εταιρείας εξαρτάται κυρίως από τον όγκο του αεροπορικού καυσίμου που θα διακινηθεί.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2016, έχουν ήδη μεταφερθεί στον ΔΑΑ 60.194,000 π3 αεροπορικού καυσίμου, ποσότητα η οποία αποτελεί 
περίπου 12% υψηλότερο μεταφερθέντα όγκο καυσίμου από αυτόν που μεταφέρθηκε το αντίστοιχο διάστημα του 2015 (53.846,000 π3).

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2016

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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