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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», (η Εταιρεία) που 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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 Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 
οι 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 Δεκεμβρίου 2010 και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

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

 

 

 

 
 
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Λεωφόρος Κηφισίας 268/270  
ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 113 
 

 Σούρμπης Δημήτριος 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16 891 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 5 137.749 143.402
Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση 5 756 756
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 210 312
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7 34.419 34.419
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 3.350 3.751
Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 77.590 85.221

254.074 267.861
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 8 51.915 48.676
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 116.785 88.901
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 224.400 184.118

393.100 321.695

Σύνολο ενεργητικού 647.174 589.556

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 12 104.116 104.116
Aποθεματικά 13 62.647 62.173
Αποτελέσματα εις νέον 64.817 55.209
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 231.580 221.498

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 18 19.901 18.122
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 19 12.007 10.130

31.908 28.252
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 165.445 130.957
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 15 6.432 855
Τράπεζες: Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 16 211.809 207.995

383.686 339.807
Σύνολο υποχρεώσεων 415.594 368.058

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 647.174 589.556   

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ.  για το έτος 2010 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις   
23 Μαρτίου 2011. 

Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Διευθυντής Οικονομικών 
Υπηρεσιών Εμπορίας 

Διευθυντής Λογιστικής 
Εμπορίας 

    
 

Αναστάσιος Γιαννίτσης 
 

Ιωάννης Ψυχογυιός 
 

Ρομπέρτο Καραχάννας 
 

Ιωάννης Οικονόμου 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

Έτος που έληξε
Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Πωλήσεις 2.837.774 2.349.614

Φόροι πωλήσεων, τέλη άσκησης επιτηδεύματος και 
παρόμοιοι δασμοί (929.600) (739.754)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.908.174 1.609.860

Κόστος πωληθέντων (1.785.745) (1.471.406)

Μεικτό κέρδος 122.429 138.454

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 21 (109.088) (119.685)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 22 11.298 11.330

Έσοδα συμμετοχών 930 600

Λειτουργικό αποτέλεσμα 25.569 30.699

Αποζημίωση εθελουσίας εξόδου 22 - (30.170)

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 23 (9.094) (2.074)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 16.475 (1.545)

Φόρος εισοδήματος 24 (6.393) (384)

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) 10.082 (1.929)

Λοιπά συνολικά Έσοδα - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από 
φόρους 10.082 (1.929)  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 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 2009 104.116 62.173 57.138 223.427

Λοπά συνολικά έσοδα - - - -
Καθαρά κέρδη / (ζημιές)  χρήσης - - (1.929) (1.929)
Συνολικά πλήρη εισοδήματα χρήσης - - (1.929) (1.929)
Μεταφορές σε αποθεματικά - - - -
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009 104.116 62.173 55.209 221.498

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2010 104.116 62.173 55.209 221.498

Λοπά συνολικά έσοδα - - - -
Καθαρά κέρδη χρήσης 10.082 10.082
Συνολικά πλήρη εισοδήματα χρήσης - - 10.082 10.082
Μεταφορές σε αποθεματικά 474 (474) -

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 104.116 62.647 64.817 231.580  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26  50.397  9.845 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 50.397  9.845 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5,6 (9.024) (15.802)

Εισπραχθέντες τόκοι 23  4.239  4.723 
Μερίσματα εισπραχθέντα 930  600 
Μείωση/ (αύξηση) μετοχικού κεφαλαίου σε συνδεδεμενες επιχειρήσεις 7 - (33.000)
Έσοδα από πώληση παγίων 346  356 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.509) (43.123)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι 23  (10.420) (7.522)
Καθαρές ροές από βραχυπρόθεσμα δάνεια 16  3.814  21.259 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (6.606) 13.737 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 40.282  (19.541)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 11  184.118  203.659 

Αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 40.282  (19.541)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 11  224.400  184.118 

Έτος που έληξε

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 45 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, Χειμάρρας 8Α 15125 Μαρούσι.  

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 
Δεκεμβρίου 2010. 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 2010 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 23 Μαρτίου 2011. 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 Δεκεμβρίου 2010 έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί 
από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει όλα τα 
ΔΠΧΠ για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση ορισμένες προβλέψεις του ΔΛΠ 39 που δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν τούτου οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 
που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών 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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης 
από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών 
για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού 
υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές 
για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην σημείωση 4 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και 
παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της 
Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

2.2 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 

Ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω.  

