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R.A^IVLOil Cyprus Lirrsitecf 

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Νικόλαος Γεωργούδας (Σύμβουλος) (παραιτήθηκε 16 Ιανουαρίου 2012) 
Στέλιος Λιβαδιώτης (Σύμβουλος) 
Άκης Πηγασίου (Σύμβουλος) 
Ανδρέας Ν. Σιάμισιης (Σύμβουλος) 

Γραμματέας Εταιρείας 

Μάριος Λύτρας 
Ανδρέα Καρκαβίτσα 8 
Τ.Κ. 1076 
Λευκωσία 
Κύπρος 

Εγγεγραμμένο γραφείο 

Παλιός δρόμος Λευκωσία - Λεμεσού 195Δ 
Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου 
Τ.Κ. 2550 
Λευκωσία 
Κύπρος 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

1 To Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Κύριες δραστηριότητες 

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι η πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων στην Κύπρο μέσω 
διάφορων πρατηρίων. 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

3 Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 
€1.282.402 (2010: κέρδος ύψους €926.893). Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €12.876.141 (2010: €13.885.527) και τα ίδια 
κεφάλαια ήταν €10.342.039 (2010: €9.059.637). Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και 
επίδοση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται 
ικανοποιητική. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 
περιγράφονται στις Σημειώσεις 3 και 4 των οικονομικών καταστάσεων. 

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές 
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της 
Εταιρείας για το προσεχές μέλλον. 

Αποτελέσματα 

6 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το κέρδος για το έτος 
μεταφέρεται στα αποθεματικά. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

7 Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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R.A.IVLOiI Cyprus Limited 

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) 

Διοικητικό Συμβούλιο 

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2011. Ο κ. Νικόλαος Γεωργούδας, που ήταν Σύμβουλος 
την 1 Ιανουαρίου 2011, παραιτήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2012. 

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

9 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν 
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

Υποκαταστήματα 

10 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

11 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 

Με Εντολή τουΔιοικητικού Συμβουλίου 

ΆΚηςΜηγασίου 
Σύμβουλος 

Λευκωσία, 
4 Μαΐου 2012 

(3) 



be 

wc 

Έ κ θ ε σ η ανεξάρτητου ελεγκτή 

Προς τα Μέλη της R.A.M.Oil Cyprus Limited 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της R.A.M.Oil Cyprus Limited (η 
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις 
καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου 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 έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε 
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 

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 
σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 

PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, 3 Themistocles Deruis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus 
Ρ Ο Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus 
T: +357 - 22 555 000, F: +357 - 22 555 001, www.pwc.com/cy 

PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity 
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg No 143594) A list of the company's directors including for individuals the present name 
and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at lis registered office at 3 Themistocles 
Dervis Street, 1066 Nicosia and appears on the company's web site Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos 

http://www.pwc.com/cy
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης της R.A.M.Oil Cyprus Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της 
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

« Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του 
ελέγχου μας. 

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
« Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
» Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις 

εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον 
περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

Άλλο θέμα 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα 
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και 
των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη 
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 

Σόφη Σολομωνίδου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 

PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

Λευκωσία, 4 Μαΐου 2012 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

Εισόδημα 
Κόστος πωλήσεων 

Μικτό κέρδος 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Άλλα έσοδα 
Κέρδος εργασιών 

Χρηματοδοτικά έξοδα 

Κέρδος πριν τη φορολογία 

Χρέωση φορολογίας 

Κέρδος για το έτος 

Συνολικό εισόδημα για το έτος 

Σημ. 

