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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 

 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2013 31/12/20121

Κύκλος εργασιών 5 250.042.584 242.818.741 

Κόστος πωληθέντων (237.008.813) (229.819.712)

Μεικτά αποτελέσματα 13.033.771 12.999.028

Άλλα λειτουργικά έσοδα 8 4.810.682 4.067.245 

Έξοδα διάθεσης 6 (13.657.660) (12.610.890)

Έξοδα διοίκησης 6 (736.756) (873.448)

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) 9 114.901 175.987 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.564.938 3.757.923

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (86.536) (203.931)

Έσοδα από επενδύσεις 10 4.963 236.819

Κέρδη προ φόρων 3.483.366 3.790.811

Φόρος εισοδήματος 11 (925.313) (1.153.049)

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους 2.558.053 2.637.762

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από συνταξιοδοτικά προγράμματα (32.301) 6.573

Φόρος εισοδήματος 11 8.398 (1.315)

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης 2.534.149 2.643.021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων 

1 Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο, έπειτα από την 

υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, όπως περιγράφεται στη σημείωση 23. 
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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης την 31η Δεκεμβρίου 2013 

Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012

Πάγιο Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 13 47.243 46.916

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 14 48.799 59.170

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες 15 2.722.175 2.722.175

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17 497.773 607.628

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 3.315.990 3.435.889

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 16 2.455.938 1.252.315

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18 14.041.199 9.933.956

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία 5.623 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19 4.514.573 6.205.485

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 21.017.333 17.391.756

Σύνολο ενεργητικού 24.333.323 20.827.645

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 20 7.547.000 7.547.000

Αποθεματικά 21 1.018.191 714.430

Αποτελέσματα εις νέον 5.666.272 4.394.215

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 14.231.463 12.655.645

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 22 35.769 59.423

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 23 94.633 54.140

Προβλέψεις 23.500 23.500

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 150.561 105.600

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 304.463 242.663

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24 9.633.964 7.660.281

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 163.433 265.516

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία - 3.540

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 9.797.397 7.929.337

Σύνολο υποχρεώσεων 10.101.860 8.172.000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 24.333.323 20.827.645  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 

 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον1

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων1

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 7.547.000 436.538 5.274.085 13.257.623

Καθαρά κέρδη χρήσεως - - 2.637.762 2.637.762

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - - 5.259 5.259

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης - - 2.643.021 2.643.021

Μεταφορά στα αποθεματικά 21 - 277.892 (277.892) -

Μερίσματα - - (3.245.000) (3.245.000)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 7.547.000 714.430 4.394.215 12.655.645

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 7.547.000 714.430 4.394.215 12.655.645

Καθαρά κέρδη χρήσεως - - 2.558.053 2.558.053

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - - (23.903) (23.903)

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης - - 2.534.149 2.534.149

Μεταφορά στα αποθεματικά 21 - 303.761 (303.761) -

Μερίσματα - - (958.331) (958.331)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 7.547.000 1.018.191 5.666.272 14.231.463  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων 

1 Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο, έπειτα από την 
υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, όπως περιγράφεται στη σημείωση 23. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2013 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2013 31/12/20121

Καθαρά κέρδη 3.483.366 3.790.811

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 13 10.078 9.227

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 14 10.692 4.015

Προβλέψεις 8.191 26.731

Έσοδα τόκων (320) (8.390)

Έξοδα τόκων 10 86.536 203.931

Συναλλαγματικές διαφορές 1.052 (113.023)

Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας παραγώγων (9.163) 35.629

Έσοδα από μερίσματα -              (228.429)

3.590.432 3.720.502

Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων (1.203.624) 294.758

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (4.010.194) 7.971.974

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 1.793.032 (2.359.846)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 169.646 9.627.387

Καταβληθέντες τόκοι (86.536) (204.011)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (805.285) (1.577.344)

Καθαρές ταμειακές ροές χρήσεως από 

λειτουργικές δραστηριότητες (722.175) 7.846.032

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 13 (10.726) (8.581)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων -              (50.000)

Μερίσματα εισπραχθέντα -              171.321

Τόκοι που εισπράχθηκαν 320            8.120

Καθαρές ταμειακές ροές χρήσεως από 

επενδυτικές δραστηριότητες (10.406) 120.860

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων -              (1.675.257)

Μερίσματα πληρωθέντα 12 (958.331) (3.245.000)

Καθαρές ταμειακές ροές χρήσεως από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (μείωση) (958.331) (4.920.257)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.690.912) 3.046.636

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 6.205.485 3.159.026

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 19 4.514.573 6.205.485  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων 

1 Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο, έπειτα από την 
υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, όπως περιγράφεται στη σημείωση 23. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

1. Γενικά 

Η Shell & MOH Aviation A.E. (η «Εταιρεία») (πρώην Shell ΑΕ Πετρελαιοειδών και Χημικών) 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα στον κλάδο των πετρελαιοειδών.  Η κύρια δραστηριότητα της 

Εταιρείας αφορά στην εμπορία καυσίμων αεροπορίας.    

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν η λειτουργία πρατηρίου 
υγρών καυσίμων.  Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2009 η Εταιρεία σταμάτησε τη 

λειτουργία του πρατηρίου. Στη συνέχεια, η Εταιρεία απορρόφησε το κλάδο αεροπορικών καυσίμων 
της εταιρείας Shell Hellas Α.Ε. με καταχώρηση της απορρόφησης στις 3 Δεκεμβρίου 2009 στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.  Η ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού είναι η 31 Δεκεμβρίου 
2009.    

Η Εταιρεία ελέγχεται από κοινού από τις εταιρείες Shell Overseas Holdings Ltd (51%) και Μότορ Όιλ 

(Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε (49% μέσω της θυγατρικής εταιρείας Coral Α.Ε., πρώην Shell Hellas 
A.E.).     

Η Εταιρεία εδρεύει στην Αττική, στο Δήμο Αμαρουσίου, στη Λεωφόρο Κηφισίας 32, κτίριο Β.  Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι η www.shell-moh.com. 

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 10/03/2014 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν σε  

άτομα 9 (31η Δεκεμβρίου 2012:9 άτομα). 

 

2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα 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 και έχουν εφαρμογή 
στην Εταιρεία. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Κρατικά δάνεια» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

 Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα απεικονίζει τα 

κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση δεν έχει 
επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

file://SWATHS0002.SWGR1.local/vicky.dermentzoglou$/Cached/Desktop/www.shell-moh.com.
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάμεσων 
σε αυτές περιόδους) 

Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση  πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμψηφισμού των 
χρηματοοικονομικών μέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συμφωνίες συμψηφισμού ή 

παρόμοιες συμφωνίες.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινήσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και 
οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά.  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι 

πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Επιπλέον, διατηρεί τις αλλαγές που έγιναν 
στο ΔΛΠ 1 το 2007, οι οποίες απαιτούν τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και τα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα να εμφανίζονται μαζί. Τέλος, απαιτείται ο φόρος να εμφανίζεται χωριστά για κάθε μια από 
τις δυο κατηγορίες του λοιπού συνολικού εισοδήματος.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διακρίνουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά  μπορούν να ανακαταταγούν 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι 

βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην 
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων παροχών. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις συγκεκριμένες  τροποποιήσεις από την 1η 

Ιανουαρίου 2013 ενώ έχουν επαναϋπολογισθεί τα συγκριτικά στοιχεία για το 2012. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2012 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

πρότυπα ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η Εταιρεία εκτιμά ότι οι παρακάτω 

τροποποιήσεις δεν  έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.   

