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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για τα πεπραγµένα της χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2017
3η Εταιρική Χρήση
H παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Περιλαµβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια :

Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2017
- 31.12.2017.

Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.

Γ. Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτή
προσώπων.

∆. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµέρα της
υποβολής της έκθεσης.

Ε. Χρηµατοοικονοµικά µέσα.

ΣΤ. Στοιχεία Μετοχής.

Ζ. Προβλεπόµενες εξελίξεις της Εταιρείας.

Η. Υποκαταστήµατα.

Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2017
– 31.12.2017
Απολογισµός εργασιών
Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας κατά την χρήση του 2017, και συγκρινόµενα µε τη χρήση
2016,κινήθηκαν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

1.1.2017 – 31.12.2017

1.1.2016 – 31.12.2016

Κύκλος εργασιών

72.535

66.728

Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων)

58.987

55.468

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)

13.548

11.260

Μείον: έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)

(6.934)

(5.950)

Μείον: έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)

(2.599)

(2.303)

(1)

(4)

Πλέον / µείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)

1.359

1.919

Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων
(EBITDA)

5.373

4.922

26

9

(1.109)

(1.304)

4.290

3.627

(1.101)

(1.039)

3.189

2.588

(1.074)

(1.455)

2.115

1.133

Μείον: έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (προ αποσβέσεων)

Πλέον: έσοδα επενδύσεων
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων:
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων
Καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων
Μείον: Φόροι
Καθαρά αποτελέσµατα, κέρδη
χρήσης µετά από φόρους
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1. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην χρήση του 2017.

Το 2017 ήταν η χρονιά ανάπτυξης της Εταιρείας µε έµφαση στις πωλήσεις Εξωτερικού καθώς και η
χρονιά που τα νέα Λιπαντικά CYCLON µέσω του Rebranding παρουσιάστηκαν στην Ελληνική και
∆ιεθνή Αγορά εκτενώς.
Οι πωλήσεις λιπαντικών στη χρήση 2017 ανήλθαν σε 74.265 ΜΤ έναντι 65.582 ΜΤ, παρουσιάζοντας
αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 13%. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές λιπαντικών
ανήλθαν σε 21.942 ΜΤ έναντι 17.238 ΜΤ (αύξηση 27%), ενώ και οι πωλήσεις στη Ναυτιλία
παρουσίασαν αύξηση 34% (2017: 14.413MT, 2016: 10.722 MT).
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της LPC Α.Ε. κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 ανήλθε σε €72.535 χιλ.
έναντι € 66.728 χιλ. της χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7%.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Tα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά τη χρήση 01.01.2017 –
31.12.2017 ανήλθαν στο ποσό των €5.373 χιλ. έναντι € 4.922 χιλ. της χρήσης 2016, παρουσιάζοντας
αύξηση 9%.
Καθαρά Κέρδη πρό φόρων (EBT)
Τα πρό φόρων αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 ανήλθαν σε
κέρδος €3.189 χιλ. έναντι € 2.588 χιλ. της χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 23%.
2. Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες
Ο κύριος τοµέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η Παραγωγή και Εµπορία
βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασµένων) Λιπαντικών Προϊόντων.
Οι πωλήσεις κατά τη χρήση 2017 ανήλθαν σε 74.265 ΜΤ έναντι 65.582 ΜΤ, παρουσιάζοντας
αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 13%.
Η αξία πωλήσεων διαµορφώθηκε στα €72.535 χιλ. Το ποσοστό µικτού κέρδους διαµορφώθηκε στο
18,7%, έναντι 16,87%, παρουσιάζοντας αύξηση 10,84% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο διυλιστήριο παραγωγής βασικών ορυκτελαίων στον Ασπρόπυργο
Αττικής, ετήσιας δυναµικότητας 40.000 ΜΤ.
Επιπλέον διαθέτει µονάδα ανάµειξης και συσκευασίας τελικών λιπαντικών προϊόντων µε δυνατότητα
ετήσιας παραγωγής 16.000 ΜΤ (ανά οκτάωρη βάρδια).
Τροφοδοσία – Απόδοση ∆ιυλιστηρίου
-