5 

6 

8 

9 

2011 
€ 

102.415.976 
(96.857.174) 

5.558.802 

(4.115.092) 
3.241 

1.446.951 

(22.573) 

1.424.378 

(141.976) 

1.282.402 

1.282.402 

2010 
€ 

74.780.106 
(69.789.135) 

4.990.971 

(3.959.614) 
948 

1.032.305 

(2.599) 

1.029.706 

(102.813) 

926.893 

926.893 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

Περιουσιακά στοιχεία 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
Κεφάλαιο και αποθεματικά 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 
Κέρδη που κρατήθηκαν 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Δανεισμός 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

-ημ-

12 
13 

14 
15 
16 

17 
17 

19 

18 

2011 
€ 

201.101 
3.768.656 

3.969.757 

2.145.224 
3.943.565 
2.817.595 

8.906.384 

12.876.141 

89.900 
7.910.100 
2.342.039 

10.342.039 

2.529.080 
4.788 
234 

2.534.102 

12.876.141 

2010 
€ 

167.979 
3.946.631 

4.114.610 

2.043.157 
6.537.628 
1.190.132 

9.770.917 

13,885.527 

89.900 
7.910.100 
1.059.637 

9.059.637 

4.822.077 
3.813 

_ 
4.825.890 

13.885.527 

Στις 4 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της R.A.M.Oil Cyprus Limited ενέκρινε αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 

Στέλιος Λιβαδιώτης, Σύμβουλος 

Άκης Πηγασίου, Σύμβουλος 

^ ^ ! S % . Ce-™» Ε- Ε»*'*̂ »™' V^* · 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

Συνολικό εισόδημα 
Κέρδος για το έτος 

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010/1 Ιανουαρίου 
2011 

Συνολικό εισόδημα 
Κέρδος για το έτος 

Αποθεματικό 
Μετοχικό υπέρ το Κέρδη που 
κεφάλαιο άρτιο (1) κρατήθηκαν Σύνολο 

€ € € € 

926.893 926.893 

89.900 7.910.100 1.059.637 9.059.637 

1.282.402 1.282.402 

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 89.900 7.910.100 

(1) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος. 

2.342.039 10.342.039 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

Κατάσταση ταμειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

Ροή μετρητών από εργασίες 
Κέρδος πριν τη φορολογία 
Αναπροσαρμογές για: 

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
Πιστωτικούς τόκους 
Χρεωστικούς τόκους 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: 
Αποθέματα 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 

Φορολογία που (πληρώθηκε)/εισπράχθηκε 

Καθαρά μετρητά από εργασίες 

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
Εισπράξεις από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων 
Τόκοι που εισπράχτηκαν 

Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Τόκοι που πληρώθηκαν 

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μείον τραπεζικά 
παρατραβηγματα 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβηγματα 
στην αρχή του έτους 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβηγματα στο 
τέλος του έτους 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 

-ημ· 

12 
13 
6 
8 

12 

16 

2011 
€ 

1.424.378 

26.731 
49.830 
(3.241) 
6.103 

1.503.801 

(102.067) 
2.594.063 
(2.292.997) 

1.702.800 

(141.001) 

1.561.799 

(59.853) 
128.145 

3.241 

71.533 

(6.103) 

(6.103) 

1.627.229 

1.190.132 

2.817.361 

2010 
€ 

1.029.706 

21.947 
49.829 

(948) 
5.053 

1.105.587 

(1.110.942) 
(3.605.391) 
4.599.789 

989.043 

64.698 

1.053.741 

(95.249) 

948 
(94.301) 

(5.053) 

(5.053) 

954.387 

235.745 

1.190.132 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 

1 Γενικές πληροφορίες 

Χώρα σύστασης 

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το 
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στον Παλιό δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού 195Δ, 
Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, Τ.Κ. 2550, Λευκωσία, Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναι η πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων στην Κύπρο μέσω διάφορων 
πρατηρίων. 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 

Βάση ετοιμασίας 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ.113. 

Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), τα οποία είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2011 και 
είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της 
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4. 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ 

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2011. Η υιοθέτηση 
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: 

(ί) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τροποποιήσεις 

» Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις" στη 

διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

(77) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νέα πρότυπα 

β ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 

9 και ΔΠΧΑ 7) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2015). 

• ΔΠΧΑ 10 "Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις" (ισχύει για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

β ΔΠΧΑ 11 "Από Κοινού Διευθετήσεις" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

» ΔΠΧΑ 12 "Γνωστοποιήσεις Συμφερόντων σε Άλλες Οντότητες" (ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

β ΔΠΧΑ 13 "Αποτίμηση Δίκαιης Αξίας" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

β ΔΛΠ 27 "Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις" (ισχύει για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

® ΔΛΠ 28 "Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές 

Οντότητες" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013). 

