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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Επιχείρησης Πετρελαιαγωγού Θες/νικη – Σκόπια
Βάρδαξ Α.Ε.

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
www.pricewaterhousecoopers.gr
e-mail:pwc.greece@gr.pwcglobal.com
Tel: +30 (210) 6874 400
Fax: +30 (210) 6874 444

Ελέγξαµε τo συνηµµένο Ισολογισµό της Επιχείρησης Πετρελαιαγωγού Θες/νικη-Σκόπια
Βάρδαξ Α.Ε. (η «Εταιρεία») της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 και τις σχετικές Καταστάσεις
Αποτελεσµάτων, Ταµειακών Ροών και Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, για την
εταιρική χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 29, βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η
δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι
οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που
υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που
ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης
των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε
παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.
Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα
αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που
έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701

Χαλάνδρι : Λεωφ. Κηφισίας 268/270, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ.: +30 (210) 6874 400, fax: +30 (210) 6874 444
Πειραιάς : Φιλελλήνων 5-7, 185 36 Πειραιάς, τηλ.: +30 (210) 4594 050, fax: +30 (210) 4293 936
Θεσσαλονίκη : Εθνικής Αντιστάσεως 17, 551 34 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 (2310) 488 880, fax: +30 (2310) 459 487

Σελίδα (4) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Εισαγωγή
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του έτους που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 συντάχθηκαν σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»). Λόγω του ότι το έτος 2005 είναι και το
πρώτο έτος για το οποίο η Εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, οι παρούσες
οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν και τη συµφωνία µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («ΕΛΠ»)
και ∆ΠΧΠ σε επίπεδο καθαρών κερδών και καθαρής θέσης.
Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν, ωστόσο, συνταχθεί σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1,
καθότι η Εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις στα πλαίσια των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων του οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια ο οποίος συντάσει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ τα τελευταία 7 χρόνια και, συνεπώς, οι λογιστικές πολιτικές των ∆ΠΧΠ που ακολουθήθηκαν για τις
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες που εφαρµόζονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία
συµπεριλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ στις
οποίες ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης µέσω της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Η τελευταία περίοδος για την οποία η Εταιρεία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ήταν η χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004.
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Ισολογισµός
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια

6

115.332
115.332

0
0

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7
8

8.850
13.774
22.624

0
3
3

137.956

3

9
10

52.989
35.101
6.158
94.248

60
0
(218)
(158)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

12
13

18.164
12.214
30.378

0
0
0

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια

11
12

7.275
6.055
13.330
43.708

161
0
161
161

137.956

3

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Aποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

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

Πρόεδρος
∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ιευθυντής Γενικής και
Αναλυτικής Λογιστικής

Μιχαήλ Μυριάνθης

Ιάσων Γιούνης

Αθανάσιος Σολωµός
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Κατάσταση αποτελεσµάτων
Έτος που έληξε
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

20.225

0

Κόστος πωληθέντων

(9.692)

0

Μεικτό κέρδος

10.533

0

(139)

(116)

58

14

10.452

(102)

(1.211)

0

(2.397)

0

6.844

(102)

(468)

0

6.376

(102)

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

14

Λειτουργικό αποτέλεσµα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

15

Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

16

Καθαρά κέρδη περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων
κεφάλαιο Αποθεµατικά
εις νέον
Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2004

60

-

(116)

(56)

-

-

(102)

(102)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2004

60

0

(218)

(158)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005

60

-

(218)

(158)

-

-

6.376

6.376

Εισφορά από απορροφηθέντα κλάδο

52.929

35.101

-

88.030

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005

52.989

35.101

6.158

94.248

Καθαρά κέρδη περιόδου

Καθαρά κέρδη περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών
Σηµ.