α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία σε οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010:  

 ΔΛΠ 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 και απλοποιήσει 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.  

 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις». Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό 
χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
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αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα 
μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με 
την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 
τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές 
που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Tο 
τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από 
θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα 
επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιμετρά τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον 
αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των 
καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν εφαρμογή 
στην Εταιρεία καθώς εξαιρείται από την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων ((εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 
2011). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο 
Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη.  Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων 
γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 
υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρεία 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ 
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να 
επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 
ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 9, 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 έξοδα 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 ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, όπου το 
επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάζει, οπότε η οικονομική οντότητα απαιτείται να 
επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις 
αρχές του ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 
υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

β) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.  
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 ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

 ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009)  

 ΕΔΔΠΧΑ 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)  

 ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σύμφωνα με την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009) 

 ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την 
ΕΕ, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Οκτωβρίου 2009) 

 ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010)  

 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2009 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο 2009. Η ημερομηνίες 
έναρξης ισχύος τους διαφέρουν, ωστόσο οι περισσότερες ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2010 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), δημοσιεύτηκαν το Μάιο 2010. Η ημερομηνίες έναρξης 
ισχύος τους διαφέρουν, ωστόσο οι περισσότερες ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

γ) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία:  

 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

 ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2010)   

 ΕΔΔΠΧΑ 16 – Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύμφωνα με την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2009).  

2.3 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

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

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (15) από (45) 

(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 
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. 

2.5 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: 

- 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. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (16) από (45) 

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 . 

2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

2.6.1 (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. 

2.7 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. 

2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

2.8.1 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 Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (17) από (45) 

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) Δάνεια και απαιτήσεις 

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

(γ) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 
μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

2.8.2 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. Δάνεια 
και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούμενα ως τη λήξη χρηματοοικονομικά στοιχεία 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» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζημιές εξ 
αποτιμήσεως που προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι 
διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Όταν επενδύσεις διαθέσιμες προς 
πώληση πωληθούν ή απομειωθούν η συσσωρευμένη μεταβολή στην εύλογη αξία τους μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα σαν κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

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. 
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2.8.3 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

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

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

Για τον έλεγχο απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων βλέπε Σημ. 2.11. 

 

2.9 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 με τα οποία σχετίζονται σε 
άμεση σχέση με τις αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου. 

2.10 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. 

2.11 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. Για την εκτίμηση των 
μελλοντικών ταμειακών ροών, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν διασφαλίσεις τις οποίες έχει λάβει η Εταιρεία για 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (19) από (45) 

την απαίτηση. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα και 
συμπεριλαμβάνεται στα «Έξοδα διοίκησης και διάθεσης». 

2.12 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. Επιπροσθέτως 
περιλαμβάνουν ποσά από λογαριασμούς υπερανάληψης που είναι απαιτητά κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού 

2.13 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. 

2.14 Δανεισμός 

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. 

2.15 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

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

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού 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. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

2.16 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 
υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο 
των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 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. 
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2.17 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. 

2.18 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. 

2.19 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 
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. 

2.20 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. 
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(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. 

2.21 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 «Δάνεια». 
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 έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

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. 

2.22 Διανομή μερισμάτων 

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

2.23 Συγκριτικά στοιχεία 

Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσεως. 
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3 Διαχείριση 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 
Δολάριο 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, ο συναλλαγματικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι περιορισμένος και η Εταιρεία δεν διενεργεί 
επιπλέον πράξεις αντιστάθμισης.  

(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, μερική αντιστάθμιση μπορεί να 
επιτευχθεί, 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 
εξαρτάται από το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 εάν τα επιτόκια των δανείων 
σε Ευρώ ήταν κατά 0,5% υψηλότερα, των λοιπών μεταβλητών τηρουμένων σταθερών, τα προ φόρων κέρδη της 
Εταιρείας θα ήταν χαμηλότερα κατά €1 εκατ. περίπου.  