Τροποποιήσεις 

» Τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 "Φόροι Εισοδήματος" για την αναβαλλόμενη 
φορολογία που σχετίζεται με την ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών 
στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2012). 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 

» Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 "Πρώτη Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς" σχετικά με σημαντική επίδραση 
υπερπληθωρισμού και αφαίρεση σταθερών ημερομηνιών σε Πρώτη Εφαρμογή 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

β Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων" στην 
Παρουσίαση στοιχείων Άλλων Συνολικών Εισοδημάτων (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2012). 

β Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

β Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις" σχετικά 
με το Συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και 
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση" σχετικά με 
το Συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και 
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

Νέες Ερμηνείες 

• ΕΔΔΠΧΑ 20 "Κόστα Αφαίρεσης Άχρηστων Υλικών κατά το Στάδιο Παραγωγής 
Ενός Ορυχείου Επιφάνειας" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, με εξαίρεση των πιο κάτω: 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 

(ί) Τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 "Φόροι Εισοδήματος" για την αναβαλλόμενη φορολογία. 
Το ΔΛΠ 12, "Φόροι Εισοδήματος" απαιτεί επί του παρόντος μια οικονομική 
οντότητα να υπολογίζει την αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα 
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οικονομική οντότητα αναμένει να 
ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή 
πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσον η 
ανάκτηση θα είναι μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο 
αποτιμάται σε δίκαιη αξία με βάση το μοντέλο δίκαιης αξίας του ΔΛΠ 40, 
"Επενδύσεις σε Ακίνητα". Η τροποποίηση αυτή εισάγει ως εκ τούτου εξαίρεση από 
την ισχύουσα αρχή για τον υπολογισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από επενδύσεις σε ακίνητα που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία. Ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων, η Διερμηνεία 
ΜΕΔ 21, "Φόροι Εισοδήματος - ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων", δεν θα ισχύει πλέον για επενδύσεις σε ακίνητα που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία. Οι τροποποιήσεις επίσης εισάγουν στο ΔΛΠ 12 την 
υπόλοιπη οδηγία που περιείχε προηγουμένως η Διερμηνεία ΜΕΔ, η οποία 
αποσύρεται. Αυτή η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

(ίί) Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων" στην 
Παρουσίαση στοιχείων άλλων Συνολικών Εισοδημάτων. Η κύρια αλλαγή που 
προκύπτει από την τροποποίηση αυτή είναι η απαίτηση όπως οι οικονομικές 
οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα "άλλα συνολικά 
εισοδήματα", με βάση κατά πόσο μπορούν να επαναταξινομηθούν στη συνέχεια 
στις κερδοζημιές (προσαρμογές επαναταξινόμησης). Οι τροποποιήσεις δεν 
εξετάζουν ποια στοιχεία παρουσιάζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα. Αυτή η 
τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 
2012 και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(ίϋ) ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα". Το ΔΠΧΑ 9 είναι το πρώτο πρότυπο που 
εκδίδεται ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για να αντικατασταθεί το ΔΛΠ 39. Το 
ΔΠΧΑ 9, διατηρεί αλλά απλοποιεί το μοντέλο της μεικτής αποτίμησης και 
καθιερώνει δύο κύριες κατηγορίες αποτίμησης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία: αποσβεσμένο κόστος και δίκαιη αξία. Η βάση της ταξινόμησης εξαρτάται 
από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας και τα χαρακτηριστικά 
των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
Η οδηγία του ΔΛΠ 39 για απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και η λογιστική αντιστάθμισης εξακολουθούν να ισχύουν. Το πρότυπο 
ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 και 
δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί 
ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 
ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχτηκε ή είναι 
εισπρακτέα για την πώληση προϊόντων κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της 
Εταιρείας. Το εισόδημα παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 
επιστροφών και εκπτώσεων. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα, όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν 
προς την οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των 
εργασιών της Εταιρείας όπως αναφέρεται πιο κάτω. Η Εταιρεία βασίζει την εκτίμηση της 
απόδοσης σε ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος 
της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης. Τα έσοδα της Εταιρείας 
αναγνωρίζονται ως εξής: 

(!) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη 
ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν 
η Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει 
αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη. 

