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 Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2013   

 

  εκείσζε   1/1/2013-31/12/2013   1/1/2012-31/12/2012 

                           ( Ποζά ζε Εςπώ) 

      

Κχθινο εξγαζηψλ 4  2.255.789,07  2.558.004,00 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 5.1  
            

(1.473.650,73)  
              

(1.472.547,91) 

Μηθηά απνηειέζκαηα                 782.138,34   

               
1.085.456,09  

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  6.1  0,00  40.211,64 

Έμνδα δηνίθεζεο 5.2  
               

(312.193,58)  
                 

(302.084,75) 

Κέξδε εθκεηαιιεχζεσο   469.944,76  823.582,98 

Υξεκαηννηθνλνκηθά  έζνδα  6  1.235,91  2.974,45 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 7  
                  

(24.847,82)  
                   

(51.901,61) 

Λνηπά έμνδα   (2.353,33)  0,00 

Κέξδε πξν θφξσλ   443.979,52  774.655,82 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 8  
               

(147.442,44)  
                 

(188.413,63) 

Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο    296.537,08  586.242,19 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα   -  - 

      
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο    296.537,08  586.242,19 

 

           

 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο   7 έσο 27  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

      

 

εκείσζε   31/12/13   31/12/12 

   
                   (Πνζά ζε Δπξψ) 

Πάγην ελεξγεηηθό 

     Δλζψκαηα πάγηα 10 
 

14.330.722,80 
 

15.485.699,90 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11 
 

46,59 
 

107,76 

Σύλνιν πάγην ελεξγεηηθνύ 
  

14.330.769,39 
 

14.485.806,66 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
     Απνζέκαηα 12 

 
371.650,96 

 
354.025,16 

Πειάηεο   13.1 
 

217.634,43 
 

242.254,87 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο  13.1 
 

242.812,86 
 

274.032,74 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 13.2 
 

72.957,20 
 

286.007,65 

Σύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 
  

905.055,45 
 

1.156.320,42 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 
  

15.235.824,84 
 

16.642.128,08 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     Οκνινγηαθά δάλεηα 17 

 
867.600,00 

 
1.735.200,00 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο ζην πξνζσπηθφ 19 
 

43.665,62 
 

39.638,01 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 18 
 

212.809,60 
 

209.334,60 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ 9 
 

4.325.178,14 
 

4.673.514,63 

Σύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
  

5.449.253,36 
 

6.657.687,24 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 20 

 
47.850,32 

 
47.280,78 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε  
  

182.535,88 
 

215.655,82 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 20 
 

47.591,49 
 

46.859,13 

Οκνινγηαθά Γάλεηα 17 
 

867.600,00 
 

867.600,00 

Σύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
  

1.145.577,69 
 

1.177.395,73 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 

  
6.594.831,05 

 
7.835.082,97 

Ίδηα θεθάιαηα 
     Μεηνρηθφ θεθάιαην 14 

 
5.782.355,00 

 
5.782.355,00 

Απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ 14.1 
 

580.648,99 
 

565.822,14 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 
  

2.277.989,80 
 

2.458.867,97 

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

  
8.640.993,79 

 
8.807.045,11 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ θαη Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

  

15.235.824,84 

 

16.642.128,08 

 
Οη  ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο  7 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ  Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  ηεο  31
 
 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

   

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην    

Απνζεκαηηθά 
θεθαιαίνπ   

πζζσξεπκέλα 
Απνηειέζκαηα   χλνιν 

                    (Πνζά ζε Δπξψ)   

 01-01-2012  5.782.355,00  536.510,03  2.752.121,69  9.070.986,72 

Κέξδε ρξήζεσο  -  -  586.242,19  586.242,19 

Μεηαθνξέο ζε απνζεκαηηθά    29.312,11  
           

(29.312,11)  0,00 

Μεξίζκαηα ρξήζεο 2011  -  -  
         

(850.183,80)  
             

(850.183,80) 

Τπφινηπν 31-12-2012  5.782.355,00  565.822,14  2.458.867,97  8.807.045,11 

         

 01-01-2013  5.782.355,00  565.822,14  2.458.867,97  8.807.045,11 

Κέξδε ρξήζεσο  -  -  296.537,08  296.537,08 

Μεηαθνξέο ζε απνζεκαηηθά    14.826,85  
           

(14.826,85)  0,00 

Μεξίζκαηα ρξήζεο 2012  -  -  
         

(462.588,40)  
         

(462.588,40) 

Τπφινηπν 31-12-2013  5.782.355,00  580.648,99  2.277.989,80  8.640.993,79 

 
 
 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο   7 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ.  
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Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ γηα ηελ ρξήζε  πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 εκείσζε 31/12/2013   31/12/2012 

                     (Πνζά ζε Δπξψ) 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Κέξδε Υξήζεσο πξν θφξσλ  443.979,52  774.655,82 

Πξνζαξκνγέο γηα :     

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  6 
             

(1.235,91)  
           

(2.974,45) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 7 24.847,82  51.901,61 

Απφζβεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 10 1.155.522,45  1.156.893,46 

Απφζβεζε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ  9 
           

(348.336,49)  
         

(348.336,49) 

Απφζβεζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 11 61,17  183,63 

Αχμεζε/(Μείσζε) πξνβιέςεσλ  4.027,61  5.224,60 

Λεηηνπξγηθέο ηακηαθέο ξνέο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ      

θεθαιαίνπ θίλεζεο  1.278.866,17  1.637.548,18 

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο     

(Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ  
          

(17.625,80)  
           

17.657,65 

Μείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ  
             

(12.763,33)   
           

(32.718,48) 

Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ  
           

(28.108,55)  
           

(19.399,25)  

Σακηαθέο εηζξνέο  απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηφθσλ  1.220.368,49  1.603.088,10 

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο  
           

(79.073,28)  
         

(184.693,02) 

Σφθνη πιεξσζέληεο  
             

(24.847,82)  
           

(51.901,61) 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)  1.116.447,39  1.366.493,47 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  1.235,91  2.974,45 

Πξνζζήθεο πάγηνπ εμνπιηζκνχ             (545,35)  
         

(44.103,85) 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)             690,56  
         

(41.129,40) 

     

Υξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  
           

(462.588.40)  
         

(850.183,80) 

Απνπιεξσκέο δαλείσλ  
        

(867.600,00)  
         

(867.600,00) 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ)  

        
(1.330.188,40)  

      
(1.717.783,80) 

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζε ηακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 
(α+β+γ)  

           
(213.050,45)  

         
(392.419,73) 

     

Σακείν θαη ηακηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο  286.007,65  678.427,38 

     

Σακείν θαη ηακηαθά ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο  72.957,20  286.007,65 

 
Οη ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο  7 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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  εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

1.Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 
Η Δηαηξεία Αγσγνχ Καπζίκνπ Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ  Α.Δ., κε δηαθξηηηθφ ηίηιν Δ.Α.Κ.Α.Α. (εθεμήο ε «Δηαηξεία»), ηδξχζεθε 
ηελ 17 Μαΐνπ 2000 (απνθ .Ννκαξρ. Αζελψλ 2673/17.5.2000-ΦΔΚ Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ 1399/19.5.2000) κε δηάξθεηα 50 έηε, 
θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ ηελ Δκπνξηθή Ννκνζεζία (Ν.2190/1920).  
ΑΡ.ΜΑ.Δ : 46053/01ΑΣ/Β/00229.  

Α.Φ.Μ. 099361605  Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ Αζελψλ 

Η Δηαηξεία ην 2012 απνγξάθεθε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ). Με απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο θαη βάζεη ηνπ Νφκνπ 

4072/2012 ε Δηαηξεία ζα δεκνζηεχεη φιεο ηηο θαηά ηνλ λφκν δεκνζηεπηέεο πξάμεηο ζηελ ηζηνζειίδα απηήο. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 

3812701000 

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ φπνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο : www.eakaa.gr 

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

Παξάζρεο Ισάλλεο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ. 

Παληηζίδεο Υαξάιακπνο        ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

Γεσξγίνπ Γεψξγηνο        Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

Κνζκαδάθεο Ισάλλεο ΜΔΛΟ Γ.. 

Ρνχηζεο Γηνλχζηνο ΜΔΛΟ Γ.. 

Διεπζεξάθνο Γεψξγηνο ΜΔΛΟ Γ.. 

Παπαζαλαζνπνχινπ Δπγελία ΜΔΛΟ Γ.. 

Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 30/06/2017. 
 
θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε  Αγσγνχ γηα ηελ ζπλερή θαη αζθαιή 
κεηαθνξά αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ  «Διεπζέξηνο Βεληδέινο»(ΓΑΑ). 
Με ηνλ Ν.3054/2002, Άξζξν 25, εγθξίζεθε ε δηέιεπζε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Αγσγνχ, ζην φλνκα ηεο Δ.Α.Κ.Α.Α. 
Η πεξίνδνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Αγσγνχ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 25 ηνπ Ν.3054/02, ιήγεη ηελ 11/06/2026. 
 
Με ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ εθκεηάιιεπζεο θαη εθφζνλ απηή δελ παξαηαζεί, ν Αγσγφο παξαδίδεηαη ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία ζην Διιεληθφ Γεκφζην.  
 
Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ. 
 
Η Δηαηξεία ζπλδέεηαη κέζσ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαηφ ηεο κε ηηο εηαηξείεο: 
ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ.  
ΓΙΔΘΝΗ ΑΔΡΟΛΙΜΔΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ   
ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ  (ΔΛΛΑ) ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.  
 