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 1 περισσότερο από μία φορά υπό 
προϋποθέσεις. Επιπλέον η υιοθέτηση του ΔΛΠ 23 «Κόστη δανεισμού» μπορεί να γίνει είτε  κατά την 

ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ είτε σε προγενέστερη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 παρέχει διευκρινήσεις σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για 

τα συγκριτικά στοιχεία όταν η οικονομική οντότητα συντάσσει έναν τρίτο ισολογισμό είτε όπως 
ορίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και 

λάθη» είτε εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται στην 

κατηγορία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων  και όχι στα αποθέματα όταν πληρούν τον 
ορισμό των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον χειρισμό του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 « Φόροι 

εισοδήματος» και συγκεκριμένα καθορίζει ότι ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή 

κερδών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Επιπλέον ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με 
κόστη των στοιχείων της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται απευθείας σε αυτή. 

ΔΛΠ 34 « Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την παρουσίαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 

ανά τομέα δραστηριότητας, στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να υπάρχει συνέπεια με 
τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς».  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2014 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την επιμέτρηση και ταξινόμηση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και τις 
απαραίτητες με τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει 

το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας,την ταξινόμηση και 
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την επιμέτρηση. 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.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων». (εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 δίνει τον ορισμό της Εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την περίπτωση 

κατά την οποία οι θυγατρικές της μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Οι τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 12 εισάγουν γνωστοποιήσεις που αφορούν στην αιτιολόγηση μιας Εταιρείας που χαρακτηρίζεται 

ως Εταιρεία επενδύσεων, σε λεπτομέρειες για τις θυγατρικές εταιρείες της που δεν περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση καθώς επίσης και στο είδος της σχέσης και συγκεκριμένων συναλλαγών μεταξύ της 

Εταιρείας επενδύσεων και των θυγατρικών της . Επιπλέον οι τροποποιήσεις απαιτούν μια Εταιρεία 

επενδύσεων να χειρίζεται τη συμμετοχή της σε μια θυγατρική με τον ίδιο τρόπο στις ατομικές και στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφορές  εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. Στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για 

τις εισφορές εκείνες που δεν εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως 

για παράδειγμα οι εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό 
επί του μισθού. 

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί  ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή των 
κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Τροποποιείται το ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», προκειμένου να αφαιρέσει την 

απαίτηση να γνωστοποιείται η ανακτήσιμη αξία όταν μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) 

εμπεριέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει 
απομείωση.  

Αντίστοιχα η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή μιας ΜΔΤΡ όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημία απομείωσης. 

Επίσης η τροποποίηση επεκτείνει και διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να ισχύουν 

όταν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, 
έχει προσδιοριστεί βάσει της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα διάθεσης.  
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ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Τροποποιείται το ΔΛΠ 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση”, έτσι ώστε να 

διευκρινιστεί ότι επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης, όταν ένα παράγωγο το οποίο 
έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης ανανεώνεται νομικά, εφόσον πληρούνται ορισμένες συνθήκες.  

α) Οι ανανεώσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων, β) τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αντικατάσταση του αρχικού εκκαθαριστή του παραγώγου 
με ένα νέο ή περισσότερα μέρη και γ) από τις ανανεώσεις δεν προκύπτουν αλλαγές στους όρους του 

αρχικού παραγώγου εκτός από τις αλλαγές που σχετίζονται με την αντικατάσταση του εκκαθαριστή.  

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1ηΙανουαρίου 2014) 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πότε μια οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει 
μία υποχρέωση για εισφορά που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση (και δεν είναι φόρος εισοδήματος 

ή πρόστιμο ή άλλη ποινή που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων) , και αφορά τόσο 
στις εισφορές που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία” όσο και σε εκείνες για τις οποίες ο χρόνος και το 
ποσό της εισφοράς είναι βέβαιο.  

Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός, βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η 

υποχρέωση καταβολής εισφοράς,  είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία 
προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Επίσης παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με την 

αναγνώριση μιας υποχρέωσης καταβολής εισφορών: α) Η υποχρέωση αναγνωρίζεται σταδιακά αν το 
δεσμευτικό γεγονός λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και β) Αν μια υποχρέωση 

ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο όριο, τότε η υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν το 

ελάχιστο αυτό όριο έχει επιτευχθεί. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες. Τα 
πρότυπα αυτά εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την  ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η πρόωρη εφαρμογή τους επιτρέπεται μόνο εάν εφαρμοστούν ταυτόχρονα και τα 
πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, 

που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως 
καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να 

ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα τρία στοιχεία που 
προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε μία οικονομική οντότητα, και που υπαγορεύουν τους 

διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει 

μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική 
αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις 
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υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και 2) Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της 
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν 

υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές 
επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, 

από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες. 

ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο 

ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές 
σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν μία οικονομική 

οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10 « Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». 

Το Πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατομικών οικονομικών 

καταστάσεων, την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού 
ελεγχόμενες εταιρείες, είτε στο κόστος, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα». 

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 

χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

Το Πρότυπο ορίζει την έννοια του όρου «σημαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται η  μέθοδος της καθαρής θέσης, (συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις 

από την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης σε ορισμένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται  

για απομείωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: 

Οδηγίες μετάβασης». (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2014) 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις 

οδηγίες μετάβασης περιορίζοντας την απαίτηση για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης μόνο στην 
προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπροσθέτως η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 11 και στο ΔΠΧΑ 12 
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αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικής πληροφόρησης για περιόδους πριν την αμέσως 

προηγούμενη. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2010-2012 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

πρότυπα ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 
δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Εταιρεία εκτιμά ότι οι παρακάτω 
τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.  Οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες 

της αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που 
μέχρι πρότινος αποτελούσαν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»). 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ως περιουσιακό 

στοιχείο είτε ως υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς  

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»  

Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 
Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Επίσης 

διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων, των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας, εάν 
τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροποποιήσεις στη βάση μόνο των 
συμπερασμάτων, με επακόλουθες τροποποιήσεις στις βάσεις των συμπερασμάτων  άλλων 

προτύπων) 

Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης 

Αξίας» και τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρησης 
χωρίς προεξόφληση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τις οποίες δεν 

αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης  είναι 
ασήμαντο. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η 
προ - αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την 

αναπροσαρμογή της λογιστικής του αξίας. 
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ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα  που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού 
βασικών διοικητικών στελεχών της  στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία 

της τελευταίας,  τότε αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. 

ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  

Με την παρούσα τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αναπροσαρμόζεται, τότε η προ – αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής του αξίας. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2011-2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 
πρότυπα ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 

δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Εταιρεία εκτιμά ότι οι παρακάτω 

τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.   

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ,έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός 

υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του 
οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 

επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή του. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια 

έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις βάσει 
των ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό 

χειρισμό σχηματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού συμφωνίας. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην 
παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση».  
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ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της 
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της 

επένδυσης σε ακίνητα, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», τότε απαιτείται η 
ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων, ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Shell 

& MOH Aviation A.E. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013.  Οι οικονομικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), και τις 

διερμηνείες των ΔΠΧΑ (IFRIC) που είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRIC) αντίστοιχα και τα οποία έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και 

τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το 
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε 

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο 
βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές 

καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4.  

Για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 

χρησιμοποιήθηκαν λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά 

τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, 
πλην των αλλαγών στο ΔΛΠ 19, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 23. 

Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Οι επιχειρηματικές συνενώσεις λογιστικοποιούνται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης 

είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα 
συνδεδεμένου με τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία εξαγορά 
επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε κόστος 
κτήσεως μείον απομείωση. 
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Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του 

κύριου οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της Εταιρείας.  

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από 
τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες 

ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
απομείωση.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

απόκτηση των στοιχείων.  

Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και 

το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

- Μεταφορικά μέσα 5 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4 - 20 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων επαναξιολογούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιμήσεις να εφαρμοσθούν σε επόμενες χρήσεις. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή 

του όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του.  Τα κέρδη ή 
οι ζημιές που προκύπτουν κατά την πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης που 

πωλείται ή διαγράφεται. 
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Λειτουργικές μισθώσεις  

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια, καθώς θεωρείται 
πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εξόδων.  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικά 

Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις.  Οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 
αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση 

λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.   

 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

(i) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης 

όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό 
του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η 

ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της 
αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 

μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της 
απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι 

ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον 

υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως και 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος. 

Η ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών σε κοινοπραξίες προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως για τα μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η ανακτήσιμη/εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών  περιουσιακών στοιχείων προκειμένου 

να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας των 
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εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο 

προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης 
ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού στοιχείου.  Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  

Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση 
προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε 

ημερομηνία δημοσίευσης. 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
τους με μεταβολές στα αποτελέσματα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση 
σε σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση.  

Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν 

κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.  

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και προηγούμενης  χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής 
της κατηγορίας. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης 

τους.  Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 
12 μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.  Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

(γ) Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 
κρατήσει ως τη λήξη τους.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής 

της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 

σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια 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 της κατάστασης 

χρηματοοικονομικής θέσης.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής 
της κατηγορίας.  

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που 
είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι 
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επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με 

εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  Οι 
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 

μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 
μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση.  Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη 

ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές 

της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία 
δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση 

τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 

διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν 
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα αποτιμάται στο κόστος κτήσης.  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τους κινδύνους 

που συνδέονται με τη μελλοντική διακύμανση τιμών πετρελαίου. 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών 
(commodity swaps).  Αυτά καταχωρούνται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης αρχικά στην 

εύλογη αξία τους την ημερομηνία της συναλλαγής και αποτιμώνται μεταγενέστερα στην εκτιμημένη 
εύλογη αξία τους.  Η εκτιμημένη εύλογη αξία προσδιορίζεται από τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και 

παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία της 

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.  Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν 
η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους 

είναι αρνητική.  Οι αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων στην κατηγορία «Λοιπά κέρδη/ ζημιές- καθαρά». 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, 

τα άμεσα εργατικά κόστη και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται 
προκειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα τους θέση και κατάσταση. Το κόστος 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες 

τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης.  
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Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη 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.  Το ποσό της ζημιάς 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. 

Ταμειακά διαθέσιμα  

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

Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση 
και διακοπείσες δραστηριότητες 

Η Εταιρεία ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων σαν στοιχεία που κατέχονται προς πώληση, αν η αξία τους αναμένεται να ανακτηθεί 
κατά κύριο λόγο μέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι μέσω της χρήσης τους. 

Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων και 

υποχρεώσεων ως κατεχόμενων προς πώληση το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμώνται με βάση τα ισχύοντα σε κάθε 

περίπτωση ΔΠΧΑ. 

Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) 

που ταξινομούνται σαν κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται (μετά την αρχική ταξινόμηση ως 
ανωτέρω) στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας  που αυτά φέρονται στις οικονομικές καταστάσεις 

και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά τα άμεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζημίες 

απομείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.  Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε 
μεταγενέστερη αποτίμηση θα καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως αλλά όχι για ποσό 

μεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης. 

Από την ημέρα κατά την οποία ένα μακροπρόθεσμο (αποσβενόμενο) περιουσιακό στοιχείο (ή τα 

μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων) ταξινομείται σαν κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν 
λόγω μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές 

περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος της τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στο 

βαθμό που δεν έχει ακόμα εξοφληθεί και ως απαίτηση στο βαθμό που τα ποσά από φορολογικές 

ζημιές ξεπερνούν το οφειλόμενο φόρο. Το όφελος που προκύπτει από τυχόν φορολογική ζημιά μπορεί 
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να αναγνωριστεί ως απαίτηση. Τα ποσά των φορολογικών υποχρεώσεων ή των περιουσιακών 

στοιχείων θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν το 
χρόνο πραγματοποίησής τους και έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί την ημέρα 

σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ως αναβαλλόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας. Υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις στην αναγνώριση αναβαλλόμενης 
υποχρέωσης:  

1. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

2. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση μιας απαίτησης ή υποχρέωσης, 

εκτός από επιχειρηματική συνένωση, όταν κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρέαζε ούτε 

τα λογιστικά ούτε τα φορολογικά αποτελέσματα. 

3. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αλλά μόνο στο 

βαθμό που η οικονομική οντότητα είναι σε θέση να ελέγξει το χρονικό σημείο της 

αναστροφής των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι η αντιστροφή θα δεν συμβεί στο 

προβλεπόμενο μέλλον. 

Ως αναβαλλόμενες απαιτήσεις αναγνωρίζονται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής βάσης και 

λογιστικής αξίας, οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων στο βαθμό που 
είναι πιθανό φορολογικά κέρδη να είναι διαθέσιμα ώστε να χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές, 

εκτός εάν οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις προέρχονται από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή υποχρέωσης, εκτός από επιχειρηματική συνένωση, όταν κατά το χρόνο τη συναλλαγής 

δεν επηρέαζε ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογικά αποτελέσματα. 