Η συνολική τροφοδοσία του διυλιστηρίου κατά τη χρήση 2017 ανήλθε στους 41.765 ΜΤ.
Παρήχθησαν Base Oils 30.551 ΜΤ.
Η απόδοση παραγωγής βασικών του διυλιστηρίου επί της Α΄ Ύλης ανήλθε σε 73,09%.
Το τµήµα Blending επεξεργάστηκε 34.621 ΜΤ.
Το τµήµα Συσκευαστηρίου επεξεργάστηκε 21.820 ΜΤ.
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3. Επενδύσεις – Ανάπτυξη
Οι επενδύσεις που έγιναν από την Εταιρεία κατά τη χρήση του 2017 για ενσώµατα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των €1.045 χιλ. και κατά τοµέα δραστηριότητας έχουν
ως εξής:
-

Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €943 χιλ.
Λοιπές επενδύσεις €102 χιλ.

4. Αποσβέσεις
Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στους επιµέρους λογαριασµούς των εξόδων σε επίπεδο Εταιρείας
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων
Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Αποσβέσεις Έρευνας & Ανάπτυξης
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

524
186
156
235
1.101

5. Φόροι
Ο φόρος εισοδήµατος και η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίστηκε µε συντελεστή 29% επί του
φορολογητέου κέρδους για τη χρήση 2017.
Η ανάλυση του φόρου για τη χρήση 2017 έχει ως ακολούθως:
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενη φορολογία
Σύνολο

(1.216)
(26)
168
(1.074)

6. Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Η ρευστότητα και η υγιής χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας παραµένουν βασικές
προτεραιότητες λαµβάνοντας υπόψη τις µακροοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν.
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7. Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες
Παραθέτουµε τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες :
31.12.2017 31.12.2016
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους
Σύνολο ενεργητικού

3,60%

1,97%

8,63%

4,96%

39,41%

44,63%

10,59%

6,69%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Σύνολο ∆ανεισµού
Σύνολο ∆ανεισµού & Ιδίων Κεφαλαίων
Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC)
Κέρδη µετά από φόρους + Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο καθαρού ∆ανεισµού + Ίδια κεφάλαια

Από τον ανωτέρω πίνακα είναι εµφανής η βελτίωση της αποδοτικότητας της Εταιρείας,
επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των πολιτικών της Εταιρείας και την υγιή ανάπτυξή της.
Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθµίζοντας τους οικονοµικούς
κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές της. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν
συναλλαγµατικούς κινδύνους, κίνδυνο επιτοκίων, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η
Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε
τις εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της.
α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυµάνσεις στις ισοτιµίες των
νοµισµάτων την επηρεάζουν µόνο στον βαθµό που οι αγορές εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό
του Ευρώ. Η έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο είναι περιορισµένη καθώς η Εταιρεία φροντίζει να
ελαχιστοποιει τους κινδύνους µέσω φυσικών αντισταθµίσεων (physical hedging) κυρίως
αντισταθµίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα και δεν θεωρεί
απαραίτητη την υιοθέτηση ειδικής πολιτικής διαχείρισης αυτού του κινδύνου.
Το ξένο νόµισµα διαφορετικό του Ευρώ εις το οποίο εκφράζονται οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι
κυρίως το ∆ολάριο Η.Π.Α.
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Ενδεικτικός είναι ο κατωτέρω πίνακας όπου παρουσιάζονται οι επιπλέον επιπτώσεις στα
αποτελέσµατα της Εταιρείας σε ενδεχόµενη διακύµανση της ισοτιµίας του Ευρώ έναντι του δολαρίου
Η.Π.Α.
Ξένο νόµισµα

Χρήση 2017

USD
Ξένο νόµισµα

Χρήση 2016

USD

Ενδεικτικές
µεταβολές
ισοτιµίας €/$
5%
-5%
Ενδεικτικές
µεταβολές
ισοτιµίας €/$
5%
-5%

Επιπτώσεις στα
κέρδη προ φόρων
(000€)
(161)
146
Επιπτώσεις στα
κέρδη προ φόρων
(000€)
(182)
202