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

17

16.986
16.986

(26)
(26)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Εισπραχθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

6
15

(3)
62
59

0
0
0

15

(1.273)
(2.001)
(3.274)

0
0
0

13.771

(26)

3

29

13.771

(26)

13.774

3

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Εξοφλήσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου

8

Μείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

8

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού Θεσ/νίκη – Σκόπια Βάρδαξ Α.Ε. λειτουργεί κατά κύριο λόγο στον τοµέα
της κατοχής και εκµετάλλευσης του αγωγού µεταφοράς αργού πετρελαίου από το διυλιστήριο της Θεσ/νίκης έως
το διυλιστήριο ΟΚΤΑ των Σκοπίων.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η απόσχιση του κλάδου αγωγού και η
εισφορά του στην εταιρεία ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε. µε αντάλλαγµα την ισόποση ανάλυψη µετοχών. Ως ηµεροµηνία
µετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31.7.2004. Αν και η ηµεροµηνία απόσχισης του κλάδου του αγωγού αργού
πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκόπια καθορίστηκε στις 31.7.2004, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.
2166/93, σύµφωνα µε τον οποίο όλες οι πράξεις που διενεργούνται από την εισφέρουσα εταιρία µετά την
απόφαση για απόσχιση του κλάδου και µέχρι την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται ότι
διενεργούνται για λογαριασµό της λήπτριας εταιρίας και, µετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης,
µεταφέρονται στα βιβλία αυτής · όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν για τη λειτουργία του αγωγού έχουν
καταχωρηθεί και εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της απορροφώσας εταιρίας ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε. από την
1.1.2005.
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, 7ο χιλ. οδού Θες/νίκης – Βέροιας, 570 08, Θεσσαλονίκη.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισµό και αναγνώριση των λογιστικών µεγεθών
είναι οι ίδιες που εφαρµόζονται και στις ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια
της 31 ∆εκεµβρίου 2005. 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 Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού Θες/νίκη – Σκόπια Βάρδαξ ΑΕ για το
έτος 2005 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου 2006. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν
τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις µετά τη ∆ηµοσίευση.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας
www.hellenic-petroleum.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 Επιχείρησης Πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη – Σκόπια ΒΑΡ∆ΑΞ ΑΕ της 31
∆εκεµβρίου 2005 καλύπτουν το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και τις ερµηνίες των ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί
από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). ‘Όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που
εκδόθηκαν από την IASB και είχαν τεθεί σε ισχύ κατά τον χρόνο ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τη σχετική διαδικασία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε εξαίρεση το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία Αναγνώριση και Υπολογισµός». Μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον κανονισµούς 2086/2005 και
1864/2005 που καθιστούν υποχρεωτική την εφαρµογή του ∆ΛΠ 39 µε εξαίρεση ορισµένες προβλέψεις για
αντιστάθµιση κινδύνων χαρτοφυλακίου καταθέσεων από όλες τις εισηγµένες εταιρείες από 1 Ιανουαρίου 2005.
Καθώς η εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις προβλέψεις της µορφής του ∆ΛΠ 39 που υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνα τόσο µε τα ∆ΠΧΠ όπως υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και µε τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από την ∆ιεθνή Επιτροπή Λογιστικών
Προτύπων.
Συµφωνία των µεταβολών στην καθαρή θέση της εταιρείας λόγω της µετάβασης από τις Ελληνικές Γενικά
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΕΓΛΣ) στα ∆ΠΧΠ για τα έτη 2003 και 2004 παρουσιάζεται στη σηµείωση 5.
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 µέσω των αποτελεσµάτων.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί άσκηση κρίσης
από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών
για τον υπολογισµό των διαφόρων λογιστικών µεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού
υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις
οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην σηµείωση 4. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των
γεγονότων και ενεργειών από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από
τις εκτιµήσεις αυτές,
Ερµηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων µε ισχύ το 2005
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι υποχρεωτικές για την
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η
Ιανουαρίου 2005.
-

IFRIC 2 Συµµετοχές µελών σε κοινοπραξίες και παρόµοια σχήµατα. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005).

-

SIC 12 (Αναθεώρηση) Ενοποιήσεις – Οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού ( σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου
2005) και
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-

IAS 39 (Αναθεώρηση) . Μετατροπή και Αρχική Αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών µεγεθών
Ενεργητικού και Παθητικού (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005).