Αναβαλλόμενες απαιτήσεις για εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που προέρχονται από επενδύσεις 

σε θυγατρικές, συνδεδεμένες, υποκαταστήματα και συμμετοχές σε κοινοπραξίες πρέπει να 

αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό οι προσωρινές διαφορές να αντιστραφούν στο 
προβλέψιμο μέλλον και τα φορολογικά κέρδη θα είναι διαθέσιμα για τη χρησιμοποίηση των 

προσωρινών διαφορών. 

Το μεταφερόμενο ποσό των αναβαλλόμενων απαιτήσεων πρέπει να επανελέγχεται στο τέλος κάθε 

περιόδου αναφοράς και να μειώνεται κατά το ποσό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρχουν επαρκή 

φορολογικά κέρδη ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια του συνόλου ή μέρους της αναβαλλόμενης 
απαίτησης να χρησιμοποιηθεί. Μια τέτοια μείωση θα πρέπει στη συνέχεια να αντιστραφεί στο βαθμό 

που γίνεται πιθανό ότι επαρκή φορολογικά κέρδη θα είναι διαθέσιμα. 

Αναβαλλόμενο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται και για αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές 

προηγουμένων χρήσεων αν και μόνο αν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή μελλοντικά 

φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων θα μπορούν χρησιμοποιηθούν οι φορολογικές ζημιές. 

Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένεται να ισχύουν στην περίοδο όπου η απαίτηση θα ρευστοποιηθεί ή η υποχρέωση θα 
τακτοποιηθεί, βάσει των φορολογικών συντελεστών που έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά 

θεσμοθετηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα μεγέθη θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
προσδοκίες της εταιρείας, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, ως προς τον τρόπο με τον οποίο το 

μεταφερόμενο ποσό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί ή θα τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται. 
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Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να αναγνωρίζονται ως έσοδο ή έξοδο και 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης , εκτός από τις περιπτώσεις 
που ο φόρος προκύπτει από:  

1. Συναλλαγές ή γεγονότα που τα ποσά αναγνωρίζονται απευθείας στην Καθαρή Θέση. 

2. Μια επιχειρηματική συνένωση που λογίζεται ως απόκτηση. 

Αν ο φόρος αφορά ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση, τότε και ο 
φόρος θα πιστωθεί ή θα χρεωθεί αντίστοιχα απευθείας στην Καθαρή Θέση. 

Αν ο φόρος προκύπτει από μια επιχειρηματική συνένωση που λογίζεται ως απόκτηση, θα πρέπει να 

αναγνωριστεί ως μια αναγνωρίσιμη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση κατά τον προσδιορισμό της 

υπεραξίας την ημερομηνία απόκτησής της βάσει των ΔΠΧΑ 3 - Επιχειρηματικές Συνενώσεις. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να συμψηφιστούν στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης μόνο αν η εταιρεία έχει το νόμιμο δικαίωμα και την πρόθεση να τις συμψηφίσει. 

Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις πρέπει να συμψηφιστούν στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης μόνο αν η εταιρεία έχει το νόμιμο δικαίωμα να τις συμψηφίσει και επιβάλλονται από την ίδια 
φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις μπορούν 

να συμψηφιστούν μόνο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης, αν η οικονομική οντότητα έχει το 
νομικό δικαίωμα να συμψηφίσει τις τρέχουσες φορολογικές  υποχρεώσεις με ποσά της 

αναβαλλόμενης φορολογίας τα οποία επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή για την ίδια 
οντότητα ή διαφορετικές οντότητες που προτίθενται να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 

τακτοποίηση την υποχρέωση ταυτόχρονα.  

Παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως έξοδο στην περίοδο που αφορά, τις εισφορές που καταβάλλει στο 
πρόγραμμα καθορισμένων συνεισφορών για την παροχή υπηρεσιών των εργαζομένων την περίοδο 

αυτή. Οι εισφορές σε οργανισμούς συνταξιοδότησης (Ασφαλιστικά ταμεία) αντιμετωπίζονται όπως οι 

εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών. 

Το κόστος των παροχών προσωπικού για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται 

ετησίως με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 
method), από ανεξάρτητο αναλογιστή στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. Η υποχρέωση που 

εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης των 

καθορισμένων παροχών. 

Οι συνιστώσες του κόστους καθορισμένων παροχών που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα (κέρδη ή 

ζημίες) είναι οι εξής: 

α) το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των εργαζομένων για ένα επιπλέον έτος, 

β) ο καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης, που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του επιτοκίου 

προεξόφλησης επί την καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών στην αρχή της περιόδου 
αναφοράς, 
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γ) το κόστος παρελθούσης προϋπηρεσίας εξαιτίας τυχών αλλαγών ή περικοπών στα δεδομένα του 

προγράμματος και 

δ) τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από διακανονισμούς. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και  ζημίες που προκύπτουν από αυξήσεις ή μειώσεις στην παρούσα αξία της 
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών λόγω μεταβολών στις αναλογιστικές παραδοχές και 

προσαρμογών βάση της προϋπηρεσίας, αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

 (β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση 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 
της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης προεξοφλούνται  Κατά την τρέχουσα και προηγούμενη 

χρήση, το ποσό δεν προεξοφλήθηκε καθώς δεν ήταν σημαντικό.

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 

αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον 
διακανονισμό της δέσμευσης και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  Οι προβλέψεις 

επιμετρούνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην οποία καταλήγει η Διοίκηση σε ότι αφορά στο 
κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισμό της υποχρέωσης.   

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων καυσίμων σε αεροπορικές εταιρείες και 
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η 

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα προϊόντα και 

εμπορεύματα έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει μεταβιβαστεί.  

 (β) Έσοδα από 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 βάσει χρονικής αναλογίας και με τη 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. 
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 (δ) Μερίσματα 

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

Διανομή μερισμάτων 

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 

επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

(α) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος και αναβαλλόμενη 

φορολογία διότι υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του 
φόρου είναι αβέβαιος.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους 
που αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή 

οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, όπως αυτοί (οι μελλοντικοί 

φορολογικοί συντελεστές) είναι γνωστοί κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 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 και επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  Mε 

βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η ακρίβεια της εκτίμησης της αναβαλλόμενης φορολογίας, 
εξαρτάται από σειρά παραγόντων που είτε βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας (π.χ. μεταβολή 

φορολογικών συντελεστών, μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία που ενδεχομένως επηρεάζουν τη 

φορολογική βάση των περιουσιακών στοιχείων, ή τις κατηγορίες των προσωρινών διαφορών), είτε 
βασίζονται σε προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της επιχείρησης που εξ ορισμού ενέχουν 

σημαντικό κίνδυνο. Η αναβαλλόμενη φορολογία επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος 
ισολογισμού και τυχόν ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της αντίστοιχης χρήσης. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από φόρους στο έτος αναφοράς.  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 χρήσης. 