Επιπτώσεις στα
ίδια κεφάλαια
(000€)
(161)
146
Επιπτώσεις στα
ίδια κεφάλαια
(000€)
(182)
202

β) Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία υπόκειται σε περιορισµένο τέτοιο κίνδυνο λόγω του µακροπρόθεσµου δανεισµού µε
κυµαινόµενο επιτόκιο euribor και spread, το οποίο ακόµη και µετά την µη επίτευξη των οικονοµικών
δεικτών του µακροπρόθεσµου δανείου, δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο του βραχυπρόθεσµου
δανεισµού. Προς το παρόν δεν κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω αντιστάθµιση αυτού του κινδύνου.
Eάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές
τις υπόλοιπες µεταβλητές, το κέρδος της Εταιρείας για την χρήση που έληξε 31.12.2017, θα
µειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα στην εν λόγω χρήση περίπου €86 χιλ. µε αντίστοιχες
επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια.
γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναµίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι
αποτέλεσµα των καθηµερινών συναλλαγών της Εταιρείας. Οι πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία
περιορίζουν σηµαντικά τον κίνδυνο αυτό και συνοψίζονται:
α) Αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων.
β) Σύναψη νέων συνεργασιών µε πελάτες προπληρωµής.
γ) Μερική λήψη µορφής εγγύησης έναντι της τιµολόγησης
δ) Εξασφάλιση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, που έχουν σχέση µε την οικονοµική πορεία των
πελατών.
ε) Περιορισµός των πωλήσεων σε κατηγορίες πελατών των οποίων οι κλάδοι θεωρήθηκαν υψηλού
πιστωτικού κινδύνου.
στ) Μείωση των ηµερών πίστωσης προς τους πελάτες µε αποτέλεσµα την µείωση του πιστωτικού
ανοίγµατος και κινδύνου.
Επιπλέον το µεγάλο πελατολόγιο της Εταιρείας και η µη εξάρτηση από συγκεκριµένο µεγάλο πελάτη
είναι ένας ακόµα παράγοντας περιορισµού του πιστωτικού κινδύνου.
δ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά µέσω της
εξίσωσης πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως µέσω διάθεσης επαρκών
διαθεσίµων (ταµειακών και τραπεζικών) καθώς επίσης µέσω εξασφάλισης δυνατότητας άµεσης
τραπεζικής χρηµατοδότησης σε περίπτωση
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απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισµού και η άµεση αντίδραση στις
διακυµάνσεις πρόβλεψης και πραγµατικότητας επιτυγχάνει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταµειακών
εισροών και εκροών.
ε) ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε εξακολουθεί να είναι βιώσιµη µεγιστοποιώντας
την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από δανεισµό όπως αναφέρεται στη σηµείωση
15, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα και ίδια κεφάλαια των µετόχων της µητρικής Εταιρείας που
περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και τα κέρδη εις νέο όπως αναφέρονται στις
σηµειώσεις 13 και 14. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας παρακολουθείται σε συνεχή βάση.
31.12.2017
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο

Από 1 µέχρι 5 έτη
Εντός Ενός Έτους
18.644
1
13.427
3
15.934
13.430
15.934

Σύνολο
18.645
13.427
15.937
29.364

Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των
συνδεδεµένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου.
στ) Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)
Η διοίκηση της Εταιρείας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο
πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε
κατηγορία κεφαλαίου.
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
∆άνεια τραπεζών
Χρηµατοδοτική µίσθωση
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια

31.12.2017
31.12.2016
15. 934
18.256
3
17
5.985
4.702
9.952
13.571
24.505

22.828

0,41

0,59
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Γ. Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτή
προσώπων.
Τέτοιες συναλλαγές περιλαµβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη
συνήθη λειτουργία της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε (ποσά σε χιλ. ευρώ):
01.01 – 31.12.2017

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε.
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
CYTOP
BULVARIA
CYROM
CYCLON LUBRICANTS
DOO BEOGRAD
ADAA JV
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