(ϋ) Πιστωτικοί τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη 
λογιστική του αξία στο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι εκτιμημένες μελλοντικές 
ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του μέσου και 
συνεχίζει την αναγνώριση της έκπτωσης ως πιστωτικούς τόκους. Οι πιστωτικοί 
τόκοι από απομειωμένα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας 
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 

Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(!) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία ("το νόμισμα λειτουργίας"). Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας 
και παρουσίασης της Εταιρείας. 

(ϋ) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις 
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της εκτίμησης 
όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στις 
κερδοζημιές. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη 
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές εκτός στην έκταση που 
σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα 
συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. 

Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει 
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου η 
Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί 
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις 
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα 
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι 
κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης 
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές 
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 
αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός 
από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε 
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν 
όταν η σχετική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι 
πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι 
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο 
εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου υπάρχει 
πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση. 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον 
αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την 
απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
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Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 

Οι αποσβέσεις για στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο, ώστε να κατανεμηθεί το κόστος ή η επανεκτιμημένη 
αξία μείον η υπολειμματική τους αξία στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 

% 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 10 

Οχήματα 10-20 

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως στο 
ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος 
σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στην Εταιρεία σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα. 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη 
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα "άλλα 
κέρδη/(ζημιές) - καθαρά" στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς σε σχέση με τη 
δίκαιη αξία της συμμετοχής της Εταιρείας στα καθαρά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία 
της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία 
που προκύπτει από τις αγορές θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνεται στα 'άυλα 
περιουσιακά στοιχεία'. Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση και 
παρουσιάζεται σε κόστος μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Ζημιές από 
απομείωση στην υπεραξία δεν αντιστρέφονται. Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας 
οντότητας περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με την 
οντότητα που πωλήθηκε. 

Η υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς ελέγχου 
για απομείωση. Ο καταμερισμός γίνεται σε εκείνες τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν 
από την συνένωση επιχειρήσεων στην οποία προέκυψε η υπεραξία. 

Ο έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας πραγματοποιείται σε ετήσια βάση ή πιο συχνά εάν 
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν πιθανή απομείωση. Η λογιστική αξία της 
υπεραξίας συγκρίνεται με το ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι το υψηλότερο μεταξύ της 
αξίας χρήσης και της δίκαιης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Οποιαδήποτε απομείωση 
αναγνωρίζεται αμέσως ως έξοδο και δεν αντιστρέφεται στη συνέχεια. 

Δικαίωμα χρήσης 

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με δικαίωμα χρήσης, που ελέγχονται από την Εταιρεία 
και που πιθανό να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για 
περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα το 
δικαίωμα χρήσης παρουσιάζεται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον 
οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται 
σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόμενης ωφέλιμης ζωής του 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν το δικαίωμα χρήσης είναι 
διαθέσιμο προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν 
πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται 
για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού 
στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεων και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού 
της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα 
οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, τα 
οποία έχουν υποστεί απομείωση δεν ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης 
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
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Αποθέματα 

Τα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια 
από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με τη μέθοδο του μέσου 
σταθμικού κόστους. Η τιμή κόστους έτοιμων προϊόντων και ημικατεργασμένων 
αποθεμάτων περιλαμβάνει πρώτες ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα άμεσα έξοδα και 
σχετιζόμενες με την παραγωγή δαπάνες (με βάση τη συνήθη παραγωγική ικανότητα). Δεν 
περιλαμβάνει το κόστος δανεισμού. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη 
τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης. 

