
 

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 

Οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα  

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
AP.M.A.E.: 39204/01/Β/97/530 

Ε∆ΡΑ: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2, 115 27 ΑΘΗΝΑ 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (2) από (47) 

Περιεχόµενα 

Σελίδα 

Στοιχεία Επιχείρησης 4 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 7 

Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων 8 

Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων 9 

Κατάσταση ταµειακών ροών 10 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 11 
1 Γενικές πληροφορίες 11 
2 Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών 12 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 12 
2.1.1 Αλλαγές σε πρότυπα και διερµηνείες 12 
2.2 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 17 
2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 17 
2.4 Ενσώµατα πάγια 18 
2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19 
2.6 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 19 
2.7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 19 
2.8 Κρατικές επιχορηγήσεις 20 
2.9 Αποθέµατα 21 
2.10 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 21 
2.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21 
2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 21 
2.13 ∆ανεισµός 21 
2.14 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 21 
2.15 Παροχές στο προσωπικό 22 
2.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 
2.17 Προβλέψεις 23 
2.18 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 23 
2.19 Αναγνώριση εσόδων 24 
2.20 Μισθώσεις 24 
2.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 25 
2.22 Συγκριτικά στοιχεία 25 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 25 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 25 
3.2 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 28 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 29 
5 Ενσώµατα πάγια 31 
6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 33 
7 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 34 
8 Αποθέµατα 34 
9 Προκαταβολές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 35 
10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 35 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (3) από (47) 

11 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 36 
12 Μετοχικό κεφάλαιο 36 
13 Αποθεµατικά 36 
14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 37 
15 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 37 
16 Τράπεζες: Λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 38 
17 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 38 
18 Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 39 
19 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 40 
20 Παροχές σε εργαζοµένους 41 
21 Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 41 
22 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 42 
23 Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 43 
24 Φόρος Εισοδήµατος 43 
25 Μερίσµατα 44 
26 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 44 
27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και νοµικές υποθέσεις 44 
28 ∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων 45 
29 Λειτουργικές µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία είναι επενδυτής 45 
30 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 46 

  



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (4) από (47) 

Στοιχεία Επιχείρησης 

 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ   - Πρόεδρος ∆.Σ. (από  9/2/2010) 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πρόεδρος ∆.Σ. (έως 6/3/2009 και από 23/9/2009 έως 
                                                      9/2/2010) 
                                                  - Αντιπρόεδρος (από 9/2/2010) 
                                                  - Μέλος ∆.Σ. (Από 6/3/2009 έως 23/9/2009) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ        - ∆ιευθύνων Σύµβουλος (από 09/2/2010) 
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ- ∆ιευθύνων Σύµβουλος (από 6/3/2009 έως  
                                                                           9/2/2010) 
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ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
www.pricewaterhousecoopers.gr 
e-mail:pwc.greece@gr.pwcglobal.com 
Tel: +30 (210) 6874 400 
Fax: +30 (210) 6874 444 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή 

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, που αποτελούνται από την 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

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

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

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

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

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

∆ηµήτριος Σούρµπης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891 

ΠραιςγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία  

Λ. Κηφισίας 268 

152 32 Χαλάνδρι 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 113 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 5 143.402 144.415
Ενσώµατα πάγια κατεχόµενα προς πώληση 5 756 688
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 312 404
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 7 34.419 1.419
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17 3.751 2.949

Προκαταβολές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 85.221 85.906
267.861 235.781

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 8 48.677 34.365
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 86.845 70.872
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 184.118 203.659

319.639 308.896

Σύνολο ενεργητικού 587.500 544.677

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 12 104.116 104.116
Aποθεµατικά 13 62.173 62.173
Αποτελέσµατα εις νέον 55.209 57.138
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 221.498 223.427

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 18 18.122 23.775
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 19 8.073 8.046

26.195 31.821
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 130.957 104.228
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 15 855 (1.535)
Τράπεζες: Λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 16 207.995 186.736

339.807 289.429
Σύνολο υποχρεώσεων 366.002 321.250

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 587.500 544.677 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ.  για το έτος 2009 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις   
22 Μαρτίου 2010. 

 
Πρόεδρος 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Γενικός ∆ιευθυντής 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 
∆ιευθυντής Γενικής 

Λογιστικής 

    
 

Αναστάσιος Γιαννίτσης 
 

Ιωάννης Ψυχογυιός 
 

Ροµπέρτο Καραχάννας 
 

Ιωάννης Λέτσιος 
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Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων 

Έτος που έληξε
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Πωλήσεις 2.349.614 2.969.382

Φόροι πωλήσεων, τέλη άσκησης επιτηδεύµατος και 
παρόµοιοι δασµοί (739.754) (683.437)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.609.860 2.285.945

Κόστος πωληθέντων (1.471.406) (2.166.708)

Μεικτό κέρδος 138.454 119.237

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 21 (119.685) (119.082)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 22 11.330 11.398

Λειτουργικό αποτέλεσµα 30.099 11.553

Αποζηµίωση εθελουσίας εξόδου 22 (30.170) -

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 23 (1.474) (9.236)

Κέρδη προ φόρων (1.545) 2.317

Φόρος εισοδήµατος 24 (384) (2.267)

Καθαρές (ζηµίες)/κέρδη χρήσης (1.929) 50

Λοιπά συνολικά Έσοδα - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από 
φόρους (1.929) 50 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2008 104.116 62.170 62.591 228.877

Λοπά συνολικά έσοδα - - - -
Καθαρά κέρδη χρήσης - - 50 50
Συνολικά πλήρη εισοδήµατα για το έτος - - 50 50
Μεταφορές σε αποθεµατικά - 3 (3) -
Μερίσµατα του 2007 - - (5.500) (5.500)
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2008 104.116 62.173 57.138 223.427

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2009 104.116 62.173 57.138 223.427

Λοπά συνολικά έσοδα - - - -
Καθαρές ζηµίες χρήσης (1.929) (1.929)
Συνολικά πλήρη εισοδήµατα για το έτος - - (1.929) (1.929)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2009 104.116 62.173 55.209 221.498 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26  9.845  249.186  
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9.845  249.186  

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5,6 (15.802) (25.322)
Εισπραχθέντες τόκοι 23  4.723  4.407  
Μερίσµατα εισπραχθέντα 23  600  130  
Μείωση/ (αύξηση) µετοχικού κεφαλαίου σε συνδεδεµενες επιχειρήσεις 7 (33.000) -
Έσοδα από πώληση παγίων 356  214  
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (43.123) (20.571)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι 23  (7.522) (11.587)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της εταιρείας - (5.500)
Καθαρές ροές από βραχυπρόθεσµα δάνεια 16  21.259  (15.760)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 13.737  (32.847)

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (19.541) 195.768  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 11  203.659  7.891  

Αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (19.541) 195.768  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 11  184.118  203.659  

Έτος που έληξε

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θυγατρική εταιρία σε ποσοστό 100% της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική επικράτεια µε κύριο σκοπό την εµπορία προϊόντων πετρελαιοειδών. 
Στα πλαίσια αυτά οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν: 

� Την εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων (ανεφοδιασµό πρατηρίων καυσίµων, βιοµηχανικών 
συγκροτηµάτων, οικιών και παντός φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
πλοίων και αεροσκαφών)  