 (β) Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε ένα αριθμό παραγόντων που 

προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών, όπως το επιτόκιο 

προεξόφλησης για τον υπολογισμό του κόστους παροχής. 
 

Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης.  Αυτό ορίζεται ως 
το επιτόκιο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των 
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συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.  Για τον καθορισμό του επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία 

χρησιμοποιεί το επιτόκιο των 3,2 %.  
 

Οι λοιπές παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί παρουσιάζονται στη Σημείωση 23. 
 

(γ) Επίδικες Υποθέσεις 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει των στοιχείων από τη Νομική 

Υπηρεσία της. 
 

5. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Εμπορευμάτων 250.042.584 242.818.741

Σύνολο 250.042.584 242.818.741  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά 

(εσωτερικό – εξωτερικό): 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Πωλήσεις εσωτερικού 83.849.392 79.534.176

Πωλήσεις εξωτερικού 166.193.192 163.284.565

Σύνολο 250.042.584 242.818.741
 

 

6. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012

Παροχές σε εργαζομένους 7 877.865 944.724

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 10.078 9.227

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 10.692 4.015

Προμήθειες πωλήσεων 636.146 623.230

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - 6.764

Μεταφορικά 6.487.091 5.728.358

Έξοδα εξυπηρέτησης αεροδρομίων 4.209.613 4.044.586

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.745.543 1.667.685

Λοιπά 417.388 455.749

Σύνολο 14.394.416 13.484.338

Κατανομή ανά λειτουργία: 31/12/2013 31/12/2012

Έξοδα διάθεσης 13.657.660 12.610.890

Έξοδα διοίκησης 736.756 873.448

Σύνολο 14.394.416 13.484.338  
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Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται και αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών συνολικού ποσού 

50.000 ευρώ (31.12.12: 50.000 ευρώ), που αφορούν παροχή υπηρεσιών ελεγκτικής φύσης.  

 

7. Παροχές σε εργαζομένους 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Μισθοί και ημερομίσθια 342.329 418.555

Εργοδοτικές εισφορές 354.075 308.309

Λοιπές εργοδοτικές παροχές και έξοδα 33.270 35.183

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών 8.192 17.677

Προβλέψεις αμοιβών προσωπικού 140.000 165.000

Σύνολο 877.865 944.724  
 

8. Άλλα λειτουργικά έσοδα  
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Έσοδα προμηθειών 91.723 119.868

Έσοδα εξυπηρέτησης πελατών 1.277.293 1.121.014

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα αεροδρόμια 3.441.666 2.826.363

Σύνολο 4.810.682 4.067.245  
 

9. Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από παράγωγα (34.553) 135.063

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 

διαφορές 102.594 (6.633)

Λοιπά 46.860 47.557

Σύνολο 114.901 175.987
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10. Χρηματοοικονομικά έξοδα/ Έσοδα από επενδύσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι και συναφή έξοδα 18.584 125.286

Έξοδα Εγγυητικών επιστολών 67.952 78.645

Σύνολο 86.536 203.931

Έσοδα από επενδύσεις 

Έσοδα από μερίσματα - 228.429

Έσοδα τόκων 4.963 8.390

Σύνολο 4.963 236.819  

Τα έσοδα από μερίσματα κατά την προηγούμενη χρήση αφορούν τις συνδεδεμένες εταιρείες Gissco 

και Safco. 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Έσοδα από μερίσματα

Gissco A.E. - 68.999

Safco A.E. - 159.430

Σύνολο - 228.429  

 

11. Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 916.098 933.880

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 10.395 70.493

Τέλος επιτηδεύματος 11.888 -

Φόρος κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 2.188 -

Αναβαλλόμενος φόρος (23.654) 149.991

Σύνολο 916.915 1.154.364
 

Για τη χρήση 2013 ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με συντελεστή 26%, ενώ τη χρήση 2012 με 

20%. 

Στη χρήση 2013 ο φόρος εισοδήματος απαρτίζεται από τα 916 χιλιάδες ευρώ που αφορούν στο φόρο 

της χρήσης και  την προσαύξηση του φόρου κατά 10 χιλιάδες ευρώ λόγω των επιπλέον επί των 
αρχικά προσδιορισθέντων φορολογικών κερδών του 2012.  

Στη χρήση 2013 το ποσό των 12 χιλ ευρώ αφορά σε πρόβλεψη για το τέλος επιτηδεύματος που 

επιβλήθηκε στην εταιρεία βάσει του Ν 3986/2011. 

Στην αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε έσοδο φόρου ποσού 24 χιλ ευρώ. 
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Ποσό 2 χιλιάδων ευρώ αφορά σε φόρο κεφαλαιοποίησης αποθεματικών τοθ Ν.2238/1994. 

Στη χρήση 2012 ο φόρος εισοδήματος απαρτίζεται από τα 934 χιλιάδες ευρώ που αποτελούν το φόρο 
της χρήσης,  την προσαύξηση  κατά 70 χιλιάδες ευρώ  των αρχικά προσδιορισθέντων φορολογικών 

κερδών του 2011 και το έξοδο του αναβαλλόμενου φόρου κατά 150 χιλιάδες ευρώ. 

Για τυχόν διανομή μερίσματος που θα εγκριθεί εντός του 2014, οι μέτοχοι απαλλάσσονται της 

παρακράτησης φόρου βάσει του Ν 4172/2013. 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδος, οι 
κάτωθι φορολογικές επιδράσεις.: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Κέρδη προ φόρων 3.483.366 3.790.811

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές 905.675 758.162

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 10.395 70.493

Τέλος επιτηδεύματος 11.888 -

Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 12.766 39.065

Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα - (45.686)

Φόρος κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 2.188 -

Λοιπά (25.997) 332.329

Σύνολο 916.915 1.154.364
 

Για τις χρήσεις 2011 και εφεξής η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 

3842/2010 (ΠΟΛ.1159/2012) σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από 
τον Νόμιμο Ελεγκτή της. 

 

12. Μερίσματα 

Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2013, δεν ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2012 . 