Εμπορικά εισπρακτέα 

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση 
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να 
εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των 
εισπρακτέων. Σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο 
χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή 
παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές (περισσότερες από 
30 μέρες καθυστέρηση) θεωρούνται ενδείξεις ότι το εμπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί 
απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 
εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 
μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, στα 'έξοδα πωλήσεων και 
προώθησης'. Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του 
λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα. Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που 
είχαν προηγουμένως διαγραφεί πιστώνονται έναντι των 'εξόδων πωλήσεων και 
προώθησης' στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει 
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της 
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές 
ζημιές. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να 
απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη 
φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος 
διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Η αύξηση στην 
πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος. 
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Εμπορικοί πιστωτές 

Οι εμπορικοί πιστωτές είναι υποχρεώσεις για πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν 
αποκτηθεί κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, από προμηθευτές. Οι 
εμπορικοί πιστωτές ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή 
οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά το συνήθη κύκλο εργασιών της Εταιρείας 
εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, θα παρουσιάζονται στις μη βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. 

Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από 
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρείς μήνες 
ή λιγότερο και τραπεζικά παρατραβηγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά 
παρατραβηγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(!) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου κινδύνου τιμών αγαθών, κινδύνου 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία και κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις 
ταμειακές ροές), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

• Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος τιμών αγαθών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών λόγω αγορών και πωλήσεων 
πετρελαιοειδών προϊόντων στην Κύπρο. 

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις τιμές σε συνεχή βάση και 
ενεργεί ανάλογα, αποσκοπώντας να περάσει οποιαδήποτε αλλαγή στην 
τιμή αγοράς στους πελάτες της για να ελαχιστωποιήσει το αντίκτυπο στο 
κέρδος και την ζημιά. 

Ως αποτέλεσμα να περάσει της αλλαγές στις τιμές στους πελάτες της, το 
αντίκτυπο στο κέρδος και την ζημιά είναι ασήμαντο. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

(ί) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

β Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία 

Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν 
τόκο, τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από μακροπρόθεσμο 
δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός 
που εκδόθηκε σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες λιανικής πώλησης, περιλαμβανομένων 
εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών. 

Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει πολιτικές που απαιτούν κατάλληλους 
πιστωτικούς ελέγχους σε ενδεχόμενους πελάτες πριν να 
πραγματοποιηθούν πωλήσεις. Όπου χρησιμοποιούνται δανειακά κεφάλαια, 
αυτά υπόκεινται σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτή η έγκριση 
περιορίζεται σε αξιόπιστα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ποσό της 
έκθεσης σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος υπόκειται σε περιορισμούς, 
οι οποίοι επανεκτιμούνται ετησίως. 

» Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα 
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης 
του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι 
συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 
μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της 
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. 

Λιγότερο 
από 1 
χρόνο 

€ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 4 822 077 

Λιγότερο 
από 1 
χρόνο 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

€ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
Δανεισμός (εκτός από 
υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) 234 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 2.529.080 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τη 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω ενός ικανοποιητικού ποσού 
εξασφαλισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης 
ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη 
χρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των εξασφαλισμένων 
πιστωτικών ορίων. 

(ϋ) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση του 
κεφαλαιουχικού κινδύνου. 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 
2010 αποτελείται από ίδια κεφάλαια όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό. 

(iii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται 
ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιμο για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα. 

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται 
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών 
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις. 

(ϊ) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως 
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά 
αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν 
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. 
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) 

(Ι) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια) 

• Υπολογιζόμενη απομείωση υπεραξίας 

Κάθε χρόνο η Εταιρεία εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί απομείωση 
σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που αναφέρεται στη Σημείωση 2. Το 
ανακτήσιμο ποσό των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχει 
προσδιοριστεί με βάση τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης. Αυτοί οι 
υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων όπως παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 13. 