 

(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. Διενεργείται 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 Διοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα. 
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Η κατανομή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € χιλ.: 

 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Τρέχον υπόλοιπο 96.834 75.838
 Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά μη απομειωμένο υπόλοιπο 17.248 25.277
Απομειωμένο υπόλοιπο 47.091 27.963

161.173 129.078

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 35.696 27.105  

 

Από τις απαιτήσεις από πελάτες ποσό €18,5 εκατ. για το 2010 και €21,2  εκατ. για το 2009 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. 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της πιστωτικής 
περιόδου αλλά μη απομειωμένα είναι η ακόλουθη: 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Λιγότερο από 30 ημέρες 8.576 15.247
30 έως 90 ημέρες 4.590 3.330
Πάνω από 90 ημέρες 4.082 6.700

17.248 25.277  

Επίσης παραθέτουμε την ανάλυση ενηλικίωσης  των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς 
χρεώστες: 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Λιγότερο από 30 ημέρες - -
30 έως 90 ημέρες - -
Πάνω από 90 ημέρες 47.091 27.963

47.091 27.963  

Τα απομειωμένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονομική θέση και 
αναμένεται ότι μέρος αυτών θα εισπραχθεί. 

 

 (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 
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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. 

Εντός 1 έτος
Μεταξύ 1 
και 2 έτη

Μεταξύ 2 
και 5 έτη

Πάνω από 5 
έτη Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2010
Δανεισμός 211.809 - - - 211.809
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.432 - - - 6.432
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 165.445 - - - 165.445

31 Δεκεμβρίου 2009
Δανεισμός 207.995 - - - 207.995
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 855 - - - 855
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 130.957 - - - 130.957  

3.2 Διαχείριση 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 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
χιλ.€
Σύνολο δανεισμού 211.809 207.995
Μείον : Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (224.400) (184.118)
Καθαρός δανεισμός (12.591) 23.877

Ίδια κεφάλαια 231.581 221.498

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 218.990 245.375

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 απαιτήσεων πελατών 

Η Εταιρεία εξετάζει τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα των πελατών και κατά πόσο υπερβαίνουν την πιστωτική 
πολιτική. Η Εταιρεία προβαίνει σε απομείωση των επισφαλών υπολοίπων και δημιουργεί αντίστοιχη πρόβλεψη 
βάση εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις που γίνονται αφορούν τον χρονισμό και το ύψος αποπληρωμής των απαιτήσεων  
καθώς και τυχόν εξασφαλίσεις των απαιτήσεων  που έχουν ληφθεί. Ειδικότερα και για όποιες περιπτώσεις 
υπάρχουν εξασφαλίσεις, η Εταιρεία προβαίνει σε δημιουργία πρόβλεψης επισφάλειας σε ποσοστό μικρότερο του 
100% της απαίτησης ανάλογα την περίπτωση. Οι εκτιμήσεις εμπεριέχουν βαθμό υποκειμενικότητας και απαιτούν 
την κρίση της Διοίκησης. 

(δ)  Εκτίμηση αποµείωσης ενσώματων παγίων 

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

 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (27) από (45) 

 

 

(ε)  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. 

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

(στ)  Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις  

Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Η Διοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων και, εάν 
υπάρχει πιθανότητα αρνητικής έκβασης τότε η Εταιρεία προβαίνει στο σχηματισμό των απαραίτητων 
προβλέψεων. Οι προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της 
διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. Η παρούσα αξία βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που απαιτεί την άσκηση 
κρίσης.  

 

 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (28) από (45) 

5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Ακινητοποιή
σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
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 απομείωσης παγίων - (397) 189 - (4) - (211)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 31.359 80.043 156.658 11.656 25.037 4.426 309.178

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
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)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 -                   28.316 103.850       10.613         22.996         -                   165.776           

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

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 31.359 80.043 156.658 11.656 25.037 4.426 309.178
Προσθήκες - 1.026 3.317 36 398 4.181 8.959
Κεφαλαιοποιημένα έργα - 4.256 2.687 - 32 (6.974) -
Πωλήσεις - - (2.766) (134) (343) - (3.243)
Λοιπές κινήσεις - - 221 - - (221) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 31.359         85.325         160.117       11.558         25.123         1.412           314.894           

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 28.316 103.850 10.613 22.996 - 165.776
Αποσβέσεις χρήσης - 3.261 9.649 269 877 - 14.056
Πωλήσεις - - (2.210) (134) (343) - (2.687)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 -                   31.577         111.289       10.748         23.530         -                   177.145           

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 31.359 53.748 48.828 810 1.593 1.412 137.749  

 
 
Το κόστος των ενσώματων παγίων που εμφανίζεται στον ανωτέρω  πίνακα παρουσιάζεται μειωμένο κατά το ποσό 
των προβλέψεων απομείωσης παγίων που αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα. 
 