Ο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ 4 άηνκα. 

 
Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαθνξά αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζηνλ ΓΑΑ, κέζσ ηνπ Αγσγνχ. 
Η Δηαηξεία  έρεη εμαζθαιηζηεί κέζσ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ (Business interruption),  γηα απψιεηα εηζνδήκαηνο 
 
Σα πνζά ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηηο εκεηψζεηο είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο 
πνζνχ € 115.320,00 γηα ηε ρξήζε 2013. Σν κέξηζκα απνηειεί αληηθείκελν έγθξηζεο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 
 
Η Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 17

εο
 

Ινπλίνπ 2013, ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο πνχ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλέιαβε ε εηαηξεία ΠξάτζγνπψηεξρανποΚνχπεξο   
Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία.  
 
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ  28

ε
 

Απξηιίνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 
 
 

http://www.eakaa.gr/
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2. Πεξίιεςε ζεκαληηθφηεξσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ  

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη 
αθνινχζσο. Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε φια ηα ρξφληα πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο εάλ έρεη δεισζεί 
δηαθνξεηηθά. 
 
Πιαίζην ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο  31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ (IASB) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαζψο 
επίζεο θαη ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
παξαγψγσλ) πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  
 
Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, απαηηεί άζθεζε θξίζεο απφ ηελ 
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηαο ή είλαη απμεκέλεο 
πνιππινθφηεηαο ή φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ 
ζεκείσζε 4 «εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο». Οη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ 
γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο 
εθηηκήζεηο απηέο. 
  
Η Δηαηξεία έσο ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2013 απαζρνινχζε κφλν ηέζζεξα άηνκα σο πξνζσπηθφ θαη δελ έρεη ζπληαμηνδνηηθφ 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ  πνπ λα είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν. Η πξφβιεςε πνπ ζρεκαηίδεη γηα ηηο ππνρξεψζεηο 
ζπληαμηνδφηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο (Ν 2112/20) αληί ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ΓΛΠ 19 ην νπνίν ζα απαηηνχζε αλαινγηζηηθή απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο.   
Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ιφγσ ηεο απφθιηζεο απηήο απφ ηα ΓΠΥΑ δελ είλαη 
ζεκαληηθή.   
 
πλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ θαηαξηηζζεί βάζεη ησλ ΓΠΥΑ θαη παξνπζηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε 
νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε καθξννηθνλνκηθνί θαη κηθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη νη 
επηπηψζεηο απηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο. Οη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ 
πεξηνξηζκνχο ζην επίπεδν δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ζηε ξεπζηφηεηα ηεο γηα ην άκεζν κέιινλ. 
 

 
 
 
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: 

 
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο  
ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη 
παξαθάησ. 
 
 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ»  

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά 
ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο ή φρη. Η Δηαηξεία εθάξκνζε ηελ ηξνπνπνίεζε απφ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013. 

 
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη 
ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 
αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ 
ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. 
Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 
ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε 
κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 
Δηαηξεία. 
 
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2013) 
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 
ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο 
εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, 
αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο 
γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ 
εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Η Σξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 
Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη 
ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή 
επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγχκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» 

Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ 
ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη 
κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο 
πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα 
αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο (“ore body”). Η δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο 
ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Η δηεξκελεία 
απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 
 
Τξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2011 ηνπ 
ΣΓΛΠ (Σπκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)  

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2012. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
απηέο εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ 
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» 
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, 
κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. 
 
ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα 
θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο 
απφ κία πεξίνδν. 
 
ΓΛΠ 32 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν 
θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, 
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. 
 
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ 
ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». 
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2014 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2015) 
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη 
ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζίζεη αλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1

ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2015. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015) 
Σν ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε θάζε ζην 
έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο 
θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Η δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία 
νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή 
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015) 
Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 
Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Η 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

 
 
 
Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκόδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 

 
Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 
12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2014. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ 

θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα λέα πξφηππα δελ 
αλακέλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο απηή δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο  . Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  
 
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην 
ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα 
απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ 
ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία 
άιιε νηθνλνκηθή  
νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε 
δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο 
(ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά 
κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο 
πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 
ΓΠΥΑ 11 «Απφ θνηλνχ πκθσλίεο»  

Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Η κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 
θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ 
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εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ 
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ 
ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. Σν πξφηππν δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο»  

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 
αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο 
νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). 
Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη 
ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. έρεη 
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 
ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 
«Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή 
νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 
«Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 
ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 
Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ 
επισειπήζειρ». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε 
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή 
ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. Γελ έρεη εθαξκνγή 
ζηελ Δηαηξεία. 
 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο 
θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 
H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο 
ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 κφλν 
γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. πγθξηηηθή 
πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) 
δελ απαηηείηαη. 
 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά 
επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ 
ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 
ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ. 
 
ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο 
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο 
γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ  έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί 
κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη 
ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ  

2014) 
Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε 
θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα 
έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα 
κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Η 
δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη  
ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Η δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο 
κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο 
απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Σν πξφηππν δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 
Δηαηξεία. 

ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014).  
Η πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ 
πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ 
κηζζνχ. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 

2014) 
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 
έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΔΠΧΑ 2 «Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηων μεηοσών» 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ 
„φξν ππεξεζίαο‟. 
 
ΔΠΧΑ 3 «Σςνενώζειρ επισειπήζεων» 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 
«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
ΔΠΧΑ 8 «Λειηοςπγικοί ηομείρ» 

Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ηνκέσλ. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέηπηζη εύλογηρ αξίαρ» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 
θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενζώμαηα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία» 

Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν 
απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 
αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 
 
ΔΛΠ 24 «Γνωζηοποιήζειρ ζςνδεδεμένων μεπών» 
Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 
βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 
 

 
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 

2014) 
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΔΠΧΑ 3 «Σςνενώζειρ επισειπήζεων» 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε απφ 
θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.   
 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέηπηζη εύλογηρ αξίαρ» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 
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ΔΛΠ 40 «Επενδύζειρ ζε ακίνηηα» 
Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο 
απνθιεηφκελα. 
 
ΔΠΧΑ 1 «Ππώηη εθαπμογή ηων Διεθνών Πποηύπων Χπημαηοοικονομικήρ Αναθοπάρ» 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα αθνινπζήζεη είηε ηελ 
πξνγελέζηεξε είηε ηε λέα εθδνρή ελφο αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ φηαλ επηηξέπεηαη ε πξφσξε πηνζέηεζή ηνπ. 

 
 
 
3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο  πνιηηηθέο 
 

Η πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 
εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα απφ ηελ Δηαηξεία ζηελ ηξέρνπζα θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
 
πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα αλαθνξάο  
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη κε βάζε ην θχξην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε 
Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο. 
(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα  
Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα. Όιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε Δπξψ. 
   
 
3.1 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 

Σα έζνδα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζά γηα 
παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, θαζαξά απφ εθπηψζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο πσιήζεηο. 
Σα έζνδα απφ ππεξεζίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν έρνπλ παξαζρεζεί. 
Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη κηαο ρξνληθήο αλαινγίαο ζε ζρέζε κε ην αλεμφθιεην θεθάιαην θαη ην θαηάιιειν 
πξαγκαηηθφ επηηφθην ην νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ αθξηβψο πξνεμνθιεί ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εηζπξάμεηο νη 
νπνίεο αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ψζηε λα εμηζψλνληαη κε ηελ 
θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  
 
 
3.2 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  

Οη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ  εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ 
ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ηνπο κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο 
απνκείσζεο.  
 
Σα έπηπια θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο εκθαλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεησκέλα θαηά ην πνζφ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 
απνζβέζεσλ θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 
 
Η απφζβεζε επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα κεηψλεη ην θφζηνο ή ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν σο εμήο : 
 

 Ωθέιηκε δσή  

Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο         22,33  Έηε 

(Μέρξη ηε ιήμε πεξηφδνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπ Αγσγνχ ηελ  
11-06-2026).  

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο   5  Έηε  

Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο               3-4 Έηε 

 
 
3.3  Άυια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία επηκεηξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο αγνξάο ηνπο θαη 
απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία εθηηκάηαη ζε 3 έηε. 
 
 
3.4  Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ (ελζψκαησλ θαη άυισλ) πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

ε θάζε εκεξνκελία Ιζνινγηζκνχ, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκία απνκείσζεο. Αλ ππάξρεη 
νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν βαζκφο ηεο 
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δεκίαο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη).  Όηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο επί κέξνπο πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ, ε Δηαηξεία εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία αλήθεη ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
 
Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο 
ηνπ.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο (ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 
πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα 
πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηηο παξνχζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ 
ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
 
 Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) εθηηκάηαη φηη είλαη 
κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο 
ηακηαθψλ ξνψλ) κεηψλεηαη κέρξη ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Μηα δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα 
απνηειέζκαηα.  
 
Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, κηα δεκηά απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο κνλάδαο 
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ε απμεκέλε 
ινγηζηηθή αμία λα κελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακία δεκία 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ) ζηα πξνεγνχκελα έηε.  Η 
αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα.  
 