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτίµησε την σχέση των αναθεωρήσεων αυτών µε τις οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας και συµπέρανε ότι δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Ερµηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων που δεν έχουν τεθεί ακόµη σε ισχύ
Ορισµένα νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις και ερµηνίες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για την σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2006
ή µεταγενέστερες περιόδους και τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει ακόµη υιοθετήσει ως ακολούθως:
-

IAS 19 (Αναθεώρηση). ∆απάνες Προσωπικού (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή
επιτρέπει την επιλογή µιάς εναλλακτικής µεθόδου για τον υπολογισµό των αναλογιστικών κερδών και
ζηµιών. Σε περιπτώσεις προγραµµάτων που εµπλέκονται περισσότεροι του ενός εργοδότες πιθανόν να
χρειασθούν περισσότερα κριτήρια αναγνώρισης για την εφαρµογή της λογιστικής µεθόδου των
προγραµµάτων καθορισµένης απόδοσης. Επίσης επιβάλλονται νέες ανάγκες πληροφόρησης µε µορφή
σηµειώσεων. Καθώς η Εταιρεία δεν σκοπεύει να αλλάξει την λογιστική πολιτική που εφαρµόζει σε
σχέση µε την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και δεν συµµετέχει σε προγράµµατα που
εµπλέκονται περισσότεροι του ενός εργοδότες, η εφαρµογή αυτής της αναθεώρησης αυτής δεν θα έχει
επίδραση στη µορφή και την έκταση των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονο0µικές
καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την αναθεώρηση στις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
την 1η Ιανουαρίιου 2006.

-

IAS 39 (Αναθεώρηση). Λογιστική πράξεων αντιστάθµισης κινδύνων χρηµατικών ροών προβλεποµένων
ενδοεταιρικών συναλλαγών (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση επιτρέπει να θεωρηθεί ο
κίνδυνος από διακυµάνσεις ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων σαν κίνδυνος που υπόκειται σε πράξη
αντιστάθµισης κινδύνου στις οικονοµικές καταστάσεις µε την προϋπόθεση ότι (α) η συναλλαγή
πραγµατοποιείται σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας που λαµβάνει
µέρος στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος από την χρήση του ξένου συναλλάγµατος θα επηρεάσει τα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα. Η αναθεώρηση αυτή δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες της Εταιρείας
καθώς η Εταιρεία δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι
εµπίπτουν στην κατηγορία των κινδύνων που υπόκεινται σε πράξεις αντιστάθµισης.

-

IAS 39 (Αναθεώρηση). Επιλογή Εύλογη αξίας. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή
αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που χαρακτηρίζονται σαν εύλογης αξίας
µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιορίζει την δυνατότητα να χαρακτηρίζονται
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σαν ανήκοντα σ αυτή την κατηγορία. Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτή η
αναθεώρηση δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στην κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών
εργαλείων καθώς θα έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει τα αναθεωρηµένα κριτήρια για τον
χαρακτηρισµό αυτών των εργαλείων σαν εύλογης αξίας µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η
Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την αναθεώρηση από 1η Ιανουαρίου 2006.

-

IAS 39 και IFRS 4 (Αναθεώρηση). Συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων. (σε ισχύ από 1ης
Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή επιβάλλει όλες οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις που έχουν
εκδοθεί εκτός από αυτές που έχουν από την Εταιρεία να θεωρούνται σαν ασφαλιστικά συµβόλαια, να
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία και ακολούθως να αποτιµούνται στην ψηλότερη αξία
από (α) στο µη προεξοφληµένο υπόλοιπο των εσόδων που έχουν εισπραχθεί και αναφέρονται σε
επόµενες χρονικές περιόδους και (β) και τη δαπάνη που χρειάζεται για να διακανονιστεί η υποχρέωση
στην ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η διοίκηση έχει εξετάσει αυτή την αναθεώρηση και συµπέρανε ότι
δεν σχετίζεται µε την Εταιρεία.
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-

IFRS 1 (Αναθεώρηση ) Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
Αυτή η αναθεώρηση δεν επηρεάζει στην Εταιρεία καθώς δεν εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά.

-

IFRS 6 (Αναθεώρηση) Έρευνα και Αποτίµηση Μεταλλευµάτων ( σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006. Το
πρότυπο IFRS 6 επιτρέπει την τήρηση των υφιστάµενων πρακτικών λογιστικής για έξοδα έρευνας,
εκµετάλλευσης και αποτίµησης υδρογονανθράκων. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν αναµένει ότι η εφαρµογή
του προτύπου αυτού θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.