Στις αποσβέσεις της χρήσης 2010 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προβλέψεις απομείωσης: 
 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Προβλέψεις απομείωσης παγίων χρήσης - (116) (238) (1) (355)  

 

Οι προβλέψεις απομείωσης παγίων του έτους περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης. 

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. 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (29) από (45) 

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 ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΑΕ. 
 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 181 138 369 688
Προσθήκες 2 90 (24) 68
Υπόλοιπο 31 Ιανουαρίου 2009 183 228 345 756

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 183 228 345 756

Υπόλοιπο 31 Ιανουαρίου 2010 183 228 345 756  
 
 
  
 

 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (30) από (45) 

6 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Λογισμικό Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 6.252 6.252
Προσθήκες 129 129
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 6.380 6.380

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 5.848 5.848
Αποσβέσεις χρήσης 221 221
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 6.069 6.069

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 312 312

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 6.380 6.380
Προσθήκες 64 64
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 6.444 6.444

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 6.069 6.069
Αποσβέσεις χρήσης 166 166
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 6.234 6.234

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 210 210  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (31) από (45) 

7 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

                      

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

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

 

Επωνυμία
Κόστος 

συμμετοχής
Ποσοστό 

συμμετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης

ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. 81 49,0% ΕΛΛΑΔΑ
SAFCO A.E. 240 25,0% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.098 100,0% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ - ΑΘΗΝΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕ 12.000 100,0% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ - ΗΡΑ ΝΕ 13.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ
Σύνολο 34.419  

 

  

8 Αποθέματα 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Καύσιμα 40.600 38.701
Υγραέρια 1.076 688
Λιπαντικά 4.355 4.346
Αναλώσιμα και ανταλλακτικά 5.884 4.941

51.915 48.676  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (32) από (45) 

9 Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Προπληρωθέντα ενοίκια 31.419 34.241

Πάγιες πιστώσεις πελατών 18.490 21.112

Φήμη και πελατεία πρατηρίων 25.557 27.929

Δοθείσες εγγυήσεις 1.826 1.640

Παρακρατηθέντες φόροι 298 299

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 77.590 85.221  

α) Προπληρωθέντα ενοίκια Η Εταιρεία για την προώθηση των προϊόντων της ενοικιάζει με μακροχρόνιες 
μισθώσεις ακίνητα, τα οποία εν συνεχεία υπενοικιάζει σε εκμεταλλευτές, προκαταβάλλοντας μέρος ή το σύνολο 
των ενοικίων όλης της διάρκειας της μίσθωσης, διατηρώντας σταθερό το ποσό του μηνιαίου μισθώματος. Η 
Εταιρεία δαπανοποιεί το συνολικό καταβληθέν ποσό μηνιαίως στα συνολικά χρόνια της μίσθωσης β) Φήμη και 
πελατεία .Η Εταιρεία καταβάλλει, σε ορισμένες περιπτώσεις στους ιδιοκτήτες των πρατηρίων αποζημίωση (αέρα) 
πέραν του συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος, ένα εφ' άπαξ ποσό. Το ποσό αυτό το  δαπανοποιεί ανά μήνα 
ισόποσα στα συνολικά χρόνια της μίσθωσης  γ) Πάγιες πιστώσεις. Η Εταιρεία για διευκόλυνση των νέων 
συνεργατών της χορηγεί σε αυτούς πάγιες πιστώσεις αγοράς προϊόντων της αποπληρωτέες σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Προς εξασφάλισή της η Εταιρεία λαμβάνει από τους πελάτες της συναλλαγματικές τακτής λήξης. Η 
Εταιρεία προεξοφλεί την παρούσα αξία των πάγιων πιστώσεων και την καταχωρεί στα αποτελέσματα . 