31.12.2017

ΑΓΟΡΕΣ

2
10
233
1.321
2.145

423
40
905
3.520
6

443
128
39
384
549

272
24
550
27
1
6

994
4.705

106
113
5.113

566
72
2.181

2
882

01.01.2016 – 31.12.2016

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε.
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
CYTOP
BULVARIA
CYROM
CYCLON LUBRICANTS DOO
BEOGRAD
ADAA JV
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
2
6
238
1.217
1.601
1.089
22
4.175

31.12.2016

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
370
743
233
36
22
17
677
3.746
13
8
208
251
2
619
180
296
4.853

603
22
2.928

2
25
292
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01.01 – 31.12.2017

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π
CORAL Α.Ε.
CORAL GAS A.E.B.E.Y
MOTOR OIL TRADING A.E
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.
ΣΕΚΑΒΙΝ
AIR LIFT
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ALL SPORT A.E.
B.F.S A.E.
OFC A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
4.675
1.781
13
1.332
8
36
36
7.881

31.12.2017

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
20.339
704
3.179
105
659
64
33
28
90
19
29
8
3
14
1.056
88
35
5
14
21.666
1.414
3.392

01.01.2016 – 31.12.2016

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π
CORAL Α.Ε.
CORAL GAS A.E.B.E.Y
MOTOR OIL TRADING A.E
B.F.S. Α.Ε
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.
ΣΕΚΑΒΙΝ
AIR LIFT
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ALL SPORT A.E.
OFC A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
9.760
2.184
11
1.479
13
38
35
13.520

31.12.2016

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
15.514
1.531
2.001
132
676
67
50
65
7
964
1
1
6
4
1
1.087
101
35
13
23
16.890
3.189
2.200

Τα έσοδα αφορούν πωλήσεις έτοιµων προϊόντων της Εταιρείας (λιπαντικά), ενοίκια και υπηρεσίες
αποθήκευσης προς τις θυγατρικές της.
Οι αγορές αφορούν αγορές πρώτων υλών που πραγµατοποίησε η Εταιρεία από τις ανωτέρω
θυγατρικές της καθώς και εισφορές ανακύκλωσης.
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που
ακολουθεί η Εταιρία για αντίστοιχες συναλλαγές µε τρίτους.
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε €401 χιλ.
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∆. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµέρα της
υποβολής της έκθεσης.
Εντός του 2018 η Εταιρεία αγόρασε τη συµµετοχή της ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε. στην ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. καθώς και
τις υπόλοιπες µετοχές της µειοψηφίας και πλέον κατέχει το 100% των µετοχών της ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.

Ε. Χρηµατοοικονοµικά µέσα.
α) Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές
Οι υιοθετηµένες λογιστικές πολιτικές σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβανοµένων
των κριτηρίων κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίµησης και της βάσης αναγνώρισης των
συνεπαγόµενων εσόδων και εξόδων όσο αφορά κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή συµµετοχικών τίτλων είναι αυτές που
περιγράφονται στην σηµ. 3 των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017.
β) Κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων

31.12.17

31.12.16

Συµµετοχές διαθέσιµες για πώληση
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Εισπρακτέα ποσά
(περιλαµβάνονται χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα)

65
24.631

24.711

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Κόστος ανειληµµένων πληρωµών
(περιλαµβανοµένων δανείων)