• Φορολογία 

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται 
σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς ο 
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με 
βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη 
φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων 
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 
επηρεάζουν τις τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

5 Εισόδημα 

2011 2010 
€ € 

Πωλήσεις προϊόντων 102.415.976 74.780.106 

6 Άλλα έσοδα 

2011 2010 
€ € 

Πιστωτικοί τόκοι: 
Τραπεζικά υπόλοιπα 3.241 948 
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Ανάλυση εξόδων κατά είδος 

Κόστος πωλήσεων 
Αποσβέσεις και χρεώσεις απομείωσης (Σημ. 12 και 13) 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 
Ασφάλειες 
Εμπορικά εισπρακτέα - χρέωση απομείωσης για επισφαλή χρέη (Σημ. 15) 
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 
Ταξίδια εσωτερικού 
Ηλεκτρισμός 
Έξοδα διαχείρισης πρατηρίων 
Λοιπά έξοδα 
Έξοδα παροχής υπηρεσιών 
Εξοδα εκτύπωσης διαφημιστικών 
Επαγγελματικά δικαιώματα 
Αμοιβή ελεγκτών 
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενα έτη 

Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών και διοικητικής λειτουργίας 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρουσιάζονται πιο πάνω, περιλαμβάνουν αμοιβές 
ύψους €900 (2010: €700) για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και €1.800 (2010: 
€2.000) για άλλες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που χρεώθηκαν από το νόμιμο ελεγκτικό 
γραφείο της Εταιρείας. 

2011 
€ 

96.857.174 
76.561 
45.613 
43.054 
37.935 

123.084 
27.677 
28.114 

310.615 
2.729.369 

301.012 
346.509 
29.667 
5.730 

17.000 
(6.848) 

100.972.266 

2010 
€ 

69.789.135 
71.777 
57.796 
21.565 
42.027 

118.952 
28.406 
16.794 

286.307 
2.661.201 

279.431 
346.509 

-
11.849 
17.000 

-
73.748.749 

8 Χρηματοδοτικά έξοδα 

Χρεωστικοί τόκοι: 
Τραπεζικός δανεισμός 
Καθυστερημένη φορολογία 

Σύνολο χρεωστικών τόκων 

Καθαρή συναλλαγματική ζημιά/(κέρδος) 

2011 
€ 

4.845 
1.258 
6.103 

16.470 

22.573 

2010 
€ 

4.687 
366 

5.053 

(2.454) 

2.599 

Χρέωση φορολογίας 

Τρέχουσα φορολογία: 
Εταιρικός φόρος 

Χρέωση φορολογίας 

2011 
€ 

141.976 
141.976 

2010 

102.813 
102.813 
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9 Χρέωση φορολογίας (συνέχεια) 

Ο φόρος επί του κέρδους της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας το εφαρμόσιμο ποσοστό φορολογίας ως εξής: 

Κέρδος πριν τη φορολογία 

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας 
ύψους 10% 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία 

Χρέωση φορολογίας 

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%. 

2011 
€ 

1.424,378 

142.438 
3.283 

(3.745) 

141.976 

2010 
€ 

1 029 706 

102 971 
2 700 

(2 858) 

102 813 

10 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 

31 Δεκεμβρίου 2010 
Περιουσιακά στοιχεία όττως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από 
προπληρωμές) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Σύνολο 

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τον νόμο) 

Δάνεια και 
εισπρακτέα 

€ 

6 537 628 
1 190 132 

7 727 760 

Αλλες χρηματο
οικονομικές 

υποχρεώσεις 
€ 

4 581 156 

Σύνολο 
€ 

6 537 628 
1 190 132 

7 727 760 

Σύνολο 

4 581 156 

31 Δεκεμβρίου 2011 
Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (έκτος από 
προπληρωμές) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2011 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό 
Δανεισμός (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων) 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (έκτος απο υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τον νόμο) 

Σύνολο 

Εισπρακτέα, 
ταμειακά 

διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

€ 

3 943 565 
2 817 595 

6 761 160 

Αλλες χρηματο
οικονομικές 

υποχρεώσεις 
€ 

234 

2 527 177 

2 527 411 
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11 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν 
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε 
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με 
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη: 