-

IFRS 7 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία πληροφορίες υπό µορφή σηµειώσεων και συµπληρωµατική
αναθεώρηση του IAS 1 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και πληροφορίες υπο µορφή
σηµειώσεων για τα κεφάλαια (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2007). Το IFRS 7 επιβάλλει την παρουσίαση
νέων πληροφοριών για να βελτιώσει την πληροφόρηση για τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία.
Επιβάλλει την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών για την έκθεση σε κινδύνους που
προέρχονται από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων περιλαµβανοµένων συγκεκριµένων
πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν κατά ελάχιστον για πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους
ρευστότητας, εµπορικούς κινδύνους περιλαµβανοµένης ανάλυσης εναλλακτικών σεναρίων για
εµπορικούς κινδύνους. Αντικαθιστά το IAS 30 Πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις τραπεζών
και λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τις πληροφορίες που επιβάλλονται από το IAS 32
Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία, Παρουσίαση και Πληροφορίες. Εφαρµόζεται σε όλες τις εταιρείες που
συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η αναθεώρηση του IAS 1 επιβάλλει
την παροχή πληροφοριών για το ύψος των κεφαλαίων της εταιρείας και τον τρόπο που χειρίζεται τα
κεφάλαια της. Η Εταιρεία έχει εκτιµήσει την επίδραση του IFRS 7 και της αναθεώρησης του IAS 1
και συµπέρανε ότι η κύρια επιπρόσθετη πληροφόρηση που χρειάζεται είναι η µελέτη εναλλακτικών
σεναρίων εµπορικών κινδύνων και η πληροφόρηση σχετικά µε τα κεφάλαια που επιβάλλεται από την
αναθεώρηση του IAS 1. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το IFRS 7 και το αναθεωρηµένο IAS 1 για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που θα αρχίσουν την 1η Ιανουαρίου 2007.

-

IFRΙC 4 Καθορίζει κατά πόσον µια συµφωνία περιέχει µίσθωση. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Το
IFRΙC 4 καθορίζει ότι η απόφαση αν µια συµφωνία περιέχει µίσθωση πρέπει να βασίζεται στην ουσία
της συµφωνίας. Επιβάλλει να εκτιµηθεί αν (α) η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση
συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή στοιχείων και (β) η συµφωνία περιλαµβάνει δικαίωµα
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την επίδραση του IFRΙC 4
στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

-

IFRΙC 5 ∆ικαιώµατα που πηγάζουν από συµµετοχές σε ταµεία θέσης εκτός λειτουργίας και
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Το IFRΙC 5 δεν σχετίζεται µε
τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθότι δεν συµµετέχει σε ταµεία θέσης εκτός λειτουργίας ή ταµεία
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης.

-

IFRΙC 6 Υποχρεώσεις που προέρχονται από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών αποβλήτων (σε ισχύ από 1ης ∆εκεµβρίου 2005). Το IFRΙC 6 δεν σχετίζεται µε τις
δραστηριότητες της Εταιρείας.

Συναλλαγµατικές µετατροπές

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της
Εταιρείας.
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(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 απ’
ευθείας 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 απ’ ευθείας 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, 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. Συναλλαγµατικές
διαφορές από µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως µετοχές που χαρακτηρίζονται σαν διαθέσιµες προς πώληση
καταχωρούνται στο αποθεµατικό από την εύλογη αξία στην καθαρή θέση.

2.3

Ενσώµατα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση µε
εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία αποτιµούνται στο κόστος 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 µόνον 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, εκτός από το κόστος της περιοδικής γενικής συντήρησης
των διυλιστηρίων που κεφαλαιοποιείται και διαγράφεται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο στην περίοδο
που καλύπτει η συντήρηση.
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:
- Εξειδικευµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (αγωγός)

7-40

έτη

- Μηχανήµατα, εξοπλισµός και εξοπλισµός µεταφορών

5-8

έτη

- Υπολογιστές

3-5

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.
Όταν η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά (αποµείωση)
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κέρδη η ζηµίες από την πώληση ενσωµάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που
λαµβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζηµίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσµατα
σαν µέρος των καθαρών λοιπών εσόδων (εξόδων).
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (14) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
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Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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. ‘Ολα τα υπόλοιπα
έξοδα δανεισµού διαγράφονται στα αποτελέσµατα .