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

14ης Νοεμβρίου 2013 ενέκρινε την διανομή προμερίσματος από τα κέρδη του 2013, συνολικού ποσού 

€ 958.331,12. Η καταβολή του προμερίσματος πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 2013. 
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13. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 2012 και 
κατά την χρήση 2013 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Ποσά σε Ευρώ

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 25.000 64.540 321 89.861

Προσθήκες 3.652 4.929 - 8.581

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 28.652 69.469 321 98.442

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 28.652 69.469 321 98.442

Προσθήκες - 10.726 - 10.726

Ανακατανομές - - (321) (321)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 28.652 80.195 - 108.847

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 8.750 33.549 - 42.299

Αποσβέσεις 5.000 4.227 - 9.227

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 13.750 37.776 - 51.526

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 13.750 37.776 - 51.526

Αποσβέσεις 5.183 4.896 - 10.078

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 18.933 42.672 - 61.604

Αναπόσβεστη αξία στις               

31 Δεκεμβρίου 2012 14.902 31.693 321 46.916

Αναπόσβεστη αξία στις                

31 Δεκεμβρίου 2013 9.719 37.524 - 47.243  
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14. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού. Η κίνηση 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 2012 και κατά την χρήση 2013 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

Ποσά σε Ευρώ Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 19.089

Προσθήκες 50.000

Λοιπές Μειώσεις (1.520)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 67.569

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 67.569

Προσθήκες 321

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 67.889

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 5.904

Αποσβέσεις 4.015

Λοιπές Μειώσεις (1.520)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 8.399

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 8.399

Αποσβέσεις 10.692

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 19.091

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2012 59.170

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2013 48.799  

 

15. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες 

Η αξία κτήσης των συμμετοχών σε συνδεδεμένες για την χρήση 2013 και 2012 για την εταιρεία Safco 

ανέρχεται σε ποσό € 740.000 και για την εταιρεία Giscco σε ποσό € 1.982.175 

Τα ποσοστά συμμετοχής στις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση 

αναλύονται ως ακολούθως: 

Επωνυμία Έδρα

Ποσοστό 

συμμετοχής Δραστηριότητα

Gissco Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 50% Παροχή υπηρεσίων εφοδιασμού αεροσκαφών

Safco A.E. ΣΠΑΤΑ 33% Εφοδιασμός και παροχή υπηρεσιών Αεροδρομίου Σπάτων  
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16. Αποθέματα 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Εμπορεύματα 2.455.938 1.252.315

Σύνολο 2.455.938 1.252.315  

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της χρήσης αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Αν η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία είναι χαμηλότερη από την αξία κτήσης των αποθεμάτων τότε επιβαρύνεται με το 
ποσό της διαφοράς το κόστος πωληθέντων της αντίστοιχης χρήσης. Κατά την  προηγούμενη χρήση, η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία μέρους των αποθεμάτων ήταν χαμηλότερη της αξίας κτήσης τους, με 
αποτέλεσμα την επιβάρυνση της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) της 

Εταιρείας ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Εμπορεύματα - 5.589

Σύνολο - 5.589  

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο κόστος πωληθέντων κατά την 
τρέχουσα και προηγούμενη χρήση ήταν για το 2013 € 238.699.791 και για το 2012 € 231.227.128. 

 

17. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 497.773 607.628

Σύνολο 497.773 607.628  

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση αφορούν σε 
προπληρωμές εξόδων στην  εταιρεία BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ A.E. στα πλαίσια της  ίδρυσης της κοινοπραξίας 

Gissco (50% Shell & MOH και 50% BP). 

 

18. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2013 αποτελούνται κυρίως από 
απαιτήσεις από την πώληση αγαθών. Στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες γίνεται πρόβλεψη 

για επισφαλείς απαιτήσεις σύμφωνα με εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας για της αμφίβολης 
ανακτησιμότητας ποσά από πώληση αγαθών. Η  ανάλυση των πελατών και λοιπών απαιτήσεων έχει 

ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012

Πελάτες 7.476.664 6.896.549

Μείον: Προβλέψεις επισφάλειας πελατών (341.941) (751.185)

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 7.134.723 6.145.364

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 27 48.163 107.805

ΦΠΑ εισπρακτέο 6.608.800 3.398.446

Προπληρωθέντα έξοδα 128.979 165.136

Λοιπές απαιτήσεις 120.534 117.205

Σύνολο 14.041.199 9.933.956  
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Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Ευρώ (EUR) 8.307.128 6.368.068

Δολλάριo (USD) 5.734.070 3.565.888

Σύνολο 14.041.199 9.933.956  

Η μέση πιστωτική περίοδος που προκύπτει από την πώληση αγαθών για την Εταιρεία είναι 11 ημέρες, 

ενώ για το 2012 ήταν 14 ημέρες. 

Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρείας 

31/12/2013 31/12/2012

< 30 μέρες 14.779 175.178

30-60 μέρες - 56.648

60-90 μέρες 1.407 35.058

90-180 μέρες 10 20.234

180 + μέρες 30 4

Σύνολο 16.227 287.122  

Για τις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις συνολικής αξίας  16.227 €, δεν έχει γίνει κάποια 

πρόβλεψη, καθώς θεωρούνται ανακτήσιμες. 

Η μεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

Μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης  πελατών:

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 775.377

Πρόβλεψη απομείωσης 6.764

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση (30.956)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 751.185

Πρόβλεψη απομείωσης 0

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση (409.244)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 341.941  

 

19. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Η λογιστική 

αξία των ταμειακών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Διαθέσιμα σε τράπεζες 4.514.573 6.205.485

Σύνολο 4.514.573 6.205.485  
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Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται στα εξής νομίσματα όπως παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Ευρώ 2.364.900 4.025.843

Δολλάριο ΗΠΑ 2.149.673 2.179.642

Σύνολο 4.514.573 6.205.485  

 

20. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2013 και την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται 

σε ευρώ 7.547.000 και διαιρείται σε 754.700 μετοχές ποσού ευρώ 10 έκαστη. 

 

21. Αποθεματικά 

Ποσά σε Ευρώ

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 270.103 - 166.435 436.538

Μεταφορά 226.878 - 51.014 277.892

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2012 496.981 - 217.449 714.430

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 496.981 - 217.449 714.430

Μεταφορά 126.347 - 177.414 303.761

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2013 623.328 - 394.864 1.018.191  

Στα αφορολόγητα αποθεματικά, συμπεριλαμβάνονται αποθεματικά που σχηματίστηκαν από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο (μερίσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ποσού € 383.347 , καθώς 

και αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2238/1994 ποσού € 11.517, τα οποία θα διανεμηθούν κατά τη 
διάρκεια του  2014 αφού φορολογηθούν με συντελεστή επιβάρυνσης 19%. Η φορολογική 

υποχρέωση αυτών των αποθεματικών, έχει υπολογισθεί στον φόρο της τρέχουσας χρήσης και 
παρουσιάζεται στην σημείωση 11.  

 (α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών 

(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του 
να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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(β) Ειδικά αποθεματικά 

Ειδικά είναι τα αποθεματικά τα οποία σχηματίζονται έχοντας συγκεκριμένο προορισμό όπως λχ. το 
αποθεματικό για διανομή μερισμάτων στους μετόχους, το αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών 

ζημιών από επισφαλείς πελάτες κτλ. Ο ειδικός προσδιορισμός του αποθεματικού καθορίζεται από το 
νόμο εκείνο που επέβαλε το σχηματισμό του. Ήτοι από το νόμο, την γενική συνέλευση των μετόχων. 

Δύναται βεβαίως και ο φορολογικός νομοθέτης να επιβάλει ή να επιτρέψει το σχηματισμό ειδικού 

αποθεματικού όπως είναι το αποθεματικό από «κέρδη από την πώληση χρεογράφων». 