 
3.5  Απνζέκαηα  

Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. 
Σν θφζηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ.   
Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηηκψκελε αμία πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο επηρείξεζεο, κεησκέλε κε ηα έμνδα πψιεζεο, πξνβνιήο δηάζεζεο θαη δηαλνκήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 
 
 
3.6  Κφζηνο δαλεηζκνχ 

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

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ σο 
βαζηθφ φξν φηη ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη, θαηαζθεπάζεη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, απνθηήζεη 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δίλαη δπλαηφλ, επίζεο, λα νξίδνληαη θαη δεπηεξεχνληεο φξνη πνπ λα πεξηνξίδνπλ ην είδνο ή ηελ 
ηνπνζεζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο απηά πξέπεη λα απνθηεζνχλ ή λα 
παξακείλνπλ ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο. 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ σο αλαβαιιφκελν έζνδν θαη 
απνζβέλνληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, σο έζνδα, ζηηο πεξηφδνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ επηρνξεγήζεθαλ.    
 
 
3.8 Κφζηνο παξνρψλ  ζπληαμηνδφηεζεο  

Οη εξγαδφκελνη ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχληαη  έλα εθάπαμ πνζφ απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο. Σν 
πνζφ ηεο απνδεκίσζεο βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ εξγαζίαο θαη ζην πνζφ ηεο ακνηβήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο. Δάλ ν εξγαδφκελνο παξακέλεη ζηελ Δηαηξεία έσο ηελ θαλνληθή ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο 
δηθαηνχηαη έλα εθάπαμ πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη κε ην 40% ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο ην νπνίν ζα ήηαλ πιεξσηέν εάλ 
απνιπφηαλ ηελ εκεξνκελία απηή.  
Απηφ απνηειεί έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19. Η Δηαηξεία δελ έρεη ζπληαμηνδνηηθφ 
πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ λα είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν. 
Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη έσο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

 
ε Δηαηξεία απαζρνινχζε κφλν ηέζζεξα άηνκα σο πξνζσπηθφ, 

πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Διιεληθήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (Ν 2112/20) αληί ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 19, ην νπνίν ζα απαηηνχζε ε πξφβιεςε λα 
βαζηζζεί ζε αλαινγηζηηθή απνηίκεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ. Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε επίπησζε απηήο ηεο απφθιηζεο 
απφ ηα ΓΠΥΑ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ είλαη ζεκαληηθή. 
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3.9 Φνξνινγία  

Σν έμνδν ηνπ θφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο. 
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεο. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη απφ ην 
θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα δηφηη ην θνξνινγεηέν θέξδνο δελ ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηα έζνδα ή έμνδα. Ο 
θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο  ή απηνχο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ 
ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ 
θέξδε. 
 
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζε πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ ηνπο βάζεσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 
ππνρξέσζεο ζηνλ Ιζνινγηζκφ.  
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γεληθά αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθά απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα 
έλαληη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  
 
Σέηνηεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη αλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ππεξαμία ή απφ ηελ 
αξρηθή αλαγλψξηζε (εθηφο απφ κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ) πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, απφ ζπλαιιαγέο 
πνπ δελ επεξεάδνπλ νχηε ηα θνξνινγεηέα νχηε ηα ινγηζηηθά θέξδε. 
 
Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη ζε 
ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ζα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε. Η αλαβαιιφκελε 
θνξνινγία επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ 
θνλδχιηα πνπ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηελ θαζαξή ζέζε. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 
ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη έλα λνκηθά εθηειεζηφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε 
ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο επηβαιιφκελνπο απφ ηελ ίδηα 
θνξνινγηθή αξρή θαη επί πιένλ ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα δηαθαλνλίζεη ην θαζαξφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηξέρνπζεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο.        
 
 
3.10  Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ ηεο 
επηρείξεζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 
 
(α)  Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηε εχινγε αμία θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Καηάιιειεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα 
εθηηκψκελα κε αλαθηήζηκα πνζά, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη απνκεησζεί.  
Η αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο 
παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ίζρπε θαηά 
ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
 
(β)  Σακείν θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο φςεσο θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο πςειήο 
ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε έλα γλσζηφ πνζφ κεηξεηψλ θαη ππφθεηληαη ζε αζήκαλην 
θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ αμία. 
 
(γ)  Γάλεηα Σξαπεδψλ 
Σα ηνθνθφξα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη νη ππεξαλαιήςεηο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη κεηαγελέζηεξα 
επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο 
είζπξαμεο (θαζαξφ απφ θφζηε ζπλαιιαγήο) θαη ηνπ πξνεμνθιεκέλνπ  
πνζνχ ηνπ δηαθαλνληζκνχ ή ηεο εθπιήξσζεο ηνπ δαλείνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ζχκθσλα κε 
ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ην θφζηνο δαλεηζκνχ (βι.3.6)    
 
(δ)  Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη θαζαξή ζέζε 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππεηζεξρνκέλσλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπο νξηζκνχο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. 
 
 (ε) Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θα κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη 
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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(ζη)  Πξνβιέςεηο 
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κία παξνχζα ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο 
θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί ε Δηαηξεία λα δηαθαλνλίζεη απηή ηελ ππνρξέσζε. Οη πξνβιέςεηο επηκεηξψληαη απφ ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία φηαλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεκαληηθφ. 
  
(δ) Μηζζψζεηο 
Οη κηζζψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο φηαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο κίζζσζεο κεηαθέξνληαη 
νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ κηζζσηή. Όιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο 
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.   
 
Σα πιεξσηέα κηζζψκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο απηήο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ 
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο.  
Η Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. 
 

 

3.11 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο 

Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ. πλεπψο νη εθηηκήζεηο απηέο εμ νξηζκνχ 
ζπάληα ζα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ θίλδπλν 
επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηε επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη 
θαησηέξσ. 

Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζπλερψο επαλεθηηκψληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φπσο πξνζαξκφδεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά 
γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο.  

(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο- Η Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο 

γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Η Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ 
γηα ην ελδερφκελν επηβνιήο επηπιένλ θφξσλ. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο 
αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο 
πεξηφδνπ.  

(β)    Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ -Η Δηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Γελ παξέρνληαη άιια επηδφκαηα θαη παξνρέο κεηά ηελ απνρψξεζε απφ 
ηελ Δηαηξεία.Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ  πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο δελ έρεη γίλεη αλαινγηζηηθή 
κειέηε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εξγαδφκελσλ. Σν θφζηνο πνπ δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν λφκνο 
2112/1920 δελ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζα ππνινγηδφηαλ κε αλαινγηζηηθή κειέηε.   

(γ)  Σπγθξηηηθά ζηνηρεία- Οξηζκέλα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο 
ηξέρνπζαο ρξήζεσο. 

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Η ππνρξεσηηθή βάζεη λφκνπ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 
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4. Κχθινο εξγαζηψλ 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Έζνδα απφ Παξνρή Τπεξεζίαο 2.255.789,07  2.558.004,00 

 
Η βαζική δπαζηηπιόηηηα ηηρ Εηαιπείαρ είναι η μεηαθοπά αεποποπικού καύζιμος μέζω αγωγού. 
 

 
5.  Έμνδα  
 
5.1 Κφζηνο πσιεζέλησλ 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Κφζηνο απνζεκάησλ 14.768,92  19.484,85 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 250.391,66  249.478,80 

Απνζβέζεηο 1.153.899,29  1.152.340,94 

Μείνλ : Απνζβέζεηο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ          (348.336,49)           (348.336,49) 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 170.815,75  181.459,25 

Παξνρέο ηξίησλ  231.780,04  216.927,09 

Λνηπά έμνδα 331,56  1.193,47 

 1.473.650,73  1.472.547,91 

 
Οη ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ αθνξνχλ ζε δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγσγνχ. 
Οη παξνρέο ηξίησλ αθνξνχλ ζε δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
 
5.2 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη σο εμήο : 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 84.403,80  74.986,64 

Απνζβέζεηο 1.684,33  4.736,15 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 187.769,92  182.047,02 

Λνηπά έμνδα  38.335,53  40.314,94 

 312.193,58  302.084,75 

 
Οη Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ αθνξνχλ ζε έμνδα ρψξνπ γξαθείσλ, ακνηβέο ηεο Γηνίθεζεο , θαζψο θαη ηελ δαπάλε γηα ηνλ 
Σαθηηθφ Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ Δηήζηνπ  Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ (απφθαζε ΠΟΛ 
1159/2011). 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5.3  Μηζζνί θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Μηζζνί 245.713,01  250.686,37 

Δηζθνξέο 70.155,93  51.248,69 

Λνηπέο παξνρέο θαη έμνδα 14.898,91  17.305,78 

Πξφβιεςε γηα Απνδεκίσζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 4.027,61  5.224,60 

 334.795,46  324.465,44 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αλεξρφηαλ ζε 4 άηνκα (2012: 4 άηνκα). 
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6.  Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Σφθνο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ  1.235,91  2.974,45 

 

6.1 Λνηπά Έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο 0,00  40.211,64 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -   

Έζνδα απφ εθπηψζεηο γηα εθάπαμ πιεξσκή θφξσλ -  - 

 0,00  40.211,64 

 
 
7. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Σφθνο θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 24.847,82  51.901,61 

 

Οη ηφθνη ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ γηα ηελ ρξήζε 2013 παξνπζηάδνληαη κεησκέλνη ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε 2012 εμ αηηίαο ηνπ 
θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, φπσο αλαιχεηαη θαη ζηελ ζεκείσζε 18 (Σξαπεδηθά Γάλεηα-θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην).  
 