2.4

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 µελλοντικής 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
επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.

2.5

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:.
∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές,
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την
ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα
δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό.

2.6

Εµπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν γενικά έχουν πίστωση 30-90 ηµερών καταχωρούνται αρχικά στην
εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές 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 περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από τους πελάτες.
Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία
τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (15) από (29)
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2.7

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας, τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές
υπεραναλήψεις.

2.8

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.

2.9

∆ανεισµός

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά µεταξύ
του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στο τραπεζικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό, στις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις του ισολογισµού και στην κατάσταση ταµειακών ροών.

2.10

Αναβαλλόµενη φορολογία

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 κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.

2.11

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξοφλούνται κανονικά εντός 30-90 ηµερών,
αναγνωρίζονται στο κόστους που ταυτίζεται µε την εύλογη αξία της µελλοντικής πληρωµής για τις αγορές
αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

2.12

Προβλέψεις

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νοµικές υποθέσεις γίνονται όταν η
εταιρεία έχει νοµικές συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, ή είναι πιθανόν να
χρειασθούν µελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και οι υποχρεώσεις αυτές 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. Όταν υπάρχουν πολλές παρόµοιες υποχρεώσεις η
πιθανότητα να χρειαστεί µελλοντική εκροή για την διευθέτηση τους υπολογίζεται εξετάζοντας την οµάδα των
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (16) από (29)
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υποχρεώσεων σαν σύνολο. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα και αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε µια
συγκεκριµένη υποχρέωση σε µια συγκεκριµένη οµάδα υποχρεώσεων είναι σχετικά µικρή.
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.

2.13

Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις

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

2.14

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων 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 υπηρεσιών στην χονδρική αγορά
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει την ιδιοκτησία και τους κινδύνους που
σχετίζονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά µε βάση τη 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.

2.15

∆ιανοµή µερισµάτων

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

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (17) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

3
3.1

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
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. Το
γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηµατοπιστωτικών
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική
απόδοση της Εταιρείας.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο από
διάφορα νοµίσµατα αλλά κυρίως από το ∆ολάριο Αµερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από µελλοντικές
εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και καθαρές επενδύσεις σε δραστηριότητες
εξωτερικού. Η εταιρεία στα πλαίσια της διαχείρισης του συναλλαγµατικού ρίσκου διενεργεί, όταν οι συνθήκες
της αγοράς το επιτρέπουν, πράξεις προστασίας από τις διακυµάνσεις της ισοτιµίας. Επιπλέον, στα πλαίσια της
χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων, µέρος των επιπτώσεων των διακυµάνσεων της ισοτιµίας $ / € στα
αποθέµατα καλύπτεται µέσω δανεισµού σε US$.
(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. Συναλλαγές σε παράγωγα
γίνονται µόνο µε ισχυρά πιστωτικά ιδρύµατα
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση ικανών ταµειακών ισοδυνάµων και διαθεσίµων την
ικανότητα χρηµατοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις µε επαρκή πιστωτικά
όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, το τµήµα διαχείρισης
διαθεσίµων έχει σαν στόχο την ευέλικτη χρηµατοδότηση µέσω εγγυηµένων πιστωτικών γραµµών.
(δ)

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 προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια
µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν
την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας.

3.2

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (π.χ.
παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής
τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (18) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για
την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

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 επανεκτιµούνται 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
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 που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. 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.

5

Συµφωνία λόγω µετάπτωσης από τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές
Αρχές στα ∆ΠΧΠ

Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν τις διαφορές που προέκυψαν από την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ από τις Ελληνικές
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές σε:

5.1

–

καθαρή θέση στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, και στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.1)

–

καθαρό κέρδος για το έτος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.2)

–

ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.3)

–

αποτελέσµατα για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.4)

Συµφωνία καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τα ∆ΠΧΠ
31 ∆εκεµβρίου 2004

31 ∆εκεµβρίου 2003

49

56

∆ιαγραφή των κεφαλαιοποιηµένων δαπανών χωρίς µελλοντικό όφελος
Σύνολο αναµορφώσεων

(207)
(207)