� Την βιοµηχανική επεξεργασία, αποθήκευση, εµφιάλωση και εµπορία υγραερίων 

� Την ανάµειξη, συσκευασία και εµπορία ορυκτελαίων 

� Την παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συµπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των 
παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της εταιρείας 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα.  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν όσον αφορά τον υπολογισµό και αναγνώριση των λογιστικών µεγεθών 
είναι οι ίδιες που εφαρµόζονται και στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια της 31 
∆εκεµβρίου 2009. Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της εταιρείας είναι το Ευρώ και τα 
οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ για το έτος 2009 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 22 Μαρτίου 2010. Οι µέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις µετά τη δηµοσίευση. Οι οικονοµικές Καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των 
χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.eko.gr. 
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2 Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται 
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί συστηµατικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ για το έτος που έληξε στις της 31 ∆εκεµβρίου 2009 έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί 
από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει όλα τα 
∆ΠΧΠ για τα έτη που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2009, µε εξαίρεση ορισµένες προβλέψεις του ∆ΛΠ 39 που δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν τούτου οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 
που έχουν εκδοθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί 
από την αναπροσαρµογή της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που είναι διαθέσιµα 
προς πώληση, καθώς επίσης και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού 
(περιλαµβανοµένων και των παραγώγων) που αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης 
από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών 
για τον υπολογισµό των διαφόρων λογιστικών µεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού 
υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές 
για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην σηµείωση 4 «Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και 
παραδοχές». Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας και τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 

2.1.1 Αλλαγές σε πρότυπα και διερµηνείες 

(α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία σε ετήσιες οικονοµικές περιόδους για την χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009: 

• ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» .Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να 
αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Το 
αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν 
αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις 
συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε 
µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές 
οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). 
Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µια κατάσταση την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 

• ∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού». Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 
23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής 
αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα 
οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να 
πωληθούν. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στην Εταιρεία, καθώς κεφαλαιοποιούσε όλο το κόστος 
δανεισµού που αφορούσε περιουσιακά στοιχεία που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.  

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων». Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
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διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να 
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί 
γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια 
Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Η τροποποίηση 
αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική αντιστάθµισης για 
συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καθότι δεν εφαρµόζεται λογιστική αντιστάθµιση 
κινδύνου για συναλλαγές ανάµεσα στους τοµείς  σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ∆ΛΠ 39. 

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει 
τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή του όρου 
«προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 
όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα 
είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την 
παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου 
ρευστότητας. Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η εταιρεία έχει εφαρµόσει την τροποποίηση του προτύπου.  

• ∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων».Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι 
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision 
Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. 
Η τροποποίηση δεν είχε καµία επίδραση στον αριθµό των τοµέων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις . 

• Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών. Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών 
που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’ πόντους’’ ή ‘’ ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες 
που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας. Η διερµηνεία αναφέρεται στους 
υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές 
οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο 
ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο 
πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 – Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. Η διερµηνεία έχει 
εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από 
καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική 
οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο 
για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία, καθώς δεν εφαρµόζεται λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 – Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις 
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009).Η διερµηνεία διευκρινίζει τις 
απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα 
ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον 
πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα 
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λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την 
κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

(β) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για 
τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 1 Ιανουαρίου 
2010 ή µεταγενέστερες περιόδους: 

• ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει 
τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related 
entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η 
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των 
συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον 
ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις 
ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές 
από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010.). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει 
επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. 
Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση 
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο 
ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει 
αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους 
υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η 
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει 
τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που 
καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που 
τίθενται σε εφαρµογή. 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010). Η 
παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη 
φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία 
πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις 
υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η 
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς η Εταιρεία έχει ήδη 
µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). Σκοπός της τροποποίησης είναι να 
αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται 
από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα 
δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η 
τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
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µετά την 1η Ιουλίου 2009). Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα 
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την απεικόνιση απευθείας στα αποτελέσµατα 
των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην 
εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή 
θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που 
πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι 
αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις 
και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ 
σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις 
για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την από-αναγνώριση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 9, ορίζεται ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη 
αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη 
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από 
σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην 
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα 
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι 
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει 
την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα 
κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. 
Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο 
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες 
µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος 
µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 – Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις 
περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009)Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε 
συµφωνίες παραχώρησης. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την διερµηνεία αυτή την 1η Ιανουαρίου 2010. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011).Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε 
περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο 
σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των 
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το 
όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον 
λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από 
την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη 
χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε 
µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την 
ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο 
λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, 
προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία 
αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(γ) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τµήµα του προγράµµατος ετησίων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων):  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας 
επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

• ∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες». Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 
δραστηριότητες.  

• ∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση 
πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο 
πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την 
κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

• ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών». Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε 
ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να 
κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

• ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων 
γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα». Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το 
αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

• ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη 
µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του 
ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 
(δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).  
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• ∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που 
χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των 
άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  

• ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) 
διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως 
παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις 
συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών 
µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα 
στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα 
αποτελέσµατα.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν 
ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε 
συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που 
τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε 
αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης 
µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της 
ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.  

2.2 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στο κόστος κτήσης µείον τυχόν προβλέψεις αποµείωσης. 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της 
Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, διαγράφονται στα αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που µεταφέρονται 
απευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων χρηµατοροών και σε 
πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. 

Αλλαγές στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών χρεωγράφων σε ξένο νόµισµα που έχουν χαρακτηρισθεί σαν 
διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγµατικές διαφορές που προέρχονται από τη διαφοροποίηση της 
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καθαρής αξίας του χρεωγράφου και λοιπές αλλαγές που προέρχονται από τη λογιστική αξία. Οι συναλλαγµατικές 
διαφορές διαγράφονται στα αποτελέσµατα ενώ οι λοιπές µεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Συναλλαγµατικές διαφορές σε µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού περιλαµβάνονται 
στα κέρδη ή ζηµίες από την αλλαγή στην εύλογη αξία. Συναλλαγµατικές διαφορές σε µη χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού όπως µετοχές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων διαγράφονται 
στα αποτελέσµατα σαν µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από µεταβολή στην εύλογη αξία. 

2.4 Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση µε 
εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία αποτιµούνται στο κόστος κτήσεως µείον αποµείωση. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνο εάν είναι πιθανό, µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σχετιζόµενα µε το πάγιο, να εισρεύσουν 
στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων διαγράφεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Οικόπεδα        _  

- Κτίρια 12-20 έτη 

- Μηχανολογικός Εξοπλισµός 5-20 έτη 

- Μεταφορικά Μέσα 5-7 έτη 

- Έπιπλα – Σκεύη και λοιπός εξοπλισµός 1-5 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Όταν η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κέρδη η ζηµίες από την πώληση ενσωµάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζηµίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσµατα 
σαν µέρος των καθαρών λοιπών εσόδων /(εξόδων). 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην αγορά ή κατασκευή στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Έξοδα δανεισµού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν ειδικά για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιµοποιήθηκαν για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το µέρος των εξόδων δανεισµού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται 
εφαρµόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του παγίου. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα 
δανεισµού διαγράφονται στα αποτελέσµατα . 
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2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(a) Λογισµικό 

Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει το κόστος αγοράς και εφαρµογής. Το κόστος των αδειών για τη χρήση 
λογισµικού κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου λογισµικού έως 
ότου να είναι έτοιµο προς χρήση. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 
τους. (3 χρόνια) µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης. 