10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Πελάτες 101.508 71.589
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (33.732) (25.444)
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 67.776 46.145

Λοιπές απαιτήσεις 41.175 36.377
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης λοιπών απαιτήσεων (1.964) (1.661)

39.211 34.716

Αναβαλλόμενα έξοδα και προκαταβολές 9.798 8.040

Σύνολο 116.785 88.901  

Ανάλυση προβλέψεων απομείωσης πελατών και λοιπών απαιτήσεων 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
1 Ιανουαρίου 27.105 33.168
Αύξηση πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης 8.688 10.730
Διαγραφή υπολοίπων πελατών ως μη εισπράξιμα στη χρήση (224) (16.793)
Μεταφορές 127
31 Δεκεμβρίου 35.696 27.105  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (33) από (45) 

Εντός της χρήσης δημιουργήθηκε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον αποθεματικού επισφάλειας €8,5 εκατ. 
προερχόμενο κυρίως από ναυτιλιακές πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων (€3,9 εκατ.) από πωλήσεις στα πρατήρια 
προηγούμενων χρόνων (€3,5 εκατ.) και στη βιομηχανία (€0,8 εκατ.). 

Τα αναβαλλόμενα έξοδα και προκαταβολές περιλαμβάνουν κυρίως αγορές υπό παραλαβή, το βραχυπρόθεσμο 
μέρος των προπληρωθέντων ενοικίων καθώς και το βραχυπρόθεσμο μέρος της φήμης και πελατείας. 

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

11 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Διαθέσιμα στο Ταμείο 4.018 1.914
Διαθέσιμα στις Τράπεζες 220.382 182.204
Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 224.400 184.118  

12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός 
μετοχών

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2009 3.547.386 104.116 104.116

31 Δεκεμβρίου 2010 3.547.386 104.116 104.116  

 

Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας είναι  € 29,35 (31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν  € 29,35) . 

 

13 Αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 9.583 29.424 23.166 62.173

Κίνηση στα αποθεματικά - - - -
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 9.583 29.424 23.166 62.173

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 9.583 29.424 23.166 62.173

Κίνηση στα αποθεματικά 474 - - 474

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 10.057 29.424 23.166 62.647  

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 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (34) από (45) 

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 

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.  

Δεν 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 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Προμηθευτές 154.553 120.964
Δεδουλευμένα έξοδα 2.039 1.606
Λοιπές υποχρεώσεις 8.853 8.387

Σύνολο 165.445 130.957  

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 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Απαιτήσεις από προκαταβληθέντες φόρους (147) -
Φόρος εισοδήματος / Λοιποί φόροι 5.269 6
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 1.310 849

Σύνολο 6.432 855  

 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (35) από (45) 

16 Τράπεζες: Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 211.809 207.995
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 211.809 207.995

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

31 Δεκεμβρίου 2010
€ US$

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός euribor + 0,73%

31 Δεκεμβρίου 2009
€ US$

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός euribor + 1,60% -

Η ανάλυση ανά νόμισμα δανείων έχει ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Ευρώ 211.809 207.995
Σύνολο δανεισμού 211.809 207.995  

 
Τον Ιούνιο 2006 η Εταιρεία σύναψε διετή δανειακή σύμβαση ύψους € 180 εκατ. με την Hellenic Petroleum 
Finance Plc (HPF) με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και την χρηματοδότηση αναγκών 
κεφαλαίου κίνησης. Τον Φεβρουάριο 2007 η σύμβαση τροποποιήθηκε με παράταση της ημερομηνίας λήξης την 
22 Ιουνίου 2013. Η αποπληρωμή θα γίνει με τη λήξη της σύμβασης. Την 18 Οκτωβρίου 2007 έγινε αύξηση κατά 
€ 70 εκατ. της Σύμβασης Δανεισμού (από  € 180 εκατ. σε €250 εκατ.) με την Hellenic Petroleum Finance Plc για 
την αναχρηματοδότηση τοπικών δανείων κεφαλαίου κίνησης.  
Την 31 Δεκεμβρίου 2010, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου με την HPF ανερχόταν στο ποσό των €189εκατ. 
 
Επίσης έχουμε συνάψει συμβάσεις με τράπεζες ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών για την εξυπηρέτηση των 
κατά καιρούς αναγκαίων ποσών για κεφάλαιο κίνησης. Με 31 Δεκεμβρίου 2010 τα όρια των προαναφερθέντων 
λογαριασμών  ανά τράπεζα έχουν ως εξής: Εμπορική €9 εκατ., Alpha €10 εκατ., Εθνική €40 εκατ., Γενική €20 
εκατ. και Paribas €15 εκατ.  Το ανοιχτό υπόλοιπο με 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε €22,8 εκατ. 