 
8. Φφξνο εηζνδήκαηνο 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Σξέρσλ θφξνο 143.967,44  174.034,69 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο θαη δηαθνξά ζπληειεζηψλ 3.475,00             14.378,94 

Φφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε 147.442,44  188.418,63 

 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζζεθε  κε ζπληειεζηή 26%  επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθφ λφκν 
4010/2013, (20% γηα ηελ ρξήζε 2012 Ν.3943/2011). 
Η δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη εηεζίσο. 
Γηα ηηο ρξήζεηο 2013-2026 έρεη ππνινγηζζεί ε επηβάξπλζε απφ ηελ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ζα βξίζθεηαη 
ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο. 
Η ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κε ηα ινγηζηηθά θέξδε σο αθνινχζσο : 
 

  

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Κέξδε πξν θφξσλ 443.979,52  774.655,82 

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 26%  (2012 20%) 115.434,68  154.931,16 

Φνξνινγηθή επίδξαζε ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ απφ ην     

θνξνινγεηέν εηζφδεκα 10.396,41  5.029,36 

Δπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ                              21.611,35               
21.611,35 

 28.453,11 

Λνηπνί θφξνη 0,00  0,00 

Φνξνινγηθή επηβάξπλζε  147.442,44  188.413,63 

Πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 33,21%  24,32% 
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9.  Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Η Δηαηξεία έρεη επηρνξεγεζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην (Αξ. πξση.15811) θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ( C/(/2003)903fin/2.4.2003), ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο 7.2.2. ηνπ ΔΠΑΝ «ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ζηε 
δηαθίλεζε πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ απηνχ», γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή αγσγνχ κεηαθνξάο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζην 
λέν αεξνιηκέλα Αζελψλ, κε ππάξρνληνο άιινπ φξνπ ή πξνυπφζεζεο. Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο αλήιζε ζην 35% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο θαηαζθεπήο. Η επηρνξήγεζε πνπ εηζπξάρζεθε ήηαλ € 7.779.515,00.  
H επηρνξήγεζε αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:    
                                                                                                                    

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο     (πνζά ζε Δπξψ) 

Τπφινηπν 1/1/2012   5.021.851,12 

Απφζβεζε επηρνξήγεζεο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 31/12/2012   348.336,49 

Τπφινηπν 1/1/2013   4.673.514,63 

Απφζβεζε επηρνξήγεζεο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 31/12/2013   348.336,49 

Τπφινηπν 31/12/2013   (εκθαλίδεηαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο)  4.325.178,14 

                                                                                        

Η απφζβεζε ηεο επηρνξήγεζεο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ αθαηξεηηθά ζην  
«Κφζηνο πσιεζέλησλ» (Βι. εκ. 5.1). 
 
 
 
10.Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο : Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 

   
Σερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο   
Έπηπια 

  
χλνιν 

      (πνζά ζε επξψ) 
eeΔπξψ) 

  

Κφζηνο       

1ε Ιαλνπαξίνπ 2012  25.318.002,34  63.286,62  25.381.288,96 

Πξνζζήθεο  42.955,00  1.148,85  44.103,85 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2013  25.360.957,34  64.435,47  25.425.392,81 

Πξνζζήθεο   0,00  545,35  545,35 

31ε Γεθεκβξίνπ 2013  25.360.957,34  64.980,82  25.425.938,16 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο       

1ε Ιαλνπαξίνπ 2012  8.727.249,53  55.549,92  8.782.799,45 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  1.152.340,94  4.552,52  1.156.893,46 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2013  9.879.590,47  60.102,44  9.939.692,91 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  1.153.899,29  1.623,16  1.155.522,45 

31ε Γεθεκβξίνπ 2013  11.033.489,76  61.725,60  11.095.215,36 

       Αλαπφζβεζηε αμία       

31ε Γεθεκβξίνπ 2013  14.327.467,58  3.255,22  14.330.722,80 

31ε Γεθεκβξίνπ 2012  15.481.366,87  4.333,03  15.485.699,90 

 
 
Tα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ : 
Ίδηα ζπκκεηνρή         25% 
Γαλεηαθά θεθάιαηα   40% 
Δπηρνξήγεζε            35% 
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο ή εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αλσηέξσ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 
Η αμία ησλ Σερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ 
θαζψο θαη κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο. 
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11. Άπια  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

  Λνγηζκηθφ 

  (πνζά ζε Δπξψ) 

Κφζηνο   

1ε Ιαλνπαξίνπ 2012  4.537,37 

Πξνζζήθεο  0,00 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2013  4.537,37 

Πξνζζήθεο    0,00 

31ε Γεθεκβξίνπ 2013  4.537,37 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο    

1ε Ιαλνπαξίνπ 2012  4.245,98 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  183,63 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2013  4.429,61 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  61,17 

31ε Γεθεκβξίνπ 2013  4.490,78 

Αλαπφζβεζηε αμία   

31ε Γεθεκβξίνπ 2013  46,59 

31ε Γεθεκβξίνπ 2012  107,76 
 
 
 
12.  Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ αγσγνχ. 

 31/12/2013   31/12/2012 

                   (πνζά ζε Δπξψ) 

Αληαιιαθηηθά παγίσλ   371.650,96   354.025,16 

 

 

 

13.  Άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
13.1 Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 31/12/2013   31/12/2012 

                (πνζά ζε Δπξψ) 

Πειάηεο 217.634,43  242.254,87 

Λνηπέο απαηηήζεηο 242.812,86  274.032,74 

 460.447,29  516.287,61 

Η ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο απαηηήζεηο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο εηζπξάηηνληαη εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ βάζεη ζπκθσλίαο.   
Γελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο πέξαλ ηεο εγθεθξηκέλεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ. 
 
Οη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ:  

  31/12/2013   31/12/2012 

                (πνζά ζε Δπξψ) 

Παξαθξαηεζέληεο θφξνη απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 2.983,74  3.095,81 

Πξνπιεξσζείζεο νθεηιέο (αζθάιεηεο) 65.231,78  55.207,20 

Λνηπνί ρξεψζηεο 8.850,54  8.493,23 

Απαηηήζεηο απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο 138.930,30  207.236,50 

πκςεθηζηένο ΦΠΑ 26.816,50  0,00 

 242.812,86  274.032,74 
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13.2  Σξαπεδηθά ππφινηπα θαη ηακείν 

 31/12/2013   31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Σακείν 1.226,20  891,10 

Καηαζέζεηο ζηελ Σξάπεδα 71.731,00  285.116,55 

 72.957,20  286.007,65 

 
Η ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 

 

 
14.  Μεηνρηθφ θεθάιαην  

 31/12/2013   31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Δγθεθξηκέλν θαη πιήξσο θαηαβιεκέλν    

1.973.500 νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο Δπξψ 2,93 ε θάζε κία 5.782.355,00  5.782.355,00 

 

 

14.1  Απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ 

  
Σαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ  

Απνζεκαηηθφ 
απφ κεηαηξνπή 

ΜΚ ζε Δπξψ 

Απνζεκαηηθφ 
απφ έζνδα 

πξνζεζκηαθψλ 
θαηαζέζεσλ 

(repos) 

Απνζεκαηηθφ 
απφ έζνδα 

ηφθσλ 
θαηαζέζεσλ χλνιν 

      
Τπφινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 

2012 402.970,01 
                

8.465,15  
          

106.419,26  
           

18.655,61  
       

536.510,03  

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ 
απνζεκαηηθφ         29.312,11   -   -   -  

          
29.312,11  

      
Τπφινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 

2013       432.282,12  
                

8.465,15  
          

106.419,26  
           

18.655,61  
       

565.822,14  

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ 
απνζεκαηηθφ          14.826,85   -   -   -  

          
14.826,85  

      
Τπφινηπν ηελ  
31 Γεθεκβξίνπ 2013        447.108,97  

                
8.465,15  

          
106.419,26  

           
18.655,61  

       
580.648,99  

 
 
Σν Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη ην 5% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο ην νπνίν ζρεκαηίδνπλ νη εηαηξείεο, ζχκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, έσο φηνπ απηφ θηάζεη ην 1/3 ηνπ θαηαβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο Δηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.     

 
Σν απνζεκαηηθφ απφ κεηαηξνπή Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ζε επξψ κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζεί (Ν.2842/2000) ζε 

κειινληηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 
 
 
Σα ινηπά απνζεκαηηθά ππνβάιινληαη ζε θνξνινγία θαηά ηελ δηαλνκή ηνπο  

Ο θφξνο ησλ ηφθσλ θαηαζέζεσλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ « παξαθξαηεζέληεο θφξνη 
εηζνδήκαηνο».   
 
 
15.  Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα ησλ κεηφρσλ πξνηείλνληαη απφ ηελ δηνίθεζε ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 
Η δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνηείλεηαη ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  
Γηα ην 2012 κε απφθαζε Γ.. ηεο 17εο Ινπλίνπ 2013 θαηαβιήζεθε ζηνπο κεηφρνπο  ζπλνιηθφ κέξηζκα  πνζνχ  
€ 462.588,40.  
ηελ παξνχζα ρξήζε ε δηνίθεζε πξνηείλεη ζηελ εξρφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηελ δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο  ζπλνιηθνχ 
κεξίζκαηνο € 115.320,00. 
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 Απηφ ην κέξηζκα  ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηνπο κεηφρνπο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε θαη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί σο 
ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο ρξήζεο.    
ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη επηβάιιεηαη απηνηειήο θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 10%, φηαλ δηθαηνχρνη ηνπ κεξίζκαηνο είλαη 
θπζηθά πξφζσπα. 
 