Εμπορικά εισπρακτέα 

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση 

Ομάδα 1 

2011 
€ 

3.627.396 

2010 

6.537.628 

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις!1) 

Βα2 

Β2 

Χωρίς εξωτερική αξιολόγηση 

578.936 

779.613 

63.289 

440.437 

417.938 

30.527 

1.421.838 888.902 

(1) Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν το ποσό των €1.364.835 (2010: 
€269.073) το οποίο αντιπροσωπεύει επιταγές που εισπραχτηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 άλλα δεν είχαν κατατεθεί στην 
τράπεζα. Αυτές οι επιταγές κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2012. 

(2) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού 'ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα' είναι μετρητά στο ταμείο. 

Ομάδα 1 - υφιστάμενοι πελάτες χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν. 

12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Την 1 Ιανουαρίου 2010 
Κόστος 

Καθαρή λογιστική αξία 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 
Προσθήκες 
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 7) 
Μεταφορά 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 

Την 31 Δεκεμβρίου 2010 
Κόστος 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

Καθαρή λογιστική αξία 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 
Προσθήκες 
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 7) 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 

Την 31 Δεκεμβρίου 2011 
Κόστος 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

Καθαρή λογιστική αξία 

Εγκαταστάσεις 
και 

εξοπλισμός 
€ 

85.853 
85.853 

85.853 
63.495 
(9.518) 

(55.258) 
84.572 

94.090 
(9.518) 

84.572 

84.572 
30.948 

(11.199) 
104.321 

125.040 
(20.719) 

104.321 

Οχήματα 
€ 

8.824 
8.824 

8.824 
31.754 
(12.429) 
55.258 
83.407 

95.836 
(12.429) 

83.407 

83.407 
28.905 
(15.532) 

96.780 

124.741 
(27.961) 

96.780 

Σύνολο 
€ 

94.677 
94.677 

94.677 
95.249 
(21.947) 

167.979 

189.926 
(21.947) 

167.979 

167.979 
59.853 
(26.731) 
201.101 

249.781 
(48.680) 

201.101 
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13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Δικαίωμα 
Υπεράξια ΧΡήσης Σύνολο 

€ € € 
Την 1 Ιανουαρίου 2010 
Κόστος 

Καθαρή λογιστική αξία 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 
Χρέωση απόσβεσης (Σημ 7) 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 

Την 31 Δεκεμβρίου 2010 
Κόστος 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειωση 

Καθαρή λογιστική αξία 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
Καθαρή λογιστική άξια στην αρχή του έτους 
Πωλήσεις 
Χρέωση απόσβεσης (Σημ 7) 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 

Την 31 Δεκεμβρίου 2011 
Κόστος και καθαρή λογιστική αξία 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση 

Καθαρή λογιστική αξία 

3 747 313 

3 747 313 

3 747 313 

3 747 313 

3 747 313 

3 747 313 

3 747 313 
(128 145) 

3 619 168 

3 619 168 

3 619 168 

249 147 

249 147 

249 147 
(49 829) 

199 318 

249 147 
(49 829) 

199 318 

199 318 

(49 830) 

149 488 

249 147 
(99 659) 

149 488 

3 996 460 

3 996 460 

3 996 460 
(49 829) 

3 946 631 

3 996 460 
(49 829) 

3 946 631 

3.946.631 
(128.145) 

(49.830) 

3.768.656 

3.868.315 
(99.659) 

3.768.656 

14 Αποθέματα 

Ετοιμα προϊόντα . 

Όλα τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή μεσοσταθμικου κόστους. 

2011 
€ 

2.145.224 

2010 
€ 

2 043 157 

15 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 

Εμπορικά εισπρακτέα 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα 

Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά 

Άλλα εισπρακτέα 

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη 
αξία. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €3.627.396 (2010: €6.537.628) 
δεν ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα. 