(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές 

διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν 

για την απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη 
για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό 
τρόπο 

Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από 
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη 
οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων.  Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον 
τρέχοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

22. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία στις 

31.12.2013 και 31.12.2012. 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: (117.598) (114.714)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 81.829 55.291

Σύνολο (35.769) (59.423)  

Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι υπολογισμένος με 26%. Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο 
φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω για την περίοδο 01.01.2013-31.12.2013 και 01.01.2012-

31.12.2012: 

Ποσά σε Ευρώ

Αναβαλλόμενη φορολογία από:

Υπόλοιπο 1 

Ιανουαρίου 2012

Χρέωση/ 

(πίστωση) στην 

κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

Υπόλοιπο 31 

Δεκεμβρίου 

2012

Υπόλοιπο 1 

Ιανουαρίου 

2013

Χρέωση/ 

(πίστωση) στην 

κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

Υπόλοιπο 31 

Δεκεμβρίου 

2013

Διαφορά φορλογικής και λογιστικής βάσης των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων 4.881 (3.511) 1.371 1.371 (847) 524

Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού 9.839 989 10.828 10.828 13.777 24.605

Λοιπές προσωρινές διαφορές μεταξύ 

φορολογικής και λογισιτκής βάσης 75.847 (147.469) (71.622) (71.622) 10.725 (60.898)

Σύνολο 90.567 (149.990) (59.424) (59.424) 23.654 (35.769)  
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Βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 9 του Ν 3943/2011 ορίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημά τους. Το παρόν ισχύει για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012 και 

εφεξής. 

Βάσει του Ν 4110/23.01.2013 άρθρο 9 παράγραφος 30 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 

109 του ΚΦΕ ως εξής: «Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ ο φόρος 

υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι  τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους.» 
Η ισχύς της παραγράφου αυτή αρχίζει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 

2014 (χρήση 2013) και μετά. 

Βάσει του άρθρου 58 του Ν4172/2013 ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 

φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Αυτό θα ισχύει για τα φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.  

Η μεταβολή της αναβαλλόμενης φορολογίας επηρεάστηκε από τη μεταβολή του συντελεστή από 20% 
τη χρήση του 2012 σε 26% τη χρήση του 2013. 

 

23. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους εργαζομένους της αναφορικά με τη 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε 
αναλογιστική μελέτη. Η υποχρέωση προσμετράται και απεικονίζεται κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε 

εργαζομένου. Το ποσό του δεδουλευμένου δικαιώματος παρουσιάζεται προεξοφλούμενο στην 
παρούσα αξία του σε σχέση με το προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  

Επίσης, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν. 2112/20, για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιμήσεις της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης, έγιναν την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και την προηγούμενη χρήση από 

ανεξάρτητο εγκεκριμένο αναλογιστή. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και τα 

συναφή κόστη τρεχουσών και παραχθεισών υπηρεσιών υπολογίστηκαν με τη μέθοδο «projected unit 
credit method». 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

31/12/2013 31/12/2012

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,20% 3,60%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00%

Αύξηση αποδοχών προσωπικού 0,00% 0,00%  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του 

κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Η 
Εταιρεία αναπροσάρμοσε την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, τα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και 

την Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων την συγκρίσιμη περίοδο ως ακολούθως: 
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Ποσά σε ευρώ

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 31/12/2012

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους 2.643.021

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (6.573)

Προσαρμογή φόρου εισοδήματος 1.315

Καθαρές ζημιές χρήσης μετά από φόρους και μετά την εφαρμογή του 

τροποποιημένου ΔΛΠ 19 2.637.762  

Ποσά σε ευρώ

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
31/12/2012

Λοιπά συνολικά εισοδήματα πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 -

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 6.573

Προσαρμογή φόρου εισοδήματος (1.315)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 5.259  

Μετοχικό 

κεφάλαιο και 

υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 7.547.000 436.538 5.274.085 13.257.623

- - 2.643.021 2.643.021

- 277.892 (277.892) -

Μερίσματα - - (3.245.000) (3.245.000)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 7.547.000 714.430 4.394.215 12.655.645

- - 2.637.762 2.637.762

- - 5.259 5.259

- 277.892 (277.892) -

Μερίσματα - - (3.245.000) (3.245.000)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 7.547.000 714.430 4.394.215 12.655.645

Μεταφορά σε αποθεματικά

Μεταφορά σε αποθεματικά

Ποσά σε ευρώ

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρή αξία κερδών χρήσης πριν την εφαρμογή του τροποιημένου ΔΛΠ 

19

Καθαρή αξία κερδών χρήσης μετά την εφαρμογή του τροποιημένου ΔΛΠ 

19

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα μετά την εφαρμογή του τροποιημένου ΔΛΠ 

 

 

Η πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού του προγράμματος καθορισμένων παροχών καθώς και της 
υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Παρούσα αξία υποχρέωσης για αποχώρηση από την υπηρεσία 94.633 54.140

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην Κατάσταση 

Οικονομική Θέσης 94.633 54.140  

Τα ποσά που καταχωρήθηκαν στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναφορικά με το πρόγραμμα 
προκαθορισμένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησης αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Κόστος τρεχουσών παροχών 6.243 15.365

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 1.949 2.312

Καθαρό έξοδο  αναγνωρισμένο στο αποτέλεσμα 8.192 17.677  

Το παραπάνω αναγνωρισμένο έξοδο συμπεριλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ως 

ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Κόστος πωληθέντων - -

Έξοδα διοίκησης 2.473 4.241

Έξοδα διάθεσης 5.719 13.436

Σύνολο 8.192 17.677  

Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης που προκύπτει από το πρόγραμμα καθορισμένων 
παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 54.140 49.193

Κόστος τρεχουσών παροχών 6.243 10.014

Καθαρό έξοδο τόκου 1.949 2.312

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες 32.301 (6.574)

Μεταφορά υποχρέωσης στην εταιρεία - 8.981

Περικοπές - 5.351

Καταβολές σε ασφαλισμένους - (15.137)

Λήξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 94.633 54.140  

 

24. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη. 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012

Προμηθευτές 4.930.601 3.592.562

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 27 4.391.748 3.018.842

Δεδουλευμένα έξοδα 268.808 945.990

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 23.168 21.585

Λοιπές υποχρεώσεις 19.639 81.302

Σύνολο 9.633.964 7.660.281  

Η μέση πιστωτική περίοδος για τις αγορές είναι περίπου 14  ημέρες, ενώ για το 2012 ήταν 12 ημέρες. 