 
16.  Κέξδε αλά κεηνρή 

Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα  

  
1/1/2013-

31/12/2013   
1/1/2012-

31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Κέξδε ζε Δπξψ 296.537,08  586.242,19 

Αξηζκφο κεηνρψλ 1.973.500,00  1.973.500,00 

Κέξδε αλά κεηνρή 0,1503  0,2971 
 
 
 
17.  Σξαπεδηθά Γάλεηα – θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 

Η Δηαηξεία ;έρεη εθδφζεη έλα θνηλφ Οκνινγηαθφ δάλεην νλνκαζηηθήο αμίαο 11.000.000 Δπξψ.  
Σν δάλεην αλαιήθζεθε ηελ 15

ε
 Ινπιίνπ 2005  κε ζθνπφ ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ είρε ιεθζεί 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγσγνχ. Οη πιεξσκέο άξρηζαλ ηελ 28/9/2005.  
 
Η Δηαηξεία πξνεμφθιεζε, ζηε ιήμε ηνπ Γ‟ ηξηκήλνπ 2007,  δχν νκνινγίεο ζπλνιηθήο αμίαο € 433.000,00, ζπληνκεχνληαο ηνλ 
ρξφλν ιήμεο ησλ πιεξσκψλ ζηηο 30/06/2016 απφ 30/12/2016.  
Οη νκνινγίεο ιήγνπλ θάζε ηξίκελν θαη επηβαξχλνληαη κε ηφθν ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε επηηφθην ην πξνζθεξφκελν ζηε 
δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζε Δπξψ, πιένλ πεξηζσξίνπ 0,80. 
ην 2011 ε Δηαηξεία πξνεμφθιεζε δχν αθφκα νκνινγίεο ζπλνιηθήο αμίαο 433.800,00. Ο ρξφλνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ 
είλαη ε 31/12/2015. 
Σα επηηφθηα πνπ ίζρπαλ ηα αληίζηνηρα ηξίκελα ηνπ 2013 θαη ηνπ 2012 είλαη :  
 

Χξήζε Α’ Τξίκελν Β’ Τξίκελν Γ’ Τξίκελν Γ’ Τξίκελν 

2013 0,185+0,80 0,213+0,80 0,222+0,80 0,221+0,80 

2012 1,387+0,80 0,787+0,80 0,652+0,80 0,222+0,80 

 
 
Η αλάιπζε ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε Σξαπεδηθά Γάλεηα είλαη : 

 
31/12/2013 

  
31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Σξαπεδηθά δάλεηα 1.735.200,00  2.602.800,00 

Μείνλ : Πνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή εληφο 12 κελψλ    

                                      (Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) (867.600,00)  (867.600,00) 

Πνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή κεηά απφ 12 κήλεο    

                                     (Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) 867.600,00  1.735.200,00 

 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη εκπξάγκαηα βάξε. 
 
ρεηηθά κε ηελ ιήςε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, νη Μέηνρνη έρνπλ ρνξεγήζεη ζηελ  Σξάπεδα (πνπ έρεη αλαιάβεη ην ζχλνιν 
ησλ νκνινγηψλ) Δπηζηνιή (Letter of Comfort). 
 
Γεδνκέλνπ φηη ην Οκνινγηαθφ δάλεην είλαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ε Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν 
ηεο εχινγεο αμίαο. 
 
Ο ππάξρσλ επηηνθηαθφο θίλδπλνο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ιφγσ ηνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ ζπκβαηηθή 
κε ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο αλακφξθσζε αληηζηνίρσο ηεο ηηκήο ηνπ Κφκηζηξνπ ζηελ έλαξμε θάζε Υξήζεο. 
Η αλακφξθσζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο. 
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18.   Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

Οη αθφινπζεο είλαη νη θπξηφηεξεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ απφ ηελ 
Δηαηξεία θαη νη θηλήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

    
Απνζβέζεηο 

εγθαηαζηάζεσλ  

Λνηπέο 
αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο  

Τπνρξεψζεηο 
παξνρψλ ζην 
πξνζσπηθφ  χλνιν 

1 Ιαλνπαξίνπ 2012  187.838,37  
                

14.000,00   
             

(6.882,71)  

         
194.955,66  

Δπηβάξπλζε (βειηίσζε) ησλ 
απνηειεζκάησλ ζηε ρξήζε  

          
13.354,99               0,00   

             
1.023,95  

         
14.378,94  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  
          

201.193,36   
             

14.000,00   
             

(5.858,76)  

         
209.334,60  

Δπηβάξπλζε (βειηίσζε) 
ησλ απνηειεζκάησλ ζηε 
ρξήζε            8.969,33                

                 
(5.494,33)        3.475,00 

31 Γεθεκβξίνπ 2013  
          

210.162,69   
                

14.000,00   
             

(11.353,09)  

         
212.809,60  

 
Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρεη ππνινγηζηεί γηα ηα έηε 2013-2026 κε πνζνζηφ 26%.  
 
πγθεθξηκέλεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ζπκςεθηζζεί ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο 
πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. Η αθφινπζε αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνινίπσλ (κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ) γηα 
ζθνπνχο ηζνινγηζκνχ έρεη σο εμήο : 
 

 
31/12/2013 

  
31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 224.162,69  215.193,36 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
            

(11.353,09)  
        

(5.858,76) 

 212.809,60   209.334,60 

 

 

19.  Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 

 
31/12/2013 

  
31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Τπφινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 39.638,01  34.413,41 

Δπηβάξπλζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο  4.027,61  5.224,60 

Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 43.665,62  39.638,01 

 
 

20.  Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο 

 
31/12/2013 

  
31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 47.850,32  47.280,78 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 47.591,49  46.859,13 

χλνιν 95.441,81  94.139,91 

 
Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

Γεδνπιεπκέλα έμνδα θαη άιιεο ππνρξεψζεηο 30.799,53  34.758,30 

Τπνρξεψζεηο ππέξ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 16.791,96  12.100,83 
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Οη ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο δηαθαλνλίδεηαη εληφο 45 εκεξψλ. 
Η αλάιπζε ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη : 
 

 2013 2012 

0-45 εκέξεο 47.850,32 47.280,78 

Η ινγηζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.            
 
 
21.  Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ε Δηαηξεία είρε αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ 
κηζζψζεσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ  ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα αθχξσζεο ησλ ζρεηηθψλ κηζζσηεξίσλ, θαζψο θαη κίζζσζεο 
ρψξνπ γξαθείσλ,  νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο σο εμήο:  

 31/12/2013  31/12/2012 

Δληφο ελφο έηνπο  47.987,88  47.549,32 

Απφ 2 έσο 5 έηε 138.558,00  160.116,35 

πλνιηθέο δεζκεχζεηο 186.545,88  207.665,67 

 
 
22. πλαιιαγέο κεηαμχ ζπγγελψλ κεξψλ 

Η Δηαηξεία ζπλδέεηαη κέζσ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαηφ ηεο κε ηηο εηαηξείεο: 
ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ.  ( 50%) 
ΓΙΔΘΝΗ ΑΔΡΟΛΙΜΔΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.  (34%) 
ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ  (ΔΛΛΑ) ΓΙΫΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.  (16%) 
 
πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ζπγγελείο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ  :  
 
α) Αγνξέο ππεξεζηψλ 
πλαιιαγέο κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΑΔ (ζπγγελείο) αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο γηα ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγσγνχ θπξίσο εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ΔΛ.ΠΔ ζηνλ 
Αζπξφππξγν.  
 
πλαιιαγέο κε ηηο ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγσγνχ  εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ΓΑΑ. 
 
β) Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 
πλαιιαγέο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ κεηαθνξά αεξνπνξηθνχ 
θαπζίκνπ. 
Η Δηαηξεία έρεη ππνρξέσζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Νφκνπ 3054/2002, λα παξέρεη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 
αγσγνχ κε θνηλφ αληίηηκν ρσξίο δηάθξηζε ππέξ ησλ κεηφρσλ απηήο. 
 