2.6 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη 
αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί αποµείωση 
επανεκτιµώνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

2.7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Ταξινόµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και 
δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.. 

 

(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαµβάνονται 
στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθµιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε 
αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς 
πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στην κατάσταση οικονοµικής 
θέσης. 
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(γ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται 
στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 
µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Αναγνώριση και επιµέτρηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρούνται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 
που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 
συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 
ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµούνται µεταγενέστερα σε κόστος µείον κόστος αποµείωσης καθώς τα εργαλεία ιδίων κεφαλαίων δεν 
µπορούν να αποτιµηθούν µε ακρίβεια. ∆άνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία µε τη µέθοδο 
του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατοποιηθέντα και εξ αποτιµήσεων κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από 
µεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων» 
περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που ανακύπτουν.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Oι εύλογες αξίες των µη διαπραγµατεύσιµων στοιχείων 
προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, αναφοράς σε 
συγκρίσιµα στοιχεία διαπραγµατευόµενα σε ενεργές αγορές και προεξόφληση ταµειακών ροών που 
εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγµατικές συνθήκες του εκδότη. 

 

 

Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά, - που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας µείον προγενέστερες ζηµιές αποµείωσης που είχαν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα για συγκεκριµένο 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο -  µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων 
που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

2.8 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν έσοδα εποµένων 
περιόδων και συµπεριλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις. Μετά 
πιστώνονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων που αναφέρονται σε άµεση 
σχέση µε τις αποσβέσεις του συγκεκριµένου παγίου. 
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2.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου µηναίου σταθµικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 
εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.10 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες γενικά έχουν πίστωση 15-90 ηµερών καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη 
αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, 
αφαιρουµένων και των προβλέψεων αποµείωσης. Οι προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συµβατικούς όρους. 

Οι εµπορικές απαιτήσεις επίσης  περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και επιταγές εισπρακτέες από τους πελάτες. 

Σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα του πελάτη ή πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η 
αδυναµία τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς 
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα και συµπεριλαµβάνεται στα «Έξοδα διοίκησης και 
διάθεσης». 

2.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές 
υπεραναλήψεις. Επιπροσθέτως περιλαµβάνουν ποσά από λογαριασµούς υπερανάληψης που είναι απαιτητά κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

2.13 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά µεταξύ 
του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στο τραπεζικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό, στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις του ισολογισµού και στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών. 

2.14 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

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

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

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

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό.  

2.15 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία έχει τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία 
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 
προηγούµενες χρονικές περιόδους. 

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του 
δηµοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφ όσον έχει πληρώσει τις εισφορές της . 
Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν δαπάνες προσωπικού όταν οφείλονται. Εισφορές που προπληρώνονται 
αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων 
ή συµψηφισµός µε νέες οφειλές. 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριµένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών. Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών που να είναι 
χρηµατοδοτούµενο. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µαζί µε τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη 
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση της καθορισµένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης 
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών 
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υπολογίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατικών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο 
των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα. 

Τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και τις υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης και υπερβαίνουν το 10% της υποχρέωσης καθορισµένων 
εισφορών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο εργασίας των 
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές 
του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή 
το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

 (β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόµενος αποχωρήσει οικιοθελώς µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία 
καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων 
σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει 
αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 
12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

2.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
επιµετρούνται σύµφωνα µε το αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Οι 
υποχρεώσεις ταξινοµούνται σε βραχυπρόθεσµες αν η πληρωµή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι 
παρουσιάζονται µέσα στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

2.17 Προβλέψεις 

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νοµικές υποθέσεις γίνονται όταν η 
εταιρεία έχει νοµικές συµβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι 
πιθανόν να χρειασθούν µελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά 
µπορούν να υπολογισθούν µε σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν πρόστιµα λόγω 
τερµατισµού συµβάσεων µισθώσεων και αµοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζοµένων. Προβλέψεις δεν 
µπορεί να γίνουν για ενδεχόµενες µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναµενοµένων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ο 
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιµοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 
του χρήµατος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές µε την υποχρέωση. 

2.18 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που σχετίζονται µε τρέχοντα ή µελλοντικά έξοδα, κεφαλαιοποιούνται ή 
εξοδοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση. Οι δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν από 
παρελθούσες δραστηριότητες και που δεν συµβάλλουν στα τρέχοντα ή µελλοντικά έσοδα της εταιρείας, 
εξοδοποιούνται.  

Η Εταιρεία εφαρµόζει πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος η οποία συµµορφώνεται µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές και λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων 
της. Για τη συµµόρφωση µε όλους τους σχετικούς όρους και κανονισµούς η Εταιρεία έχει εφαρµόσει σύστηµα 
παρακολούθησης των διαφόρων παραµέτρων, σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των αρµοδίων αρχών. Επίσης 
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προσαρµόζει τα επενδυτικά της προγράµµατα για δαπάνες που απαιτούνται για γνωστές µελλοντικές 
περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις. Οι παραπάνω δαπάνες προεκτιµούνται από σχετικές περιβαλλοντικές µελέτες. 

Υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές δαπάνες επανόρθωσης ή καθαρισµού αναγνωρίζονται όταν οι σχετικές 
περιβαλλοντικές µελέτες ή εργασίες καθαρισµού είναι πιθανές και οι σχετικές δαπάνες µπορούν εύλογα να 
εκτιµηθούν. Γενικά, η δηµιουργία των σχετικών προβλέψεων συµπίπτει µε τη δέσµευση από µέρους της 
Εταιρείας να προβεί σε υλοποίηση επίσηµου σχεδίου δράσης, σε περίπτωση αποβιοµηχανοποίησης ή σε 
περίπτωση κλεισίµατος ανενεργών εγκαταστάσεων. 

2.19 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους 
Προστιθέµενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η 
πιθανότητα τα οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις αγαθών  

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει την ιδιοκτησία και τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η 
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά µε βάση το χρόνο και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο και κατανέµει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.  

(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

2.20 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στα «∆άνεια». 
Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης της µίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης µε τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό επιτόκιο στο 
υπόλοιπο της υποχρέωσης στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 
µίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία δεν είχε χρηµατοδοτικές µισθώσεις κατά τις χρήσεις 2008 και 2009. 
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Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

2.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

2.22 Συγκριτικά στοιχεία 

Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσεως. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Λόγω των δραστηριοτήτων της η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως 
εµπορικούς (περιλαµβανοµένων µεταβολών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. 
Συµβαδίζοντας µε διεθνείς πρακτικές και µέσα στα πλαίσια της εκάστοτε τοπικής αγοράς και νοµικού πλαισίου, το 
γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην µείωση πιθανής έκθεσης στη 
µεταβλητότητα της αγοράς και / η την µετρίαση οιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στη χρηµατοοικονοµική θέση 
της Εταιρείας, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. 