(112)
(112)

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

(158)

(56)

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ΕΓΛΣ
Συµφωνία σε ∆.Π.Χ.Π.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (19) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

5.2

Συµφωνία κέρδους σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τα ∆ΠΧΠ για τη χρήση
Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2004
(7)

Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ΕΓΛΣ
Συµφωνία σε ∆.Π.Χ.Π.
∆ιαγραφή των κεφαλαιοποιηµένων δαπανών χωρίς µελλοντικό όφελος
Σύνολο αναµορφώσεων συµφωνίας

(95)
(95)

Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

5.3

(102)

∆ιαφορές ισολογισµού 31 ∆εκεµβρίου 2004
ΕΓΛΣ

Εγγραφές &
Προσαρµογές

∆ΠΧΠ

207
207

(207)
(207)

0
0

0
3
3

0
0
0

0
3
3

Σύνολο ενεργητικού

210

(207)

3

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

60
(11)
49

0
(207)
(207)

60
(218)
-158

0
0

0
0

0
0

161
161

0
0

161
161

Σύνολο υποχρεώσεων

161

0

161

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

210

(207)

3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ασώµατα πάγια
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (20) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

5.4

∆ιαφορές αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004
ΕΓΛΣ

Εγγραφές &
Προσαρµογές

∆ΠΧΠ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

0

0

0

Κόστος πωληθέντων

0

0

0

Μεικτό κέρδος

0

0

0

(21)

(95)

(116)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

14

0

14

Λειτουργικό αποτέλεσµα

(7)

(95)

(102)

0

0

0

Κέρδη προ φόρων

(7)

(95)

(102)

Φόρος εισοδήµατος

0

0

0

(7)

(95)

(102)

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)

Καθαρά κέρδη περιόδου

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (21) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

6

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Μηχ/κός Έπιπλα και
εξοπλισµός εξαρτήµατα

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2004

0

0

0

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Εισφορά από απορροφ. κλάδο
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

0
0
126.402
126.402

0
3
0
3

0
3
126.402
126.405

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις περιόδου
Εισφορά από απορροφ. κλάδο
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

0
3.160
7.913
11.073

0
0
0
0

0
3.160
7.913
11.073

115.329

3

115.332

Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2005

Η Εταιρεία δεν έχει δεσµεύσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της
υποχρεώσεων.
Το ∆ΠΧΠ 3 δεν εφαρµόζεται σε συνενώσεις επιχειρήσεων που αφορούν οικονοµικές οντότητες ή επιχειρήσεις
που τελούν υπό κοινό έλεγχο. Συνεπώς, η απόσχιση του κλάδου αγωγού αργού πετρελαίου Θεσσαλονίκης –
Σκόπια έχει αναγραφεί στα ενσώµατα πάγια στο αρχικό κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις
της εισφέρουσας εταιρείας.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (22) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

7

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Πελάτες
Καθαρές απαιτήσεις πελατών

5.463
5.463

0
0

Λοιπές απαιτήσεις

3.380
3.380

0
0

7

0

8.850

0

Αναβαλλόµενα έξοδα και προκαταβολές
Σύνολο

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν ΦΠΑ.

8

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
31 ∆εκεµβρίου 2005

Ρευστά διαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο ρευστών διαθεσίµων

2.737
11.037
13.774

Το µέσο σταθµισµένο τρέχον επιτόκιο την ηµεροµηνία ισολογισµού ήταν:
31 ∆εκεµβρίου 2005
Euro

9

2,14%

31 ∆εκεµβρίου 2004
3
0
3

31 ∆εκεµβρίου 2004
2,08%

Μετοχικό κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2004

60.000

60

31 ∆εκεµβρίου 2004

60.000

60

Εισφορά κλάδου

52.929.150

52.929

31 ∆εκεµβµρίου 2005

52.989.150

52.989

Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο µε τις µετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε µετόχους και είναι
πλήρως καταβεβληµένο. Η ονοµαστική αξία µιας µετοχής της Εταιρείας είναι €1,00 (31 ∆εκεµβρίου 2004: €1,00)
.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (23) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

10

Αποθεµατικά

Το ποσό των € 35.101 χιλ. που εµφανίζεται στα αποθεµατικά, αφορά σε Ειδικό Αποθεµατικό στο οποίο
καταχωρήθηκε η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που
εισέφερε η µητρική εταιρεία ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που
εκδόθηκαν από την ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε. σύµφωνα µε τον Ν.2166/1993.