 

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 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (36) από (45) 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 3.751 2.949
Πίστωση/(Χρέωση) αποτελεσμάτων χρήσης (401) 802
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 3.350 3.751  

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προέκυψαν ως ακολούθως: 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.626 2.558
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 376 432
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 1.511 1.614
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 3.758 4.555
Μακροπρόθεσμες προκαταβολές μισθωμάτων (5.618) (6.090)
Λοιπές μεταβολές 697 682
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 3.350 3.751

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 3.350 3.751  

18 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 19.901 18.122
Σύνολο 19.901 18.122

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Χρεώσεις στα αποτελέσματα (Σημείωση 20,22):
Συνταξιοδοτικές παροχές 2.986 34.598
Σύνολο 2.986 34.598  

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 21.875 25.115
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (1.896) (6.907)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας (78) (87)
Υποχρέωση στον ισολογισμό 19.901 18.122  



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (37) από (45) 

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

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.325 1.662
Κόστος επιτοκίων 1.326 1.765
Τρέχοντα κέρδη / (ζημίες) 273 478
Σύνολο 2.924 3.904
Πρόσθετες δαπάνες σε άλλο πρόγραμμα 62 30.694
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 2.986 34.598  

Η μεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Yπόλοιπο έναρξης 18.122 23.776
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα 2.986 34.598
Πληρωθείσες εισφορές (1.207) (40.251)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 19.901 18.123

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,50% 5,80%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 4,50%
Μέσος όρος εναπομείνουσας μελλοντικής εργοδοσίας 14,38 έτη 12,51 έτη  

19 Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Ληφθείσες εγγυήσεις φιαλών υγραερίου (Εγγυήσεις πελατών 
για τον χρησιδανεισμό φιαλών υγραερίου) 2.185 2.222
Ληφθείσες εγγυήσεις καλής τηρήσεως των όρων σύμβασης 
για ελεγχόμενα πρατήρια 4.112 3.568
Λοιπές εγγυήσεις 1.266 1.154
Προβλέψεις 4.444 3.186
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 12.007 10.130  

 

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 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (38) από (45) 

Η κίνηση των προβλέψεων για το 2010 έχει ως εξής: 

 

Ανάλυση προβλέψεων  

1 Ιανουαρίου 2010

Πρόσθετη 
πρόβλεψη 

χρήσης

Μεταφορές 
έναντι 

απαιτήσεων 31 Δεκεμβρίου 2010

Πρόβλεψη επίδικης υπόθεσης ΦΠΑ προηγούμενων 
ετών 305 - - 305

Πρόβλεψη επίδικων εργατικών αξιώσεων 
προσωπικού 215 - - 215

Λοιπές επίδικες υποθέσεις αξιώσεων δημόσιων 
αρχών 170 - (70) 100

Επίδικες υποθέσεις αξιώσεων τρίτων 141 - - 141

Τελωνειακές/αγορανομικές επίδικες υποθέσεις  
(επανεκτίμηση πρόβλεψης λόγω μεταβολής status 
επίδικων και τελωνειακών υποθέσεων) 2.355 1.328 - 3.683

3.186 1.328 (70) 4.444  

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

 

Στη χρήση 2010 μεταφέρθηκαν προβλέψεις έναντι τελωνειακών παραβάσεων οι οποίες εμφανίζονταν αφαιρετικά 
των Απαιτήσεων από πελάτες και χρεώστες στις Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (2010 €3.298 
χιλ. και 2009 €2.056 χιλ.). 

20 Παροχές σε εργαζομένους 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Μισθοδοσία 28.541 32.142
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 8.152 9.746
Κόστος ασφαλιστικών προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης 2.986 4.428
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 4.393 4.765
Σύνολο 44.072 51.081

Έτος που έληξε

 

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

 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (39) από (45) 

21 Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Έξοδα διάθεσης 92.780 100.963
Έξοδα διοίκησης 16.308 18.722
Σύνολο 109.088 119.685  

Τα λειτουργικά έξοδα  (Διοίκησης και Διάθεσης) αναλύονται : 