 (α)        Κίνδυνος αγοράς 

(ι) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και τιµολογεί σε ευρώ. Για τις συναλλαγές σε 
Ναυτιλία και Αεροπορικές Πωλήσεις η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο από το 
∆ολάριο Αµερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εµπορικές συναλλαγές και απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. Λόγω του γεγονότος ότι µεγάλο µέρος των συναλλαγών στην εσωτερική αγορά 
είναι σε ευρώ αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι αγορές για τις πωλήσεις εξωτερικού (σε δολάρια) γίνονται στο 
αντίστοιχο νόµισµα η εταιρεία δεν διενεργεί επιπλέον πράξεις προστασίας.  

(ιι) Κίνδυνος διακύµανσης τιµής προϊόντων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των εµπορεύσιµων αγαθών στο µέτρο που η αξία των αποθεµάτων 
της εκτίθεται σε κινδύνους από µεταβολή των τιµών. Έναντι του κινδύνου αυτού, προστασία παρέχεται, από το 
γεγονός ότι στα πλαίσια της εµπορικής πολιτικής, οι τιµές πώλησης των προϊόντων καθορίζονται από τις 
ηµερήσιες διεθνείς τιµές. 

(ιιι) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των 
επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα µεν δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε 
κίνδυνο ταµειακών ροών ενώ στα δάνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της 
εύλογης αξίας. Ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού 
(EURIBOR η LIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Το ύψος της επιβάρυνσης 
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εξαρτάται από το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 εάν τα επιτόκια των δανείων 
σε Ευρώ ήταν κατά 1% υψηλότερα, των λοιπών µεταβλητών τηρουµένων σταθερών, τα προ φόρων κέρδη της 
Εταιρείας θα ήταν χαµηλότερα κατά €0.2 εκατ.  

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική της έγκειται στο να εξασφαλίσει 
ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες µε αποδεδειγµένη πιστοληπτική ικανότητα έχοντας πάρει συναλλαγµατικές 
εγγυήσεων, εµπράγµατες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, τραπεζικές εγγυήσεις καθώς και προσωπικά τριτεγγυηµένες 
επιταγές. ∆ιενεργείται επίσης αυτόµατος πιστωτικός έλεγχος, όπου παραγγελίες για ποσά πέραν του εγκεκριµένου 
πιστωτικού ορίου ανά πελάτη, απορρίπτονται καθώς και παραγγελίες για πελάτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές. Τα 
πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται µε βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε όρια 
που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα. 

 

Η κατανοµή των εισπρακτέων απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε χιλ.€: 

 

Τρέχον 
υπόλοιπο

Πέραν πιστωτικής 
περιόδου αλλά µη 

αποµειωµένο υπόλοιπο
Αποµειωµένο 

υπόλοιπο

Καθαρές 
απαιτήσεις

31 ∆εκεµβρίου 2008Πελάτες 89.308 32.274 29.632 59.676
Λοιποί χρεώστες 30.564 3.536 27.028

119.872 32.274 33.168 86.704

31 ∆εκεµβρίου 2009Πελάτες 92.701 27.795 25.444 67.257
Λοιποί χρεώστες 36.377 3.718 32.659

129.078 27.795 29.162 99.916 

Από τις απαιτήσεις από πελάτες ποσό 21,2 εκ. € για το 2009 και 23,4 εκ. € για το 2008 περιλαµβάνεται στις 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (σηµ.9) ενώ το υπόλοιπο ποσό απαιτήσεων από πελάτες καθώς και όλες οι 
απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες περιλαµβάνονται στους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (σηµ.10). 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 
εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. 
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Ανάλυση απαιτήσεων
31/12/2009 31/12/2008

(α) Τρέχον υπόλοιπο 92.701 89.308
(β) Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά µη αποµειωµένο υπόλοιπο 27.795 32.274
(γ) Αποµειωµένο υπόλοιπο 25.444 29.632

(β) Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά µη αποµειωµένο υπόλοιπο

Ανάλυση ενηλικίωσης του πέραν της πιστωτικής περιόδου αλλά µη αποµειωµένων υπολοίπων 31/12/2009 31/12/2008
Λιγότερο από 30 ηµέρες 15.247 10.147
30 έως 90 ηµέρες 3.330 11.040
Πάνω από 90 ηµέρες 9.218 11.086

27.795 32.274

(γ) Αποµειωµένο υπόλοιπο

Ανάλυση ενηλικίωσης του αποµειωµένου υπολοίπου 31/12/2009 31/12/2008
Λιγότερο από 30 ηµέρες - -
30 έως 90 ηµέρες - -
Πάνω από 90 ηµέρες 25.444 29.632

25.444 29.632

Κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης απαιτήσεων πελατών: 
31/12/2009 31/12/2008

1 Ιανουαρίου 29.632 45.165
Αύξηση πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης 12.605 4.418
∆ιαγραφή υπολοίπων πελατών ως µη εισπράξιµα στη χρήση (16.793) (19.951)
31 ∆εκεµβρίου 25.444 29.632 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση ικανών ταµειακών πόρων και διαθεσίµων καθώς και 
την εξασφάλιση επαρκών πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Λόγω της δυναµικής φύσης των 
δραστηριοτήτων της η Εταιρεία έχει σαν στόχο να διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µέσω πιστωτικών 
γραµµών. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονοµικές υποχρεώσεις και τις καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
παραγώγων της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες 
υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία ισολογισµού µέχρι τη συµβατική 
ηµεροµηνία λήξης. Τα ποσά που εµφανίζεται στον πίνακα  αποτελούν τις  βάσει σύµβασης ταµειακές ροές. 
Υπόλοιπα που λήγουν εντός ενός έτους είναι ίσα µε τα τρέχοντα  υπόλοιπα τους καθώς η επιρροή  του 
εκπιπτόµενου ποσού δεν είναι σηµαντική. 
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Εντός 1 έτος
Μεταξύ 1 
και 2 έτη

Μεταξύ 2 
και 5 έτη

Πάνω από 5 
έτη Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2009
∆ανεισµός 207.995 - - - 207.995
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία - - - - -
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 130.957 - - - 130.957

31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ανεισµός 186.736 - - - 186.736
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία - - - - -
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 104.228 - - - 104.228 

3.2 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας της εταιρείας στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς 
συµµέτοχους. και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα 
προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος της. 

Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της µε βάση το συντελεστή 
µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά 
απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» 
(συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) 
µείων «Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα» µείων «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον 
ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. 

Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
χιλ.€
Σύνολο δανεισµού 207.995 186.736
Μείον : Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (184.118) (203.659)
Καθαρός δανεισµός 23.877 (16.923)

Ίδια κεφάλαια 221.498 223.427

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 245.375 206.504

Συντελεστής µόχλευσης 9,7% - 
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4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιµώνται και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων 
προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες 

 (α) Φόρος εισοδήµατος 

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

(β) Πρόβλεψη για περιβαλλοντολογική αποκατάσταση 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εµπορία προϊόντων πετρελαίου, την εµφιάλωση υγραερίου και την παραγωγή 
λιπαντικών προϊόντων. Οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που πιθανό να προκληθούν από τις προαναφερθείσες 
ουσίες και προϊόντα πιθανόν να αναγκάσουν την Εταιρεία να προβεί σε έξοδα αποκατάστασης έτσι ώστε να είναι 
σύννοµη µε σχετικούς κανονισµούς και νόµους στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται και να 
εκπληρώσει τις νοµικές και συµβατικές της υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διενεργεί σχετικές αναλύσεις και εκτιµήσεις 
µε τους νοµικούς της συµβούλους ώστε να προσδιορίσει την πιθανότητα να προκύψουν δαπάνες 
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης, καθώς και να εκτιµήσει τα σχετικά ποσά και χρονική περίοδο κατά την 
οποία οι δαπάνες αυτές είναι πιθανό να προκύψουν. Η Εταιρεία δηµιουργεί σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές 
της καταστάσεις για τις εκτιµώµενες δαπάνες περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης όταν αυτές θεωρούνται 
πιθανές. Όταν ο οριστικός προσδιορισµός της σχετικής υποχρέωσης διαφέρει από το ποσό της σχετικής 
πρόβλεψης, η διαφορά επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσµάτων.  

(γ)  Εκτίµηση αποµείωσης της αξίας επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και απαιτήσεων 

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν η υπεραξία έχει υποστεί οποιαδήποτε αποµείωση, σύµφωνα µε την λογιστική 
πρακτική. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας χρηµατοροών έχουν καθοριστεί µε βάση της αξίας σε 
χρήση. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων. 

 

(δ)  Συνταξιοδοτικά προγράµµατα  

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθµό παραγόντων που προσδιορίζονται µε 
τη χρήση αναλογιστικών µεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 
προεξόφλησης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του κόστους της παροχής.  

Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το 
επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµειακών ροών, οι οποίες αναµένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 
προγραµµάτων. Για τον καθορισµό του κατάλληλου επιτόκιο προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιµοποιεί το επιτόκιο 
των χαµηλού ρίσκου εταιρικών οµολογιών, τα οποία µετατρέπονται στο νόµισµα στο οποίο η υποχρέωση θα 
πληρωθεί, και των οποίων η ηµεροµηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (30) από (47) 

 Άλλες σηµαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται µερικώς στις τρέχουσες 
συνθήκες αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σηµείωση 18 του παρόντος.  
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (31) από (47) 

5 Ενσώµατα πάγια 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοποιή

σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 31.031 66.359 141.807 10.883 23.862 4.849 278.790
Προσθήκες 460 1.774 6.671 679 1.094 14.273 24.951
Κεφαλαιοποιηµένα έργα - 3.155 5.798 - 13 (8.967) -
Πωλήσεις (132) (57) (639) (28) (121) (10) (987)
Προβλέψεις παγίων - (100) (991) (54) (26) - (1.171)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 31.359 71.130 152.647 11.480 24.821 10.145 301.583

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 - 22.222 90.294 9.439 21.681 - 143.636
Αποσβέσεις χρήσης - 3.031 9.956 934 1.113 - 15.034
Πωλήσεις - - (512) (28) (121) - (661)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (102) (660) (64) (15) - (842)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 -                   25.151         99.078         10.281         22.658         -                   157.168

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 31.359 45.980 53.569 1.199 2.163 10.145 144.415

Μεταφορά παγίων σε πάγια προς πώληση 181 138 370 688

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 31.540 71.343 153.166 11.480 24.821 10.145 302.495
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς πώληση (181) (213) (518) - - - (912)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 31.359 71.130 152.647 11.480 24.821 10.145 301.583
Προσθήκες - 2.053 4.617 418 668 7.807 15.563
Κεφαλαιοποιηµένα έργα - 7.260 5.554 - 118 (12.932) -
Πωλήσεις - (3) (6.350) (242) (567) (594) (7.756)
Προβλέψεις παγίων - (397) 189 - (4) - (211)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 31.359         80.043         156.658       11.656         25.037         4.426           309.178       

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 - 25.226 99.227 10.281 22.658 - 157.392
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς πώληση - (75) (149) - - - (224)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 25.151 99.078 10.281 22.658 - 157.168
Αποσβέσεις χρήσης - 3.166 9.685 553 903 - 14.307
Πωλήσεις - (0) (4.912) (221) (565) - (5.699)
Προβλέψεις παγίων - - - - - - -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 -                   28.316 103.850 10.613 22.996 -                   165.776

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 31.359 51.727 52.808 1.043 2.041 4.426 143.402 

 
 
Το κόστος των ενσώµατων παγίων που εµφανίζεται στον ανωτέρω  πίνακα παρουσιάζεται µειωµένο κατά το ποσό 
των προβλέψεων αποµείωσης παγίων που αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (32) από (47) 

Ανάλυση προβλέψεων αποµείωσης παγίων 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοποιή

σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 (422) (181) (2.008) - (6) - (2.617)
Προβλέψεις αποµείωσης παγίων - (397) 189  - (4) - (211)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 (422) (578) (1.818) - (9) - (2.828) 

 

Οι προβλέψεις αποµείωσης παγίων του έτους περιλαµβάνονται στα λοιπά έσοδα / (έξοδα). 

Για την αποµείωση των υπαρχόντων σε µη χρήση παγίων περιουσιακών στοιχείων λαµβάνεται υπόψη η 
δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης αυτών  καθώς και το αναµενόµενο έσοδο (ανακτήσιµο ποσό) από την 
εκποίηση όσων τελικά δεν επαναχρησιµοποιηθούν. 

Η Εταιρεία δεν έχει δεσµεύσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της 
υποχρεώσεων. Οι διαγραφές αφορούν µη χρησιµοποιούµενα πάγια.  

 

Ενσώµατα πάγια κατεχόµενα προς πώληση 

 
Τα ενσώµατα πάγια κατεχόµενα προς πώληση αφορούν : α) Ακίνητο Κεραµουργεία Αλεξανδρείας Ηµαθίας. 
Αποκτήθηκε µε πλειστηριασµό και η εταιρία σκοπεύει στην άµεση πώληση του, µε την ανεύρεση αγοραστή ο 
οποίος θα καταβάλει ικανοποιητικό τίµηµα, β) Κάτω Εγκατάσταση Ελευσίνας (πρώην Εγκατάσταση Μαµιδάκη). 
Εκτιµούµε ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών µηνών αφού γίνει σχετική διόρθωση της 
σύµβασης συγχώνευσης βάσει της οποίας το εν λόγω ακίνητο αποκτήθηκε από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατά τη 
απορρόφηση µε συγχώνευση της εταιρίας ΑΦΟΙ ΜΑΜΙ∆ΑΚΗ ΑΕ.΄ 
 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοποιή

σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 181 213 518 - - - 912
Προσθήκες 2 101 - - - - 104
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 183              314              518              -                   -                   -                   1.016           

Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 - 75 149 - - - 224
Αποσβέσεις χρήσης - 11 24 - - - 36
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 -                   87                173              -                   -                   -                   260              

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 183 228 345 - - - 756 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (33) από (47) 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικό Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 6.044 6.044
Προσθήκες 207 207
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 6.252 6.252

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 5.257 5.257
Αποσβέσεις χρήσης 590 590
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 5.848 5.848

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 404 404

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 6.252 6.252
Προσθήκες 129 129
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 6.380 6.380

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 5.848 5.848
Αποσβέσεις χρήσης 221 221
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 6.069 6.069

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 312 312 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (34) από (47) 

7 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

                      

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Αρχή περιόδου 1.419 1.419
Αύξηση κεφαλαίου 33.000  -
Πώληση συµµετοχών - -
Προβλέψεις αποµείωσης - -
Υπόλοιπο λήξεως 34.419 1.419 

Κατά το 2009 η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών αφορά τις Ναυτικές Εταιρείας ΕΚΟ-
ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΕ, ΕΚΟ – ΑΘΗΝΑ ΝΕ, ΕΚΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΕ, ΕΚΟ – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΝΕ και ΕΚΟ – ΗΡΑ ΝΕ. 