Οη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κεηνρηθή ζχλζεζε είλαη :  
-ΔΚΟ ΑΒΔΔ  (ζπγαηξηθή ΔΛ.ΠΔ) 
-OFC Τπεξεζίεο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ΑΔ ( Θπγαηξηθή ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ  (ΔΛΛΑ)) 
-SHELL & MOH Aviation Fuels AE. (Θπγαηξηθή ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ  (ΔΛΛΑ)) 
 
   Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

    Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

πγγελείο  0,00  40.211,58 

Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο   1.705.259,07  1.749.161,89 
 

      Αγνξέο ππεξεζηψλ / αγαζψλ 

1/1/2013-
31/12/2013   

1/1/2012-
31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

πγγελείο   102.838,59  124.367,76 

Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο  50.461,59  47.894,26 
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     Τπφινηπα πνπ νθείινληαη απφ πσιήζεηο ππεξεζηψλ       

  31/12/2013   31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

πγγελείο  0,00  57.175,54 

Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο  185.346,93  128.364,03 
 

     Τπφινηπα πνπ νθείινληαη απφ αγνξέο ππεξεζηψλ /πξντφλησλ     

  
31/12/2013 

  
31/12/2012 

πγγελείο   14.912,13  20.291,04 

Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο  5.372,12  7.355,69 

 

 
23.   Ακνηβέο βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζην ζχλνιν αλέξρνληαη ζε € 85.288,68 / (2012: € 80.971,10) 
 

 

24.   Γεζκεχζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο ή άιια βάξε επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Η Δηαηξεία 
ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή παξνχζα νθεηιή ε νπνία λα πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, νχηε δεζκεπηηθά 
γεγνλφηα πνπ ν δηαθαλνληζκφο ηνπο ζα επηθέξεη ζεκαληηθή εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 
Η Δηαηξεία έρεη πεξαηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο  κέρξη θαη  ηελ ρξήζε ηνπ 2009. Γηα ηε ρξήζε 2010   δελ έρεη 
δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο. Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ Διέγρνπ δελ αλακέλεηαη λα 
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
Η Δηαηξεία ειέγρζεθε γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 θαη έιαβε πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε γλψκε ρσξίο 
επηθχιαμε. χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ β‟ εδαθίνπ ηεο 
πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ  6 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΔΚ 1657Β‟) «νη σο άλσ έιεγρνη γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο κε δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ σο θαη ηελ 31/03/2012 νινθιεξψλνληαη κέρξη ηελ 30/04/2014. Μεηά 
ηελ εκεξνκελία απηή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ εληνπηζηεί θνξνινγηθέο παξαβάζεηο απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζεσξείηαη πεξαησκέλε ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη δπλαηφηεηα άιινπ ειέγρνπ ππάξρεη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε ζηνηρείσλ  ή ελδείμεσλ γηα  παξαβάζεηο „φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο 
θαη νη νπνίεο δελ εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο». 
 
 
25.   Καηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ ηα δηαζέζηκα 
θαη ηακηαθά ηζνδχλακα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Η Δηαηξεία δελ 
ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ. 

 
31/12/2013 

  
31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο    

Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο   (ζεκ.13.1) 217.634,43  242.254,87 

Λνηπέο απαηηήζεηο        (ζεκ.13.1) 242.812,86  274.032,74 

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα (ζεκ.13.2) 72.957,20  286.007,65 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο    

Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ινηπέο 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  (ζεκ.20) 

47.850,32 
 

47.280,78 

Οκνινγηαθά Γάλεηα (πεξηιακβάλεη θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα) (ζεκ.17) 

1.735.200,00 
 

2.602.800,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ)   
(ζεκ.9)                                                      

4.325.178,14 
 

4.673.514,63 

 
 
26.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 
 
26.1 Γηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

Σα θπξηφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηξαπεδηθά ππφινηπα θαη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δαλεηζκφο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ θπξίσο ζε θίλδπλν αγνξάο (θίλδπλν επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ γηα ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο, θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο 
πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ηνπο αμίεο ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο. 
Η Δηαηξεία δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηζνηηκίαο ησλ λνκηζκάησλ θαζψο ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε Δπξψ θαη έηζη 
δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.  
 
α. Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Λφγσ ηνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ (3κελν euribor),  ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ θίλδπλν 
επηηνθίνπ. Ο ππάξρσλ θίλδπλνο αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ αλακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ θφκηζηξνπ ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Η επίπησζε ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ κεηαβνιψλ επηηνθίνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 
                                                                                     2013                              2012    

Μεηαβνιή επηηνθίνπ +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 
Δπίπησζε ζηηο πιεξσκέο ηφθσλ 8.676    (8.676) 15.939 (15.939) 

 
β. Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Η  έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο  απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο .  
Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη  ε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ 
θηλδχλνπ.  
 
Σα θπξηφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηξαπεδηθά ππφινηπα θαη απαηηήζεηο απφ 
εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζε ξεπζηνπνηήζηκα θεθάιαηα είλαη πεξηνξηζκέλνο, επεηδή νη αληηζπκβαιιφκελνη είλαη ηξάπεδεο κε 
πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ απαηηήζεσλ απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη, επίζεο, πεξηνξηζκέλνο, επεηδή νη πειάηεο 
είλαη κεγάιεο πεηξειατθέο εηαηξείεο. 
 
Παξάιιεια, θάζε πειάηεο έρεη ελερπξηάζεη  σο νξίδεηαη ζηελ κεηαμχ καο ζχκβαζε, εγγπεηηθή επηζηνιή αμίαο ίζεο πξνο ηα 
2/12 ηεο εηεζίσο δηαθηλνχκελεο πνζφηεηαο  θαπζίκνπ απφ απηφλ.    
 

γ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Γελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Η Δηαηξεία αληαπνθξίλεηαη κε επρέξεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη 
ηνπο πξνκεζεπηέο.  
 
Η Γηνίθεζε παξαθνινπζεί  ηελ ζρέζε δαλεηζκνχ πξνο Ίδηα θεθάιαηα θαη θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ 
δηαζεζίκσλ ηεο:       
Ξέλα   θεθάιαηα / Ίδηα θεθάιαηα      0,20 (2013)                 0,30 (2012) 
 
 Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη επαξθή ηακηαθά ππφινηπα θαη δπλαηφηεηα άληιεζεο 
θεθαιαίσλ. 

Η Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε.   
 
Πίλαθαο ελειηθίσζεο ππνρξεψζεσλ :     
31-12-2013                                                                                   

                                                                                       
             
 
 
 
 
 
 

 
31-12-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Πνζά ζε Δπξψ) Μέζν 
επηηφθην 

0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 έηε 5+ 
έηε 

χλνιν 

Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

- 47.850,32 - - - 47.850,32 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

- 47.591,49 - - - 47.591,49  

Γάλεηα Σξαπεδψλ 1,0103% 433.800,00 433.800,00 867.600,00 - 1.735.200,00 

(Πνζά ζε Δπξψ) Μέζν 
επηηφθην 

0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 έηε 5+ 
έηε 

χλνιν 

Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο  
δξαζηεξηφηεηεο 

- 47.280,78 - - - 47.280,78 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

- 46.859,13 - - - 46.859,13 

Γάλεηα Σξαπεδψλ 1,562% 433.800,00 433.800,00 1.735.200,00 - 2.602.800,00 
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26.2 Κίλδπλνη θεθαιαίνπ 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο θαη ησλ απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο.   
Η θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο  απνηειείηαη απφ Γαλεηζκφ (νκνινγηαθφ δάλεην: ζεκ.17), ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην: ζεκ.14, απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ: ζεκ.14.1, θέξδε εηο λέν). 
 
Η Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνινγψληαο ηε ζρέζε :    

Καζαξφ ρξένο/Ίδηα Κεθάιαηα       

  31/12/2013   31/12/2012 

                 (πνζά ζε Δπξψ) 

Γαλεηζκφο (α) 1.735.200,00  2.602.800,00 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (β) 72.957,20  286.007,65 

Καζαξφ ρξένο (α-β) 1.662.242,80  2.316.792,35 

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 8.640.993,79  8.807.486,37 

Πνζνζηφ θαζαξνχ ρξένπο / Ίδηα Κεθάιαηα 19,24%  26,30% 
 
 
 
                                                                            
27.    Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ 

Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ή γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 
παξφληνο, πνπ λα επεξεάδνπλ απηφλ ζεκαληηθά θαη λα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ.          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία,  Λεωθ. Κηθιζίας 268,  15232 Υαλάνδρι 
Σ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr 
 

Λεωθ.  Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, 15232 Υαλάνδρι, Σ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444  

Εθνικής Ανηίζηαζης  17,  55134  Θεζζαλονίκη, Σ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487 

 

 

Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Ε.» 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 
31εο Δεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 
ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ 
ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
 
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 
 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
 
Εςθύνη τος Ελεγκτή 
 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 
έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ.  Σα πξόηππα 
απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 
δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο 
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο 
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 
δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, 
κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό 
ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο 
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη 
αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
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Γνώμη 
 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε 
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο 
ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
 
 
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από 
ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. 
 
 

 
ΠξάτζγνπσηεξρανποΚνύπεξο 
Αλώλπκε Ειεγθηηθή Εηαηξεία 
Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο 
Αξ. Μ. ΟΕΛ 113 

 
 

Αζήλα, 13 Μαΐνπ 2014 
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 
 
 

Κπξηάθνο Ρηξήο 
Α.Μ. ΟΕΛ  12111 

 
 
 
 
 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
ειίδα 1 απφ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΚΘΔΗ  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΚΑΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ ( 1.1.2013 – 31.12.2013) 
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Γεληθά 

 
χκθσλα κε ην Άξζξν 43α, παξαγξ.3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ  
Ν. 3604/2007, ππνβάιινπκε ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξνο έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή 
ρξήζε απφ 1/1/2013 έσο 31/12/2013, κε ηα παξαθάησ ζρφιηα : 
 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνύ 
Δηζνδήκαηνο, ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ θαη ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ, έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Κακία κεηαβνιή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ή ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, κέζα ζηελ 
ρξήζε. 
 
 
Λεηηνπξγία θαη Γξαζηεξηόηεηεο 
 
Η κόλε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε κεηαθνξά αεξνπνξηθνύ θαπζίκνπ ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ 
(ΓΑΑ). 

Ο Αγσγφο ην 2013 κεηέθεξε ζπλνιηθά 375.964,845 θπβηθά κέηξα αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζηνλ ΓΑΑ, έλαληη 426.334,00 θ.κ. 
ην 2012.  
 