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται 

στις οικονομικές καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  
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Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Ευρώ (EUR) 1.394.199 2.004.210

Δολλάριo (USD) 8.239.764 5.656.071

Σύνολο 9.633.964 7.660.281  

 

25. Δεσμεύσεις 

Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως χώρους μίσθωσης γραφείων καθώς και μισθώσεις 

μεταφορικών μέσων.  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις 

λειτουργικών μισθώσεων που 

αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης 136.242 133.638  

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Εταιρεία ως μισθωτής 

Κατά την 31/12/2013 και την 31/12/2012, η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από συμβάσεις 
λειτουργικών μισθώσεων, οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις - Εταιρεία ως μισθωτής 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Έως 1 έτος 110.928 108.451

Από 2-5 έτη 105.751 -

Πέραν των 5 ετών 71.265 -

Σύνολο 287.944 108.451  

 

26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

α) Κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2013 η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 
3.391.616 (31/12/2012 : € 4.279.040) ως εγγύηση στα κατά τόπους τελωνεία όπου η Εταιρεία 

διαθέτει τελωνειακά ελεγχόμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Συμπληρωματικά, η Εταιρεία 

έχει δώσει «Εγγυητικές  Επιστολές Καλής Εκτέλεσης» € 505.986 (31/12/2012: € 490.000). 

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται η μεταβολή των εγγυητικών σε σχέση με την συγκριτική περίοδο: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 505.987 490.000

Εγγυητικές Δασμών 3.391.616 4.279.040

Σύνολο 3.897.603 4.769.040  
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β) Επίσης, υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά τρίτων συνολικού ποσού € 184.315.Οι 

απαιτήσεις αφορούν στην εταιρεία Shell Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, που αφού μετατράπηκε σε ΑΕ 
(Shell AE), απορρόφησε τον κλάδο αεροπορικών καυσίμων της Shell Hellas AE και στη συνέχεια 

μετονομάστηκε σε Shell & MOH Aviation Fuels AE. Οι απαιτήσεις προέρχονται από την πρότερη 
δραστηριότητα της Shell Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ που αφορούσε την εκμετάλλευση των πρατηρίων 

και συνίσταται σε αίτημα για την επιστροφή εισφορών που είχαν καταβληθεί στο Ταμείο 

βενζινοπωλών.  

γ) Η χρήση 2010 είναι ανέλεγκτη αλλά δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις. 

Για τις χρήσεις 2011 και εφεξής η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 
3842/2010 (ΠΟΛ.1159/2011) σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από 

τον Νόμιμο Ελεγκτή της. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΠΟΛ. 1236/ 18.10.2013, οι χρήσεις που 

έκλεισαν μέχρι και την 31.03.2012 θα θεωρούνται περαιωμένες μετά την 30.04.2014 και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου 

Οικονομικών, και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για 
παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1236/18.10.2013 και οι 

οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις χρήσεις 
που λήγουν μετά την 31.03.2012,σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές 

παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της 
συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση 

ενδείξεων για σημαντικές παραβάσεις. που δεν εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο. 

Κατόπιν τούτου η χρήση του 2011 θα θεωρείται περαιωμένη μετά από τις 30.04.2014, ενώ η χρήση 

του 2012  θα περαιωθεί στις 25.03.2015. Η εταιρεία δεν επιλέχθηκε για έλεγχο για τις χρήσεις αυτές 

μέχρι σήμερα. 

 

27. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

i) Συναλλαγές 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς κοινοπραξίες 96.718 92.112

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.380.360 1.896.335

Σύνολο 1.477.078 1.988.447

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από μητρική 125.062 86.129

Από κοινοπραξίες 4.209.613 4.044.586

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 123.761.929 113.659.979

Σύνολο 128.096.604 117.790.694

Έσοδα από μερίσματα:

Από κοινοπραξίες - (228.429)  
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 

σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.  Τα λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη αφορούν κυρίως σε συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη 

επιροή ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας. 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως 

εξής: 

ii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από κοινοπραξίες 10.323 9.832

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 37.839 97.973

Σύνολο 48.163 107.805

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς κοινοπραξίες 474.109 314.398

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.917.639 2.704.444

Σύνολο 4.391.748 3.018.842  

iii) Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τη χρήση του 2013, ποσό ύψους € 442 χιλιάδων καταβλήθηκε ως αμοιβή  διευθυντικών στελεχών 
στην Εταιρεία. Το αντίστοιχο ποσό για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν € 450 

χιλιάδες. 

 

28. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Eταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές 

επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση 

της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.  

 
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  Λόγω αυτού υπάρχει κίνδυνος από τις 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές 
συναλλαγές και απαιτήσεις/ υποχρεώσεις  σε ξένο νόμισμα.  Η σχετική ισοτιμία Δολάριο ΗΠΑ/Ευρώ 

είναι ένας σημαντικός παράγων των περιθωρίων κέρδους της Εταιρείας. Δεν διενεργούνται πράξεις 
προστασίας συναλλαγματικού κινδύνου. 
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Κίνδυνος τιμής 

Λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών Platt’s σε Δολάρια ΗΠΑ και λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα 
δραστηριότητας, των αεροπορικών καυσίμων, υπάρχει έκθεση κινδύνου από τη χρονική διαφορά 

αγοράς / πώλησης του προϊόντος. Η αγορά του προϊόντος είναι σε τρέχουσες τιμές ενώ η πώληση 
βασίζεται σε μεσοσταθμικές τιμές προηγούμενης εβδομάδας ή προηγούμενου μήνα. Η Εταιρεία έχει 

προβεί σε ενέργειες προς αντιστάθμιση του κινδύνου (hedging) για μέρος αυτό των πωλήσεών της 

μέσω συμβάσεων ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps).  Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει λογιστική 
αντιστάθμισης. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις των πελατών.  Πριν την αποδοχή των 

όρων συνεργασίας, η Εταιρεία διενεργεί αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου 

πελάτη. Όπου είναι εφικτό έχει επίσης ως πολιτική την λήψη εγγυητικών τραπέζης.  

Στη συνέχεια, η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών της και τις αποκλίσεις από τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση απόκλισης και μέχρι αποπληρωμής, ο πελάτης πληρώνει 
με μετρητά ή προπληρώνει. Ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων παρατίθεται στη Σημείωση 18. 

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται 

ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη 
πιστοληπτικής ικανότητας. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία συντάσσει και παρακολουθεί σε μηνιαία βάση πρόγραμμα ταμειακών ροών που 

περιλαμβάνει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηματοροές.  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.   

Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια 

κεφάλαια των μετόχων.  Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή 
διάρθρωση της Εταιρείας, με στόχο την ισορροπία στην κεφαλαιακή διάρθρωση.  Η Εταιρεία δεν έχει 

δανεισμό κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013.   

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία είχε παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (commodity swaps) 
ύψους € 5.623 που συμπεριλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (31 Δεκεμβρίου 2012: €  

3.540 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).  
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29. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
 
Την 30η Ιανουαρίου 2014 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την 

διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012 ποσού 4.224.699,09.€ 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την 
επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 

 
 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις 10 Μαρτίου 2014 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης 

της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  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 δικλίδες 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 δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών αρχών και μεθόδων 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. 
 

 

 



 
 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Συνεχίζεται 

 

 

 

Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 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. 

 
 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 
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