34.247

34.433

γ) Εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις
δεν διαφέρουν ουσιωδώς των εύλογων αξιών.
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ΣΤ. Προβλεπόµενες εξελίξεις της Εταιρείας.
Κατά την τελευταία τριετία η πορεία των εξαγωγών της Εταιρείας στον τοµέα των λιπαντικών βαίνει
συνεχώς αυξανόµενη. Οι εξαγωγές αναµένεται να αυξηθούν περαιτέρω, εξαιρουµένων των διεθνών
διαγωνισµών, και µε τον τρόπο αυτό συνεχίζει να πιστοποιείται ο εξαγωγικός προσανατολισµός της
εταιρείας LPC.
Το 2017 χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της Παγκόσµιας Οικονοµίας στο 3,8% που είναι και η
καλύτερη επίδοση των τελευταίων χρόνων, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωζώνης κατά
2,4%. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ το 2017 έναντι της ύφεσης το 2016 δείχνει τα πρώτα
σηµάδια αντιστροφής της Οικονοµίας µετά από πολλά χρόνια χωρίς όµως ακόµα σηµαντική
ενίσχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών.
Η Εταιρεία λαµβάνοντας υπ΄όψιν την υφιστάµενη κατάσταση στις αγορές, διατηρεί την βασική
στρατηγική της για ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου πωλήσεων, δίνοντας κυρίως έµφαση στις
πωλήσεις εξωτερικού, καθώς και της παραγωγικής βάσης του, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα µεθόδους
διασφάλισης των πωλήσεων, του δικτύου του, των πιστώσεων και της ρευστότητάς του, στηρίζοντας
την πελατεία του και ελαχιστοποιώντας τον πιστωτικό κίνδυνο στο µέτρο του δυνατού.
Βασική στρατηγική της Εταιρείας είναι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Επίτευξη υψηλών στόχων ασφάλειας λειτουργίας και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
∆ιατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο λιπαντικών στην Ελλάδα.
Περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας λιπαντικών.
∆ιεύρυνση παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων προς την αγορά.
∆ιατήρηση υψηλού βαθµού αποτελεσµατικότητας και ποιότητας της παραγωγικής
δραστηριότητας της εταιρείας.
Περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας.
∆ιατήρηση τις πιστωτικής πολιτικής περιορισµένου ρίσκου.
∆ιατήρηση της ηγετικής θέσεις της εταιρείας στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων στην
Ελλάδα και την Ε.Ε.
Υλοποίηση προγραµµάτων εκσυγχρονισµού εταιρικής διακυβέρνησης.

Η. Υποκαταστήµατα.
Η Εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστηµα στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ακαδήµου 111Α, καθώς και
ένα στους Αγίους Θεοδώρους, στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. µε σηµαντική δραστηριότητα, καθώς και στην εταιρεία EKOL που διακινεί
εµπορεύµατά µας.
Για την LPC Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 567603/2009

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 552587
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Β. Οικονοµικές Καταστάσεις

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
της Εταιρείας
της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

15

LPC A.E.
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7
8
9
9
10

16.921
3.040
2.641
248
1
22.851

16.811
2.320
2.641
248
1.045
23.065

11
10
12

11.271
18.645
5.985
35.901
58.752

10.530
18.964
4.702
34.196
57.261

7.346
14.714
2.445
24.505

7.346
14.587
895
22.828

15
19

15.934
871

17.437
1.217

20

3.337
20.142

2.855
21.509

21

13.427
675
3
14.105
34.247
58.752

11.723
365
836
12.924
34.433
57.261

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
13
Αποθεµατικά
14
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31.12.2016

Σηµ.
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης από 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2017
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Σηµ.
Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη εκµεταλλεύσεως
Έσοδα από επενδύσεις
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσης µετά
από
Φόρους
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)
Αναβαλλόµενος φόρος
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα

26
27
27
27
27
29
17
16
18

20
19

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα
Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους
της εταιρείας για την χρήση (εκφρασµένα σε € ανά
µετοχή)
Βασικά

01.01.201731.12.2017
72.535
(59.510)
13.025
(7.091)
(2.785)
(236)
1.359
4.272
26
(1.109)
3.189
(1.074)

01.01.201631.12.2016
66.728
(56.072)
10.656
(6.087)
(2.395)
(210)
1.919
3.883
9
(1.304)
2.588
(1.455)

2.115

1.133

(617)
179
(438)

102
(30)
72

1.677

1.205

0,114

0,082

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου
2017
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

1 Ιανουαρίου 2016
Αναλογιστικό κέρδος / (ζηµία)
Καθαρό κέρδος / (ζηµία) χρήσεως
31 ∆εκεµβρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2017
Αναλογιστικό κέρδος / (ζηµία)
Καθαρό κέρδος / (ζηµία) χρήσεως
Μεταφορά σε αποθεµατικά
31 ∆εκεµβρίου 2017

Μετοχικό
Αποτελέσµατα
κεφάλαιο Αποθεµατικά εις νέον
7.346
14.587
(310)
72
1.133
7.346
14.587
895
7.346
7.346