11

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Προµηθευτές
∆εδουλευµένα έξοδα
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες
Λοιπές υποχρεώσεις

1.088
966
5.162
59

12
0
30
119

Σύνολο

7.275

161

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (24) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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∆ανεισµός
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Τρέχουσα αναλογία µακροπρόθεσµου χρέους
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων
Σύνολο δανείων

18.164
18.164

-

6.055
6.055

-

24.219

-

Η λήξη του µακροπρόθεσµου δανεισµού έχει ως ακολούθως:
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

6.055
12.109
0
18.164

-

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω:

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός

31 ∆εκεµβρίου 2005
$
Βασικό επιτ. Κ.Κ.
Euribor + 0,25%

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός

31 ∆εκεµβρίου 2004
$
Βασικό επιτ. Κ.Κ.
Euribor + 0,25%

Η ανάλυση ανά νόµισµα δανείων αναλύονται παρακάτω:
∆ολλάριο Αµερικής
Σύνολο δανεισµού
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31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
28.571
28.571
-

Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

Σελίδα (25) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Tα
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Εισφορά από απορροφόµενο κλάδο
Χρέωση αποτελεσµάτων χρήσης
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

(11.746)
(468)
(12.214)

-

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

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πρόβλεψη συναλλαγµατικών διαφορών
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

(8.641)
(3.573)
(12.214)

0

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

(12.654)

0

440

0

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
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Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2005
58
58

Υπηρεσίες προς τρίτους
Σύνολο
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Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2004
14
14

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα – καθαρά
Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Τόκοι Χρεωστικοί
Τραπεζικός δανεισµός
Λοιπά έξοδα
Τόκοι πιστωτικοί
Έσοδα από τόκους
Αποτέλεσµα χρηµατοικονοµικής λειτουργίας

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

Σελίδα (26) από (29)

(1.272)
(1)
(1.273)

0
0
0

62
62

0
0

(1.211)

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Φόρος Εισοδήµατος
Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 12)
Σύνολο

0
468
468

0
0
0

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Κέρδη/ζηµίες προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Λοιπά
Φόροι

6.844

(102)

2.190
(2.190)
0
0

0
0
0
0

468

0

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:
Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 32% για την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 (35% για
την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου 2004).
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2005.
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Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Σηµ.

Κέρδη Περιόδου
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) / έξοδα

6
15

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

Σελίδα (27) από (29)

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2005

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2004

6.844

(102)

3.160
1.211
11.215

0
0
(102)

(114)
5.885
5.771

0
76
76

16.986

(26)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Πωλήσεις υπηρεσιών
Συνδεδεµένες εταιρείες

20.225
20.225

14
14

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Εταιρείες οµίλου
- Υπόλοιπα πελατών

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη
Εταιρείες οµίλου
- Υπόλοιπα προµηθευτών
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες
- Υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη

5.463
5.463

0
0

398

0

5.162
5.560

30
30

(97)

(30)

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους σύνηθεις 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
β) Συνδεδεµένα µέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο µε τον Όµιλο λόγω της κοινής συµµετοχής του ∆ηµοσίου:
•

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ)

γ) Χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα (συµπεριλαµβανοµένων και των θυγατρικών τους) που τελούν υπό κοινό έλεγχο
µε τον Όµιλο λόγω της κοινής συµµετοχής του ∆ηµοσίου:
•
•
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αγροτική Ασφαλιστική

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα παρακάτω µέλη:

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

Σελίδα (28) από (29)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
ΟΝΟΜΑ
ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΙΟΥΝΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΜΕΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΡΙΚΑΛΟΦΣΚΙ ΜΠΟΡΙΣ

ΘΕΣΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01/01/05-31/12/05
01/01/05-30/03/05
01/01/05-30/03/05
30/03/05-31/12/05
01/07/05-31/12/05
30/03/05-30/06/05
01/01/05-30/03/05
01/01/05-30/03/06
30/03/05-31/12/05
30/03/05-31/12/05

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο σύνολό τους ανήλθαν σε € 40.330,64

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

Σελίδα (29) από (29)