2011 
€ 

3.869.432 
(242.036) 

3.627.396 

316.169 

3.943.565 

2010 
€ 

6.656 580 
(118 952) 

6.537 628 

_ 

6.537 628 
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15 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 

Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι 
ως ακολούθως: 

Την 1 Ιανουαρίου 
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων (Σημ. 7) 

Στις 31 Δεκεμβρίου 

16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

2011 
€ 

118.952 
123.084 

242.036 

2010 
€ 

-
118.952 

118.952 

2011 2010 
€ € 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο __2.817.595 1.190.132 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα 
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν: 

2011 2010 
€ € 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.817.595 1.190.132 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 18) (234) : 

2.817.361 1.190.132 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής: 

2011 2010 
€ € 

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 2.814.337 1.181.992 
Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών 3.258 8.140 

2.817.595 1.190.132 

17 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο 

Αριθμός Μετοχικό Αποθεματικό 
μετοχών κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Σύνολο 

€ € € 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010/1 Ιανουαρίου 2011 8 990 89.900 7.910.100 8.000.000 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 8 990 89.900 7.910.100 8.000.000 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 11 000 μετοχές με ονομαστική 
αξία €10 ανά μετοχή. Όλες οι εκδομένες μετοχές έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου. 

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος. 
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18 Δανεισμός 

2011 2010 
€ € 

Βραχυπρόθεσμος 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 16) 234 -

Η λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία και 
αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής: 

2011 2010 
€ € 

2011 
€ 

34.224 
2.197.186 
295.767 

-
1.903 

2.529.080 

2010 
€ 

519.314 
3.643.577 
413.508 
4.757 

240.921 

4.822.077 

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 234 

19 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 

Εμπορικοί πιστωτές 
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 20(ίί)) 
Άλλοι πιστωτές 
Οφειλόμενα έξοδα 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

20 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Hellenic Petroleum International A.G., εγγεγραμμένη στην 
Αυστρία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας. Το τελικό πρόσωπο που 
ελέγχει την Εταιρεία είναι η Hellenic Petroleum S.A. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 

(ί) Αγορές προϊόντων 

Αγορές προϊόντων: 
Hellenic Petroleum Cyprus Limited 
Hellenic Petroleum S.A. 

(ii) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές 
αγαθών/υπηρεσιών 

2011 2010 
€ € 

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 19): 
Hellenic Petroleum Cyprus Limited 2.197.186 3.643.577 

2011 
€ 

82.452.206 
12.394.364 

94.846.570 

2010 
€ 

63.083.148 
7.053.958 

70.137.106 
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R.A.M.Oil Cyprus Limited 

21 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με 
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 5. 

(29) 
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων 

Ανάλυση εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
Έξοδα φιλοξενίας 
Διαφημιστικά 
Αμοιβή ελεγκτών 
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενα έτη 
Δικηγορικά 
Επαγγελματικά δικαιώματα 
Έξοδα παροχής υπηρεσιών 
Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα - συγκεκριμένη 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση 
Τηλέφωνα και τηλεομοιότυπα 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 
Έξοδα καθαρισμού 
Νερό και αποχετευτικά 
Ασφάλειες 
Δώρα 
Ηλεκτρισμός 
Στολές προσωπικού 
Ταξίδια εσωτερικού 
Φόροι και άδειες 
Τραπεζικά έξοδα 
Διάφορα έξοδα 
Έξοδα διαχείρισης πρατηρίων 
Εξοδα εκτύπωσης διαφημιστικών 

26.731 
49.830 
6.257 

21.420 
17.000 
(6.848) 
2.058 
5.730 

346.509 
123.084 
45.613 
39.610 
43.054 
36.068 
14.697 
37.935 
2.388 

310.615 
12.164 
28.114 
19.671 

126.189 
48.167 

2.729.369 
29.667 

4.115.092 

21.947 
49.829 
6.503 

21.903 
17.000 

-
-

11.849 
346.509 
118.952 

57.796 
34.770 
21.565 

45.986 
40.199 
42.027 
3.836 

286.307 

20.407 
16.794 

13.098 
105.319 

15.817 
2.661.201 

. 

3.959.614 
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