 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Κόστος εργασίας 39.190 44.547
Πρόβλεψη συνταξιοδότησης προσωπικού 2.838 4.237
Συντήρηση / Επισκευές 7.771 8.264
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 7.429 7.251
Διαφήμιση 1.894 1.540
Ενοίκια 15.404 14.234
Καύσιμα αυτοκινήτων /ιδιοκαταναλώσεις υλικών 1.085 1.099
Κοινόχρηστες δαπάνες (Ηλεκτρισμός /Τηλ./Κοινόχρ.) 2.328 2.388
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 8.512 12.605
Αποσβέσεις 13.798 14.126
Φήμη και πελατεία  πρατηρίων 2.517 2.452
Έξοδα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και λοιπά μεταβλητά 3.505 4.501
Φόροι και Τέλη 1.699 1.701
Λοιπά 1.118 740

109.088 119.685

Έτος που έληξε

 

Οι αμοιβές των μελών ΔΣ για το έτος 2010 ανήλθαν στο ποσό των €132,5 χιλ. (2009  €154,6  χιλ. ) 

 

22 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Έσοδα από επιχορηγήσεις 4 6
Υπηρεσίες προς τρίτους 2.872 2.778
Ζημιές από εκποίηση παγίων (315) (1.752)
Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων 9.691 9.628
Κόστος εθελουσίας εξόδου - (30.170)
Λοιπά (954) 670
Σύνολο 11.298 (18.840)

Έτος που έληξε

 

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



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (40) από (45) 

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

 

23 Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Τόκοι Χρεωστικοί
Τραπεζικός δανεισμός (10.420) (7.522)

(10.420) (7.522)
Τόκοι πιστωτικοί 
Έσοδα από τόκους 2.940 1.882
Τόκοι από εμπορικές απαιτήσεις 1.017 2.379

3.957 4.261

Άλλα σχετικά έσοδα/(έξοδα) 282 462

Συναλλαγματικές διαφορές (2.913) 724

Αποτέλεσμα χρηματοικονομικής λειτουργίας (9.094) (2.074)

Έτος που έληξε

 

Στα άλλα σχετικά έσοδα / (έξοδα) περιλαμβάνεται ποσό ύψους €283 χιλ. (€462 χιλ. για το 2009) το οποίο 
προέρχεται από την προεξόφληση σε παρούσα αξία των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (πάγιες πιστώσεις).  

Οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές προέρχονται κυρίως από τις συναλλαγές μας με πελάτες στη ναυτιλία 
και αεροπορία οι οποίοι τιμολογούνται σε δολάρια. 

24 Φόρος Εισοδήματος 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Φόρος χρήσης 5.531 337
Φόροι ανέλεγκτων χρήσεων 461 849
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 17) 401 (802)
Σύνολο 6.393 384

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: 



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (41) από (45) 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Κέρδη προ φόρων 16.475 (1.545)
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές 3.954 -
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (1.083) -
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 1.735 -
Λοιπά 1.787 384

Φόροι 6.393 384

Έτος που έληξε

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 24% για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2010 (25% για 
την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2009). 

Κατά το 2009 ψηφίστηκε νόμος (N3697/2009) βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 2010, 
2010, 2011, 2012, 2013 και για χρήσεις μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζονται σε 24%, 23%, 22%, 21% και 20% 
αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας με 31 
Δεκεμβρίου 2010. 

Για το έτος 2010, στα λοιπά περιλαμβάνεται ποσό ύψους €461 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. 

25 Μερίσματα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων στις 23 Μαρτίου 2011, ενέκρινε 
πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων να μη δοθεί μέρισμα.  

  



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

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (42) από (45) 

26 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Κέρδη / (Ζημίες) Χρήσης 16.475 (1.545)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 5,6 14.222 14.571
Απόσβεση φήμης και πελατείας 2.517 2.452
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 23 6.181 2.799
Προβλέψεις 13.002 (5.523)
Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές δανείων 2.914 377
(Κέρδη) / Ζημιές από εκποίηση παγίων 283 1.752
Έσοδα από μερίσματα (930) (600)

54.664 14.283

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (3.239) (14.312)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (31.607) (19.796)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων 30.839 30.116
Πληρωθέντες φόροι (260) (446)

(4.267 ) (4.438 )

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 50.397  9.845 

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. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008-2010 

γ. Η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές ύψους €61,5 εκατ. στις τράπεζες για συμμετοχή της εταιρίας σε 
διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης συνεργασίας. 