 

Επωνυµία

Κόστος 
συµµετοχής

Ποσοστό 
συµµετοχής

Χώρα 
εγκατάστασης

ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. 81 49,0% ΕΛΛΑ∆Α
SAFCO A.E. 240 25,0% ΕΛΛΑ∆Α
ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.098 100,0% ΕΛΛΑ∆Α
ΕΚΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑ∆Α
ΕΚΟ - ΑΘΗΝΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑ∆Α
ΕΚΟ - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑ∆Α

ΕΚΟ - ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΝΕ 12.000 100,0% ΕΛΛΑ∆Α
ΕΚΟ - ΗΡΑ ΝΕ 13.500 100,0% ΕΛΛΑ∆Α
Σύνολο 34.419  

 

  

8 Αποθέµατα 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Καύσιµα 38.701 24.427
Υγραέρια 688 307
Λιπαντικά 4.346 4.710
Αναλώσιµα και ανταλλακτικά 4.941 4.921

48.677 34.365 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (35) από (47) 

9 Προκαταβολές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Προπληρωθέντα ενοίκια 34.241 31.897

Πάγιες πιστώσεις πελατών 21.112 23.423

Φήµη και πελατεία πρατηρίων 27.929 29.474

∆οθείσες εγγυήσεις 1.640 813

Παρακρατηθέντες φόροι 299 299

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 85.221 85.906 

 

 

10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Μεταβολή 
προβλέψεων

Πελάτες 71.589 65.885
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (25.444) (29.632) 4.188
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 46.145 36.253

Λοιπές απαιτήσεις 36.377 30.564
Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης λοιπών απαιτήσεων (3.718) (3.536) (182)

32.659 27.028

Αναβαλλόµενα έξοδα και προκαταβολές 8.040 7.591

Σύνολο 86.845 70.872  

Ανάλυση προβλέψεων αποµείωσης πελατών 

31/12/2009 31/12/2008
1 Ιανουαρίου 29.632 45.165
Αύξηση πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης 12.605 4.418
∆ιαγραφή υπολοίπων πελατών ως µη εισπράξιµα στη χρήση (16.793) (19.951)
31 ∆εκεµβρίου 25.444 29.632 

Η µεταβολή των προβλέψεων πελατών (4.188 χιλ. €) αναλύεται ως εξής: Εντός του 2009 η εταιρεία 
χρησιµοποιώντας τις πρόνοιες του άρθρου 9 του φορολογικού νόµου  3296/14-12-2004, ΠΟΛ 1016/09-02-2005, 
διέγραψε επισφαλείς απαιτήσεις στο ποσό των 16,7 εκ. €. Παράλληλα εντός της χρήσης δηµιουργήθηκε ανάγκη 
σχηµατισµού επιπλέον αποθεµατικού επισφάλειας 12,6 εκ. € προερχόµενο κυρίως από ναυτιλιακές πωλήσεις 
προηγούµενων χρήσεων (9,9 εκ. €). 

Εντός των προβλέψεων αποµείωσης λοιπών απαιτήσεων περιλαµβάνονται προβλέψεις ύψους 2,2 εκ. € έναντι 
16,4 εκ. € καταλογισθέντων τελωνειακών παραβάσεων. Στις καταλογισθείσες τελωνειακές παραβάσεις, 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (36) από (47) 

κατεβλήθει ποσό ύψους 3,8 εκ. € µε σκοπό την προσφυγή στις αρµόδιες αρχές, µη αποδεχόµενοι τον 
καταλογισµό . 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 

11 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Ρευστά διαθέσιµα 184.118 203.659
Σύνολο ρευστών διαθεσίµων 184.118 203.659 

12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθµός 
µετοχών

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 3.547.386 104.116 104.116

31 ∆εκεµβρίου 2008 3.547.386 104.116 104.116

31 ∆εκεµβµρίου 2009 3.547.386 104.116 104.116 

 

Η ονοµαστική αξία µιας µετοχής της Εταιρείας είναι  € 29,35 (31 ∆εκεµβρίου 2008 ήταν  € 29,35) . 

 

13 Αποθεµατικά 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 9.580 29.424 23.166 62.170

Κίνηση στα αποθεµατικά 3 - - 3
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 9.583 29.424 23.166 62.173

Κίνηση στα αποθεµατικά - - - -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 9.583 29.424 23.166 62.173 

Τακτικό αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο, οι εταιρίες υποχρεούνται να µεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων 
καθαρών κερδών τους σύµφωνα µε τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεµατικό έως ότου το αποθεµατικό 
αυτό ισούται στο ένα τρίτο του µετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διαγραφή ζηµιών. 

Ειδικά αποθεµατικά 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (37) από (47) 

Τα ειδικά αποθεµατικά αφορούν κυρίως αποθεµατικά που προκύπτουν λόγω φορολογικών αναπροσαρµογών 
στοιχείων του ενεργητικού και την κατηγοριοποίηση τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά αφορούν: 

Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, κάτω από το ισχύον κάθε φορά φορολογικό και θεσµικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση διανοµής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά 
το χρόνο της διανοµής τους στους µετόχους ή µετατροπής τους σε µετοχικό κεφάλαιο.  

Μερικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά τα οποία έχουν φορολογηθεί µε φορολογικό συντελεστή ο οποίος είναι 
χαµηλότερος από εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Σε περίπτωση διανοµής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα 
µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανοµής τους στους µετόχους ή µετατροπής 
τους σε µετοχικό κεφάλαιο.  

∆εν έχει υπολογιστεί η υποχρέωση αναβαλλόµενου φόρου για τα αποθεµατικά αυτά καθώς η διανοµή τους στους 
µετόχους ή η µετατροπή τους σε µετοχικό κεφάλαιο δεν αναµένεται. 

14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Προµηθευτές 120.964 92.670
∆εδουλευµένα έξοδα 1.606 1.774
Λοιπές υποχρεώσεις 8.387 9.784

Σύνολο 130.957 104.228 

Στα δεδουλευµένα έξοδα και αναβαλλόµενα έσοδα περιλαµβάνονται και τα µη αποσβεσθέντα ποσά επιδοτήσεων. 
Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν διάφορους χρεώστες, υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και 
διάφορους φόρους και τέλη. 

15 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Απαιτήσεις από προκαταβληθέντες φόρους - (3.379)
Λοιποί φόροι 6 -
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 849 1.843

Σύνολο 855 (1.535) 

 

Στις 17.02.2009, περαιώθηκαν, βάσει του Ν. 3697/2208, οι χρήσεις της απορροφηθείσης Εταιρείας ΕΚΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ, από συστάσεως της µέχρι την 31.12.2006, µε καταβολή φόρου για την περαίωση ποσού 
έξη χιλιάδων ευρώ. Εκκρεµεί, ως φορολογικά ανέλεγκτη, η περίοδος 1.01.2007 -31.05.2007.   