εκαληηθά γεγνλόηα ηα νπνία έιαβαλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο  ρξήζεωο 2013. 

Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγσγνχ Μεηαθνξάο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ  
 
νη εμήο εξγαζίεο : 
 
Δργαζίες Αναβάθμιζης-Δπικαιροποίηζης ηοσ Λογιζμικού ηοσ Μεηρηηικού Σσζηήμαηος  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Μεηξεηηθνχ πζηήκαηνο ζηηο ππέξγεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Αγσγνχ Μεηαθνξάο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνπο Μεηξεηηθνχο ηαζκνχο εληφο ησλ ΔΛΠΔ/ΒΔΑ θαη εληφο 
ηνπ ΓΑΑ/OFC. Οη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2013. 
 

θαη νη εμήο κεγάιεο ζπληεξήζεηο:  

 
Δργαζίες αποκαηάζηαζης ζηα θρεάηια ηων Βανοζηαζίων ηοσ Αγωγού.  
ηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο παξνπζίαο λεξνχ θαη ηνπ χςνπο ηεο ζηάζκεο ηνπ εληφο ησλ 
θξεαηίσλ ησλ βαλνζηαζίσλ ηνπ Αγσγνχ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA, ε Δηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε πξνκήζεηα εηδηθψλ 
ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο πγξνχ θαη θαηαγξαθήο ηεο ζηάζκεο ηνπ ζε ελδερφκελε χπαξμή ηνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξεαηίσλ, ζηα 
πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ηεο εληφο ησλ θξεαηίσλ ησλ 
βαλνζηαζίσλ. Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ μεθίλεζαλ ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ 
εληφο ηνπ 2014.    
 

 
Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο 
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο πεξηόδνπο 2013 θαη 2012 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα: 
 

 2013 2012 ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2.255.789,07 2.558.004,00 -11,8% 

Μείνλ : Κφζηνο πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) -668.087,93 -668.543,46 -0,1% 

Μηθηό θέξδνο (πξν απνζβέζεσλ) 1.587.701,14 1.889.460,54 -16,0% 

Μείνλ :Έμνδα δηνίθεζεο (πξν απνζβέζεσλ) -310.509,25 -297.348,60 4,4% 

Πιένλ/Μείνλ :Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/έμνδα -2.353,33 40.211,64 -105,9% 

ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΣΟΚΩΝ,ΑΠΟΒΔΔΩΝ & ΦΟΡΩΝ (EBITDA) 1.274.838,56 1.632.323,58 -21,9% 

Πιένλ : Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 1.235,91 2.974,45 -58,4% 

Μείνλ : Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -24.847,82 -51.901,61 -52,1% 

ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΩΝ & ΦΟΡΩΝ 1.251.226,65 1.583.396,42 -21,0% 

Μείνλ : χλνιν Απνζβέζεσλ -1.155.583,62 -1.157.077,09 -0,1% 

Πιένλ : Απφζβεζε Δπηρνξήγεζεο 348.336,49 348.336,49 0,0% 

ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 443.979,52 774.655,82 -42,7% 

Μείνλ : Φφξνη -147.442,44 -188.413,63 -21,7% 

Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο 296.537,08 586.242,19 -49,4% 
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Καζαξά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κεηά από θόξνπο 
 

Σα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 2013 αλήιζαλ ζε € 296 ρηι., έλαληη € 586 ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2012,  παξνπζηάδνληαο κείσζε 
θαηά 49%. 
Οη παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ην απνηέιεζκα ηεο Δηαηξείαο ην 2013 είλαη: 
 
α) Κχθινο Δξγαζηψλ 
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζηα € 2,255 ρηι., κεηωκέλνο θαηά 11,8% (2012 : € 2,558 ρηι.) 

Η πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 2013 νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ φγθνπ  αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ πνπ δηαθηλήζεθε κέζσ 
ηνπ αγσγνχ έλαληη απηνχ ηεο πεξαζκέλεο ρξήζεο  
(2013 : 375.964,845 θ.κ – 2012 : 426.334,000 θ.κ). 
 
β) Έμνδα Λεηηνπξγίαο 
Σα έμνδα Λεηηνπξγίαο (Κφζηνο Πσιήζεσλ πξν απνζβέζεσλ) παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα    
(2013: €  668 ρηι. έλαληη 2012: € 668,5 ρηι.) 
 
γ) Έμνδα Γηνίθεζεο  
Σα έμνδα Γηνίθεζεο απμήζεθαλ  θαηά 4,4%  
 (2013: € 310 ρηι. έλαληη 2012:€ 297 ρηι.)  
 
δ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  
Μείσζε παξνπζίαζε ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 52%, (ηφθνη δαλείνπ: 2013 :€ 24,8 ρηι. ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 :€  
51,9 ρηι.) 
Η κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο νθείιεηαη ζηελ  κείσζε ηνπ επηηνθίνπ euribor ζηελ ρξήζε 2013.  
 
Σν ππφινηπν ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ € 1.735 ρηι. €  έλαληη € 2.603  ρηι. ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2012.  
Ο ρξφλνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ιήγεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2015. 

Η Δηαηξεία έρεη αζθαιίζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία.  
Οη θαιχςεηο επεθηάζεθαλ θαη γηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα.  
Η αζθάιεηα θαιχπηεη επίζεο θαη θίλδπλν  απφ δηαθνπή εξγαζηψλ (business interruption).  
 
Σν ππφινηπν ησλ Σξαπεδηθψλ δηαζεζίκσλ θαηά ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ € 72,9 ρηι. έλαληη € 286 ρηι. ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2012. Η Δηαηξεία δελ έρεη επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα. 
 
 
 
Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλωλ 

 
Σα θπξηφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηξαπεδηθά ππφινηπα θαη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δαλεηζκφο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ θπξίσο ζε θίλδπλν αγνξάο (θίλδπλν επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ γηα ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο, θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο 
πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ηνπο αμίεο ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο. 
 
Η Δηαηξεία δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηζνηηκίαο ησλ λνκηζκάησλ θαζψο ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε Δπξψ θαη έηζη 
δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.  
 
α. Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Λφγσ ηνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ (3κελν euribor),  ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ θίλδπλν 
επηηνθίνπ. Ο ππάξρσλ θίλδπλνο αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ αλακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ θφκηζηξνπ ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο. 
Η επίπησζε ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ κεηαβνιψλ επηηνθίνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 
                                                                                     2013                              2012    

Μεηαβνιή επηηνθίνπ +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 
Δπίπησζε ζηηο πιεξσκέο ηφθσλ (€) 8.676    (8.676) 15.939 (15.939) 

 

 

β. Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 
 

Η  έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο  απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο .  
 
Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη  ε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ 
θηλδχλνπ.  
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Σα θπξηφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηξαπεδηθά ππφινηπα θαη απαηηήζεηο απφ 
εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζε ξεπζηνπνηήζηκα θεθάιαηα είλαη πεξηνξηζκέλνο, επεηδή νη αληηζπκβαιιφκελνη είλαη ηξάπεδεο κε 
πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ απαηηήζεσλ απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη, επίζεο, πεξηνξηζκέλνο, επεηδή νη πειάηεο 
είλαη κεγάιεο πεηξειατθέο εηαηξείεο. 
 
Παξάιιεια, θάζε πειάηεο έρεη ελερπξηάζεη  σο νξίδεηαη ζηελ κεηαμχ καο ζχκβαζε, εγγπεηηθή επηζηνιή αμίαο ίζεο πξνο ηα 
2/12 ηεο εηεζίσο δηαθηλνχκελεο πνζφηεηαο  θαπζίκνπ απφ απηφλ.    
 
 
γ. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Γελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Η Δηαηξεία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο 
πξνκεζεπηέο.  
 
Η Γηνίθεζε παξαθνινπζεί  ηελ ζρέζε δαλεηζκνχ πξνο Ίδηα θεθάιαηα θαη θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ 
δηαζεζίκσλ ηεο:       
Ξέλα   θεθάιαηα / Ίδηα θεθάιαηα      0,20 (2013)                 0,30 (2012) 
 

 
Πίλαθαο ελειηθίσζεο ππνρξεψζεσλ :    
  
31-12-2013                                                                                   

                                                                                     
    
31-12-2012 

 
27.2 Κίλδπλνη θεθαιαίνπ 

 
θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο θαη ησλ απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο.   
Η θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο  απνηειείηαη απφ Γαλεηζκφ (νκνινγηαθφ δάλεην: ζεκ.17), ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην: ζεκ.14, απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ: ζεκ.14.1, θέξδε εηο λέν). 
Η Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνινγψληαο ηε ζρέζε :    
 
 

Καζαξό ρξένο/Ίδηα Κεθάιαηα       

  31/12/2013   31/12/2012 

(πνζά ζε Δπξψ)             

Γαλεηζκφο (α) 1.735.200,00  2.602.800,00 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (β) 72.957,20  286.007,65 

Καζαξφ ρξένο (α-β) 1.662.242,80  2.316.792,35 

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 8.640.993,79  8.807.045,11 

Πνζνζηφ θαζαξνχ ρξένπο / Ίδηα Κεθάιαηα 19,24%  26,30% 

(Πνζά ζε Δπξψ) Μέζν 
επηηφθην 

0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 έηε 5+ έηε χλνιν 

Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

- 47.850,32 - - - 47.850,32 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

- 47.591,49 - - - 47.591,49  

Γάλεηα Σξαπεδψλ 1,0103% 433.800,00 433.800,00 867.600,00 - 1.735.200,00 

(Πνζά ζε Δπξψ) Μέζν 
επηηφθην 

0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 έηε 5+ έηε χλνιν 

Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο  
δξαζηεξηφηεηεο 

- 47.280,78 - - - 47.280,78 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

- 46.859,13 - - - 46.859,13 

Γάλεηα Σξαπεδψλ 1,562% 433.800,00 433.800,00 1.735.200,00 - 2.602.800,00 
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Μέξηζκα 

Η Δηαηξεία επέηπρε θεξδνθνξία παξά ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο .  
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζπλεθηηκήζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα, φπσο : 

 ε πνζφηεηα θαπζίκνπ  
 ην θφζηνο δαλεηζκνχ 
 ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ 

Η Γηνίθεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2013, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ηεο 
Δηαηξείαο, απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο ζπλνιηθνχ πνζνχ €115.320,00.  
 