δ. Ποσό ύψους  €115 εκατ. έχει δοθεί ως εγγύηση στα τελωνεία υπέρ της  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

ε. Έχουν ασκηθεί ένδικες διεκδικήσεις από υπαλλήλους της εταιρείας ποσού €2,1 εκατ., έναντι των οποίων η 
εταιρεία εκτιμά ότι θα καταβληθεί ποσό €0,2 εκατ. και για το οποίο έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη.  

στ. 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. Σε δύο υποθέσεις, μία για αποζημίωση μη υλοποίησης μίσθωσης με 
απαίτηση €830 χιλ. και μία για ευθύνη σε θανατηφόρο ατύχημα με απαίτηση €900 χιλ. , η Εταιρεία κατά πάγια 
τακτική τη δεν προβαίνει στο σχηματισμό οποιασδήποτε πρόβλεψης εάν δεν υπάρχει τουλάχιστον πρωτόδικη 
καταδικαστική απόφαση εναντίον της. 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (43) από (45) 

ζ. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς τελωνειακές υποθέσεις αναμένεται να 
διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα 
αποτελέσματα της λειτουργίας της, πέραν από τις προβλέψεις που έχουν ήδη διενεργηθεί  σε χρέωση των 
αποτελεσμάτων. 

28 Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Δεσμεύσεις 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-Δεκ-10 31-Δεκ-09

Μέχρι 1 έτος 14.324 13.090

Από 1-5 έτη 69.622 61.089

Μετά από 5 έτη 90.454 88.049

Σύνολο 174.400 162.227

Η δαπάνη μισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
της χρήσεως ανέρχεται σε  €15.404 χιλ. (2009,  €14.234 χιλ.)

Έτος που έληξε

 

 

29 Λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία είναι εκμισθωτής 

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

Ποσά σε Ευρώ ΄000 31-Δεκ-10 31-Δεκ-09

Μέχρι 1 έτος 9.772 9.628

Από 1-5 έτη 48.890 47.021

Μετά από 5 έτη 96.827 81.813

Σύνολο 155.489 138.461

Τα  ενοίκια που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα ήταν €9.691 χιλ. (2009, €9.628 χιλ.)

Έτος που έληξε

 

30 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. που είναι και ο μοναδικός μέτοχός της. Οι 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρεία περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζει η μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (44) από (45) 

 

ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Πωλήσεις προϊόντων
Εταιρείες ομίλου 112.022 69.225
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 267.669 255.464
Πωλήσεις υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου 6.223 4.791

385.914 329.480

ιι) Αγορές προϊόντων

Αγορές προϊόντων
Εταιρείες ομίλου 1.712.022 1.383.417
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 8.366 4.839
Αγορές υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου 11.166 7.063

1.731.554 1.395.319

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

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
    - Υπόλοιπα πελατών 9.412 4.098
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 20.030 11.552

29.442 15.650

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
    - Υπόλοιπα προμηθευτών 121.115 89.607
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένες εταιρείες 215.758 178.105

336.873 267.713

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη (307.431) (252.062)

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. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και κυρίως με: 

ι) ΕΛ.ΠΕ.  ΑΕ. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές και πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων  και υπηρεσιών.  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (45) από (45) 

ιι)ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές και πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

ιιι) EKO ΔΗΜΗΤΡΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Ναυτική Εταιρεία . 
Οι συναλλαγές αφορούν ναύλωση δεξαμενοπλοίων για μεταφορά καυσίμων καθώς και πωλήσεις πετρελαιοειδών 
προϊόντων . 

ιv) ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ . Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων και 
υπηρεσιών.  

 
Η Εταιρεία σύναψε διετή δανειακή σύμβαση  με την Hellenic Petroleum Finance Plc (HPF) με σκοπό την 
αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης:  

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 189.000 204.000
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 189.000 207.995  

 

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

 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών 
προϊόντων καθώς και αγορές υπηρεσιών. 

 Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων. 
 Eurobank EFG. Οι συναλλαγές αφορούν χρηματοδοτικές υπηρεσίες. 
 Εταιρεία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές 

υπηρεσιών. 
 Superlube LTD. Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων. 

 
 

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

 Σπάτα Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 

 

31 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού με 31 Δεκεμβρίου 2010.   

 