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (38) από (47) 

16 Τράπεζες: Λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 207.995 186.736
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 207.995 186.736

Τα πραγµατικά επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού 31/12 είναι τα παρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου 2009
€ US$

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός euribor + 1,60% -

31 ∆εκεµβρίου 2008
€ US$

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός euribor + 0,32% libor + 0,50%

Η ανάλυση ανά νόµισµα δανείων έχει ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Ευρώ 207.995 182.237
∆ολλάριο Αµερικής 4.499                         
Σύνολο δανεισµού 207.995 186.736 

 
Τον Μάιο 2009 η Εταιρεία σύναψε δανειακή σύµβαση ύψους € 180εκατ. µε την Hellenic Petroleum Finance Plc 
(HPF) µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου δανεισµού και την χρηµατοδότηση αναγκών κεφαλαίου 
κίνησης. Την 11 Οκτωβρίου 2007 έγινε αύξηση κατά € 70εκατ. της Σύµβασης ∆ανεισµού των  € 180εκατ. µε την 
Hellenic Petroleum Finance Plc για την αναχρηµατοδότηση τοπικών δανείων κεφαλαίου κίνησης. 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2009, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου µε την HPF ανερχόταν στο ποσό των € 204εκατ. 

 

17 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (39) από (47) 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 2.949 4.425
Πίστωση/(Χρέωση) αποτελεσµάτων χρήσης 802 (1.476)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 3.751 2.949

 

 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, είναι 
οι παρακάτω: 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.558 2.522
Αποτίµηση αποθεµάτων - -
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 432 525
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 1.614 -
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 4.555 4.267
Μακροπρόθεσµες προκαταβολές µισθωµάτων (6.090) (6.378)
Λοιπές µεταβολές 682 2.013
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 3.751 2.949

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: (6.090) (6.378)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 9.841 9.327 

18 Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 18.122 23.775
Σύνολο 18.122 23.775

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 22):
Συνταξιοδοτικές παροχές 34.598 5.452
Σύνολο 34.598 5.452 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 25.115 33.042
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (6.907) (9.267)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας (87) 0
Υποχρέωση στον ισολογισµό 18.122 23.775 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (40) από (47) 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.662 1.845
Κόστος επιτοκίων 1.765 1.674
Τρέχοντα κέρδη / (ζηµίες) 478 679
Σύνολο 3.904 4.198
Πρόσθετες δαπάνες σε άλλο πρόγραµµα 30.694 471
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους 34.598 4.669 

Η µεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχει ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Yπόλοιπο έναρξης 23.775 21.935
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσµατα 34.598 5.452
Πληρωθείσες εισφορές (40.251) (3.612)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 18.122 23.775

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,80% 5,80%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50% 4,50%
Μέσος όρος εναποµείνουσας µελλοντικής εργοδοσίας 12,51 έτη 11,73 έτη  

19 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Ληφθείσες εγγυήσεις φιαλών υγραερίου (Εγγυήσεις πελατών 
για τον χρησιδανεισµό φιαλών υγραερίου) 2.222 2.314
Ληφθείσες εγγυήσεις καλής τηρήσεως των όρων σύµβασης 
για ελεγχόµενα πρατήρια 3.568 3.301
Λοιπές εγγυήσεις 1.154 1.039
Προβλέψεις 1.129 1.392
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 8.073 8.046 

 

Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις για 
κινδύνους που προκύπτουν από τη συνήθη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (41) από (47) 

 

Ανάλυση προβλέψεων  

1 Ιανουαρίου 2009 Κίνηση έτους 2009 31 ∆εκεµβρίου 2009

Πρόβλεψη επίδικης υπόθεσης ΦΠΑ προηγούµενων ετών 305 - 305

Πρόβλεψη επίδικων εργατικών αξιώσεων προσωπικού (Επανεκτίµηση πρόβλεψης 
λογω µεταβολής status επιδικων εργατικών υποθέσεων) 235 (20) 215

Λοιπές επίδικες υποθέσεις αξιώσεων δηµόσιων αρχών (Πρόβλεψη προστίµου Αρχής 
προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων) 100 70 170

Επίδικες υποθέσεις αξιώσεων τρίτων (Μείωση προβλέψεων λόγω δικαστικής η 
εξωδικαστικής επίλυσης των υποθέσεων) 237 (127) 110

Τελωνειακές/αγορανοµικές επίδικες υποθέσεις (Επανεκτίµηση Πρόβλεψης Λογω 
µεταβολής status επιδικων τελωνιακών  υποθέσεων) 321 9 329

Πρόβλεψη διαφοράς ναύλων (Αντιλογισµός πρόβλεψης λόγω τιµολόγησης του εξόδου) 195 (195) -

1.392 (262) 1.129 

Οι προβλέψεις του έτους περιλαµβάνονται στα λοιπά έσοδα / (έξοδα). 

20 Παροχές σε εργαζοµένους 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Μισθοδοσία 32.142 33.377
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 9.746 9.607
Κόστος ασφαλιστικών προγραµµάτων οµαδικής ασφάλισης 4.428 5.452
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 4.765 4.896
Σύνολο 51.081 53.332

Έτος που έληξε

 

Οι λοιπές παροχές περιλαµβάνουν παροχές ιατροφαρµακευτικής και ασφαλιστικής µορφής, έξοδα µεταφοράς και 
διατροφής και λοιπές παροχές στο προσωπικό. 

 

21 Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Έξοδα διάθεσης 100.963 99.117
Έξοδα διοίκησης 18.722 19.966
Σύνολο 119.685 119.082

Έτος που έληξε

 

Τα λειτουργικά έξοδα  (∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης) αναλύονται : 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (42) από (47) 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Κόστος εργασίας 44.547 45.729
Πρόβλεψη συνταξιοδότησης προσωπικού 4.237 5.263
Συντήρηση / Επισκευές 8.264 10.633
Αµοιβές και έξοδα Τρίτων 7.251 8.689
∆ιαφήµιση 1.540 3.020
Ενοίκια 14.234 12.687
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 12.605 4.418
Αποσβέσεις 14.126 15.196
Έξοδα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και λοιπά
µεταβλητά 8.578 6.231
Φόροι και Τέλη 1.701 1.744
Φήµη και πελατεία  πρατηρίων 2.452 2.158
Λοιπά 150 3.314

119.685 119.082

Έτος που έληξε

 

Οι αµοιβές των µελών ∆Σ για το έτος 2009 ανήλθαν στο ποσό των 154,6 χιλ. €. 

22 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Έσοδα από επιχορηγήσεις 6 27
Υπηρεσίες προς τρίτους 2.778 2.809
Ζηµιές από εκποίηση παγίων (1.752) (249)
Έσοδα από εκµισθώσεις ακινήτων 9.628 8.697
Κόστος εθελουσίας εξόδου (30.170) -
Λοιπά 670 114
Σύνολο (18.840) 11.398

Έτος που έληξε

 

(α) Στα λοιπά (έξοδα) / έξοδα συµπεριλαµβάνονται εκτός άλλων και έσοδα ή έξοδα που δεν σχετίζονται µε τις 
εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας.  