 
 
Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 
Η Δηαηξεία : 

 Απαζρνιεί 4 άηνκα. Γελ πθίζηαληαη επίδηθεο ή εμψδηθεο απαηηήζεηο ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο. 

 Γελ έρεη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο. 

 Γελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα. 

 Δπηδηψθεη ηελ ηαρεία θαη απξφζθνπηε ηξνθνδνζία ηνπ A/Γ κε αεξνπνξηθφ θαχζηκν. ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο ππάγεηαη θαη ε ιεηηνπξγία-ζπληήξεζε ηνπ Αγσγνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε 
ηερλνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξσηίζησο πξνεγκέλεο κεζφδνπο. 
Η επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο απξφζθνπηεο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αγσγνχ θαη ησλ   εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, 
γίλεηαη απφ ην Κεληξηθφ χζηεκα Απνκαθξπζκέλνπ Διέγρνπ & Δπηθνηλσλίαο ηνπ Αγσγνχ (SCADA), 
ζπλεπηθνπξνχκελν κε έλα εηδηθφ πξφγξακκα πνπ εθηηκά πνζνηηθά θαη πξνζδηνξίδεη γεσγξαθηθά ηελ χπαξμε 
ελδερφκελεο δηαξξνήο (Leak Detection System - LDS). Η ιεηηνπξγία, ν έιεγρνο θαη ε επίβιεςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
Αγσγνχ (Αγσγφο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ), γίλεηαη ζε 24-σξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηελ αίζνπζα 
ειέγρνπ ηνπ δηπιηζηεξίνπ Αζπξνπχξγνπ ησλ ΔΛ.ΠΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 
ηεο θχιαμεο ηνπ Αγσγνχ Μεηαθνξάο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ, επηζεσξείηαη θαη επνπηεχεηαη ην ζχλνιφ ηνπ 6 
εκέξεο ηελ εβδνκάδα απφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ (Διεγθηήο Αγσγνχ).  

 Βαζηθφ κέιεκα ηεο Δηαηξείαο είλαη λα εμαζθαιηζζεί φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Αγσγνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ησλ δηεζλψλ Καλνληζκψλ θαη φινπο ηνπο θαλφλεο Αζθαιείαο, ψζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ην Πξνζσπηθφ 
πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηνλ Αγσγφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, νη Δγθαηαζηάζεηο, νη Πεξίνηθνη θαη ην Πεξηβάιινλ. 
 
Η Δηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο θαη ζηελ ηθαλνπνηεηηθή 
δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, θαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Βειηηψλεη ζπλερψο ηηο ππεξεζίεο θαη ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο  ησλ  πειαηψλ. 
πκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο (θαη Γηεζλείο πξαθηηθέο) πνπ αθνξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θαπζίκνπ (JET A-1), ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα. 
Παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθφ θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 
ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ. 
Διαρηζηνπνηεί αλαζθαιείο ελέξγεηεο θαη θαηαζηάζεηο ζην κέηξν ηνπ ινγηθά εθηθηνχ θαη είλαη   πξνεηνηκαζκέλε λα 
αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε θαηάζηαζε αλάγθεο θαη ζε ζνβαξά αηπρήκαηα / πεξηζηαηηθά. 
Η Δηαηξεία κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ησλ εξγνιάβσλ πνπ εξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζε εγθαηαζηάζεηο 
ηξίησλ, λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 
απηέο κέζσ εγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 
αζθάιεηαο θαη κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
Η πνιηηηθή απηή ηεο Δηαηξείαο δηέπεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δεζκεχεη φιν ην πξνζσπηθφ ζε φια ηα επίπεδα  
ηεο ηεξαξρίαο ηεο Δηαηξείαο γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.                                              
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Η πξαγκαηηθή ζέζε θαη απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο :  
 
 
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ 
  

 
1.      Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ       5,94 % (2013),  6,95% (2012)   
             χλνιν ελεξγεηηθνχ 
        

 

 

2.      Πάγην  ελεξγεηηθφ                  94,06 % (2013),  93,05% (2012)   
         χλνιν ελεξγεηηθνχ 
 

3.         Ίδηα θεθάιαηα                       131,03% (2012),   112,42% (2012)   
         χλνιν ππνρξεψζεσλ  
          
                     θαη  
 
4.     χλνιν ππνρξεψζεσλ             43,29% (2013),  47,08%(2012)          
            χλνιν παζεηηθνχ 
 
 
5.        Ίδηα θεθάιαηα                        56,71% (2013),  52,92%(2012) 
        χλνιν παζεηηθνχ                                                            
 

 

 
6.      Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ          79,00% (2013),   98,25% (2012)   
      Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 
 

7.                   Γηαζέζηκα                            6,37% (2013),   24,29% (2012)       
      Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 
 

 

 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΗ 
 

Γείκηες αποδοηικόηηηας ιδίων κεθαλαίων 
 

8.     Κέξδε  πξν θφξσλ                      5,14%  (2013),    8,80% (2012)  
            Ίδηα θεθάιαηα 
 
 
 

9.     Καζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη ηφθσλ    4,53% (2013),    7,22% (2012) 
            χλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ 
 

 
Γείκηης περιθωρίοσ μικηού κέρδοσς 
   

10.               Μηθηά απνηειέζκαηα                              34,67% (2013) ,  42,34% (2012) 
         Πσιήζεηο απφ παξνρή ππεξεζηψλ 
 

 

Γείκηης περιθωρίοσ καθαρού κέρδοσς 
 

11.           Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο                  13,15% (2013),  22,92% (2012) 

         Πσιήζεηο απφ παξνρή ππεξεζηψλ 
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ΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
 

12.       Απαηηήζεηο απφ πειάηεο              Υ 360      35 εκέξεο (2013) ,   34 εκέξεο (2012) 
       Πσιήζεηο απφ παξνρή ππεξεζηψλ 
 
 
13.    Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο       Υ 360       45 εκέξεο (2013)  ,  25 εκέξεο(2012)  
      Αγνξέο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ                                                                                                                         
                     κε πίζησζε 
 
 
 
Δπηδηώμεηο θαη πξννπηηθέο 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαηαλνψληαο ηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, ζπλεπήο ζηνπο ζηφρνπο ηεο γηα 
ηθαλνπνίεζε ηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο ζηνπο Μεηφρνπο, ηελ απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ Αγσγνχ αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, δηαηήξεζε ην ηέινο δηέιεπζεο ζηα €6,00 αλά θπβηθφ θαη 
γηα ην έηνο 2014. 
 
Μειινληηθά ζρέδηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ζην ηαζκφ Παξαιαβήο ηνπ Αγσγνχ 
Μεηαθνξάο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ, εληφο ηνπ ΓΑΑ/OFC,. Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία ζα πξνβεί ζε εξγαζίεο 
θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ηθξησκάησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο ζα απαηηεζνχλ, ζηα πιαίζηα 
αζθαιέζηεξεο πξφζβαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηνλ ππέξγεην εμνπιηζκφ ηεο 
Δηαηξείαο. 
 
Παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Καζνδηθήο Πξνζηαζίαο, ε 
Δηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ Αγσγνχ, ζα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ εξγαζίεο, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη θαηά πάληα ρξφλν ε επαξθήο πξνζηαζία ηνπ Αγσγνχ Μεηαθνξάο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ απφ 
ελδερφκελεο εμσηεξηθέο δηαβξψζεηο.  
  
Σέινο, αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο εηδηθψλ ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο παξνπζίαο λεξνχ 
θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ζηα θξεάηηα ησλ βαλνζηαζίσλ, νη νπνίεο μεθίλεζαλ θαη βξίζθνληαη ζε 
εμέιημε εληφο ηνπ 2013. 
 

Απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έσο ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηελ 28

ε
 Απξηιίνπ 2014, δελ ζπλέβεζαλ γεγνλφηα πνπ λα επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Η θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ φγθν ηνπ αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ πνπ ζα δηαθηλεζεί. 
 
Μέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014, έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ζηνλ ΓΑΑ  68.439,5 θπβηθά κέηξα αεξνπνξηθνχ 
θαπζίκνπ, πνζφηεηα ε νπνία απνηειεί 10% πςειφηεξν κεηαθεξζέληα φγθν θαπζίκνπ απφ απηφλ πνπ 
κεηαθέξζεθε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013.  

 
 

Μαξνχζη, 28 Απξηιίνπ 2014 
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