(β) Στα λοιπά (έξοδα) / έσοδα περιλαµβάνεται το επιπλέον κόστος που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 
χρήσης του προγράµµατος της εθελουσίας εξόδου (VRS) που πραγµατοποιήθηκε κατά το δεύτερο εξάµηνο του 
2009.  

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (43) από (47) 

23 Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008
Τόκοι Χρεωστικοί

Τραπεζικός δανεισµός (7.522) (11.270)
(7.522) (11.270)

Τόκοι πιστωτικοί 
Έσοδα από τόκους 1.882 350
Τόκοι από εµπορικές απαιτήσεις 2.379 4.057

4.261 4.407

Άλλα σχετικά έσοδα/(έξοδα) 1.062 (186)

Συναλλαγµατικές διαφορές 725 (2.187)

Αποτέλεσµα χρηµατοικονοµικής λειτουργίας (1.474) (9.236)

Έτος που έληξε

 

Στα άλλα σχετικά έσοδα / (έξοδα) περιλαµβάνεται ποσό ύψους 462 χιλ. € (-317 χιλ. € για το 2008) το οποίο 
αφορά παρούσα αξία µακροπρόθεσµων απαιτήσεων. Επίσης περιλαµβάνονται µερίσµατα εισπραχθέντα ύψους 
600 χιλ. € για το 2009 (130 χιλ. € το 2008) 

24 Φόρος Εισοδήµατος 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Φόρος χρήσης 337 254
Φόροι ανέλεγκτων χρήσεων 849 537
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 17) (802) 1.476
Σύνολο 384 2.267

Έτος που έληξε

 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της εταιρίας, ως εξής: 

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κέρδη προ φόρων (1.545) 2.317
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές - 579
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο - (2.136)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς - 1.491
Λοιπά 384 2.333

Φόροι 384 2.267

Έτος που έληξε

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 25%.  



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (44) από (47) 

Για το έτος 2009, στα λοιπά περιλαµβάνεται ποσό ύψους 849 χιλ. € το οποίο αφορά πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
χρήσεις . 

Επίσης στα  λοιπά  και στις δύο χρήσεις περιλαµβάνεται  ο αναβαλλόµενος φόρος καθώς και ο φόρος µεγάλης 
ακίνητης περιουσίας. 

Κατά το 2008 ψηφίστηκε  νόµος (N3697/2008) βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 και για χρήσεις µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζονται σε 25%, 24%, 23%, 22%, 21% και 

20% αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας µε 

31 ∆εκεµβρίου 2009. 

25 Μερίσµατα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων στις 22 Μαρτίου 2010, ενέκρινε 
πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων να µη δοθεί µέρισµα.  

26 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κέρδη / (Ζηµίες) Περιόδου (1.545) 2.317
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 5,6 14.571 15.652
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) / έξοδα 23 2.199 7.049
Προβλέψεις (5.523) 1.862
Συναλλαγµατικά (κέρδη) / ζηµιές δανείων 377 200
(Κέρδη) / Ζηµιές από εκποίηση παγίων 1.752 301

11.831 27.381

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (14.312) 13.232
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (15.288) 254.892
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 28.060 (46.065)
Πληρωθέντες φόροι (445) (254)

(1.985 ) 221.805  

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 9.845  249.186  

Έτος που έληξε

 

27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και νοµικές υποθέσεις 
α. Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και έχει διάφορες υποχρεώσεις σε εκκρεµότητα 
σχετικές µε τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Με βάση τις διαθέσιµες µέχρι σήµερα πληροφορίες, η 
διοίκηση πιστεύει ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας ή στην Οικονοµική της θέση.  

β. Τον Φεβρουάριο του 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005-2007. Για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ανακριβούς δήλωσης για τις χρήσεις 2005-2007 είχε υπολογιστεί και 
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καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις υποχρέωση ύψους 1,9 εκ. € ποσό το οποίο προέκυψε και από τον 
τακτικό φορολογικό έλεγχο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από 
µελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που αναφέρονται και συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

γ. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008-2009 

δ. Η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές ύψους € 59,4 εκατοµµυρίων στις τράπεζες για συµµετοχή της 
εταιρίας σε διαγωνισµούς και καλής εκτέλεσης συνεργασίας. 

ε. Ποσό ύψους 75 εκ. € έχει δοθεί ως εγγύηση στα τελωνεία υπέρ της  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

στ. Έχουν ασκηθεί ένδικες διεκδικήσεις από υπαλλήλους της εταιρείας ποσού 2,3 εκ. ευρώ, έναντι των οποίων η 
εταιρεία εκτιµά ότι θα καταβληθεί ποσό 0,2 εκ. ευρώ και για το οποίο έχει σχηµατίσει ισόποση πρόβλεψη.  

28 ∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων 

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – της εταιρείας λειτουργούντος ως µισθωτή. 

Η εταιρεία µισθώνει διάφορα πρατήρια, γραφεία και αποθήκες µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις. Οι 
µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης.  

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως 
εξής: 

Ποσά σε Ευρώ ΄000 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Μέχρι 1 έτος 13.090 13.175

Από 1-5 έτη 61.089 56.433

Μετά από 5 έτη 88.049 85.653

Σύνολο 162.227 155.261

Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια 
της χρήσεως ανέρχεται σε  14.234 χιλ.€  (2008,  12.696 χιλ. €)

Έτος που έληξε

 

29 Λειτουργικές µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία είναι επενδυτής 

Οι απαιτήσεις από µελλοντικά µισθώµατα σύµφωνα µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ ΄000 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Μέχρι 1 έτος 9.628 9.448

Από 1-5 έτη 47.021 46.530

Μετά από 5 έτη 81.813 79.901

Σύνολο 138.461 135.879

Τα  ενοίκια που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα ήταν 9.628 χιλ. €   (2008, 8.697 χιλ.€)

Έτος που έληξε
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30 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Πωλήσεις προϊόντων

Εταιρείες οµίλου 69.225 74.903
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες 255.464 119.181
Πωλήσεις υπηρεσιών

Συνδεδεµένες εταιρείες 4.791 2.624
329.480 196.708

ιι) Αγορές προϊόντων

Αγορές προϊόντων

Εταιρείες οµίλου 1.383.417 2.061.841
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες 4.839 2.690
Αγορές υπηρεσιών

Συνδεδεµένες εταιρείες 7.063 4.968
1.395.319 2.069.500

ιιι) Υπόλοιπα περιόδου που προκύπτουν από πωλήσεις/ 
αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών

31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Εταιρείες οµίλου
    - Υπόλοιπα πελατών 4.098 2.394
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη 11.552 6.514

15.650 8.909

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη
Εταιρείες οµίλου
    - Υπόλοιπα προµηθευτών 89.607 54.790
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη 178.105 235

267.713 55.026

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη (252.062) (46.117)

Έτος που έληξε

Έτος που έληξε

 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ακολουθεί η 
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές µε τρίτους. 
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Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

β) Συνδεδεµένα µέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο µε τον Όµιλο λόγω της κοινής συµµετοχής του ∆ηµοσίου: 

• ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) 
• Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις 
• Eurobank EFG 
• ∆ΕΠΑ Α.Ε. 
• Εταιρεία Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε. 
• Superlube LTD 

 
 

γ)Συνδεδεµένες Εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης: 

• Σπάτα Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 

 

 

 