14.587
127
14.714

895
(438)
2.115
(127)
2.445

Σύνολο
21.623
72
1.133
22.828
22.828
(438)
2.115
24.505

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών της χρήσης από 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2017
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα /
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(Κέρδος) / Ζηµία από πώληση παγίων
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβληµένα
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων
παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μείωση συµµετοχών
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) +(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
χρήσεως

01.01.2017 31.12.2017

01.01.2016 31.12.2016

3.189

2.588

1.101
(77)
607
1.109
(26)
(2)

1.039
(707)
(132)
1.162
(9)
(12)

(740)
1.591

(1.747)
(549)

1.142

1.251

(1.080)
(305)
(932)

(1.094)
(323)
(692)

5.577

775

(1.932)

(895)

2
26
-

24
9
1.243

(1.904)

381

(2.390)

18.000
(18.535)

(2.390)

(535)

1.283

621

4.702

4.081

5.985

4.702

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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1.

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία LPC Ανώνυµη Εταιρεία Επεξεργασίας και Εµπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών
Προϊόντων («η Εταιρεία»), η οποία είναι ανώνυµη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ.Μεγαρίδος
124, ΤΚ 19 300. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των λιπαντικών και πετρελαιοειδών
και οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν παραγωγή και εµπορία λιπαντικών.
Κύριος µέτοχος 100% της LPC Α.Ε. είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε..

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της LPC Α.Ε.
για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»).
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος
οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.lpc.gr
Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017
είναι 138 άτοµα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 έχουν εγκριθεί
προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 26η Ιουνίου 2018. Η σύνθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
Ιωάννης Ν. Κοσµαδάκης
Πέτρος Τ. Τζαννετάκης
∆ηµήτριος Π. Κονταξής
Γεώργιος Κ. Θωµαΐδης
Αχιλλέας Β. Σκληβανιώτης
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.Ε. Στειακάκης
Θεοφάνης Χ. Βουτσαράς
Σέρελη ∆.Καλλιόπη

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος – ∆ιευθύνων Σύµβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
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Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ)
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.
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες Ε∆∆ΠΧΑ εφαρµοστέες για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2017

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων
για αχρησιµοποίητες ζηµιές»
Τροποποιεί το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος ώστε να διευκρινιστεί ότι οι µη πραγµατοποιηθείσες
ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστος για
φορολογικούς σκοπούς προσαυξάνουν τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα από το αν ο
κάτοχός του αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού εργαλείου µέσω
πώλησης ή χρήσης αυτού. Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την
εκτίµηση πιθανών µελλοντικών φορολογητέων κερδών και οι εκτιµήσεις για µελλοντικά
φορολογητέα κέρδη δεν περιλαµβάνουν φορολογικές εκπτώσεις που προέρχονται από την
αναστροφή εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Μια οικονοµική οντότητα εκτιµάει µια αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε άλλες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Όπου ο
φορολογικός νόµος αποκλείει τη χρήση των φορολογικών ζηµιών, µια οικονοµική οντότητα θα
εκτιµήσει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε άλλες αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις ίδιου τύπου. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το
Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας.

∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνειας»
Τροποποιεί το ∆ΛΠ 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών» ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονοµικές
οντότητες θα παρέχουν γνωστοποιήσεις που θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το
Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας.
Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η
Ιανουαρίου 2018
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Το ∆ΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήµατα και το οποίο θα
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες. Τα πέντε βήµατα στο µοντέλο έχουν
ως εξής: Προσδιορίστε τη σύµβαση µε τον πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της
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σύµβασης, καθορίστε την τιµή της συναλλαγής, κατανείµετε το τίµηµα της συναλλαγής στα διάφορα
στάδια ολοκλήρωσης του συµβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν η οντότητα
ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέµατα όπως το
χρονικό σηµείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισµό του µεταβλητού τιµήµατος,
το κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύµβασης
και διάφορα συναφή θέµατα. Επίσης εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας.
∆ΠΧΑ 15 (Τροποποίηση) «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Οι διευκρινίσεις επί του ∆ΠΧΑ 15 τροποποιούν τρία σηµεία και συγκεκριµένα αφορούν σε αλλαγές
που διευκρινίζουν τη χρήση του όρου ‘διακριτό’ στο πλαίσιο του προσδιορισµού των υποχρεώσεων
εκτέλεσης των συµβάσεων, σε αλλαγές που διευκρινίζουν τη χρήση της αρχής του ‘ελέγχου’
κάνοντας τη διάκριση κατά πόσο µια οικονοµική οντότητα ενεργεί για την ίδια ή ως διαµεσολαβητής
και σε αλλαγές που συµβάλλουν στο να διευκρινιστεί κατά πόσο οι δραστηριότητες µιας οικονοµικής
οντότητας ‘επηρεάζουν σηµαντικά’ την πνευµατική ιδιοκτησία κατά την περίοδο που έχει
παραχωρηθεί σε πελάτη. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο
2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόµηση
και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την αποµείωση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθµισης, την
αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις
απαραίτητες µε τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και αρχικά εκτιµάται ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του η επίδραση για την Εταιρεία θα είναι
περίπου της τάξεως των € 239 χιλ. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης της εν λόγω
επίδρασης στις Οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9,
∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ 39»
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης
του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε
αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο υπάρχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη
τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη
αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της
ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του
∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις του προτύπου έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τις
εκτιµήσεις της Εταιρίας η επίδρασή τους στις Οικονοµικές καταστάσεις του της Εταιρίας θα είναι
όπως προαναφέρθηκε ως άνω για το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα».
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∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 'Χρηµατοοικονοµικά µέσα' στο ∆ΠΧΑ 4
'Ασφαλιστήρια συµβόλαια' »
Τροποποιεί το IFRS 4 ‘Ασφαλιστήρια Συµβόλαια’ ώστε να παρέχει δύο προσεγγίσεις για τις
επιχειρηµατικές οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια στα πλαίσια του IFRS 4: α)
παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίζουν
στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων τα τυχόν έσοδα ή έξοδα
προερχόµενα από συγκεκριµένα στοιχεία ενεργητικού, και β) παρέχει στις οντότητες, οι
δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως την έκδοση ασφαλιστηρίων συµβολαίων στα πλαίσια
του IFRS 4, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µε εφαρµογή από
1 Ιανουαρίου 2018 και δυνατότητα επέκτασης έως 3 χρόνια. Η εφαρµογή τους είναι προαιρετική και
έως την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις
Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιεί το ∆ΠΧΑ 2 ώστε να αποσαφηνίζει την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των συναλλαγών
που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών σε σχέση α) µε τη λογιστική
αντιµετώπιση των παροχών βάσει αξίας µετοχών που διακανονίζονται σε µετρητά και
περιλαµβάνουν όρους εκτέλεσης, β) την ταξινόµηση παροχών βάσει αξίας µετοχών που
τακτοποιούνται µε συµψηφισµό, και γ) την λογιστική αντιµετώπιση παροχών βάσει αξίας µετοχών σε
σχέση µε τις µετατροπές παροχών που διακανονίζονται µε µετρητά σε παροχές που διακανονίζονται
µε συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Ε∆∆ΠΧΠ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές»
Η ερµηνεία αφορά συναλλαγές σε ξένο νόµισµα ή µέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίµηµα που
καθορίζεται σε ξένο νόµισµα β) η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µια προπληρωθείσα απαίτηση ή
µια υποχρέωση από αναβαλλόµενα έσοδα σε σχέση µε αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη
σχετική απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και γ) η προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόµενο έσοδο είναι
µη χρηµατικά. Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών κατέληξε ότι η ηµεροµηνία της συναλλαγής µε σκοπό τον
καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης της µη
νοµισµατικής προπληρωθείσας απαίτησης ή του αναβαλλόµενου εσόδου. Σε περίπτωση που
υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία συναλλαγής καθορίζεται
για έκαστη πληρωµή ή είσπραξη. Η ερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα
εκτιµηθεί από την Εταιρία η επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας.

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» - Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα
Τροποποιεί το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» ώστε να προσδιορίζεται στην παράγραφο 57 ότι µια
οικονοµική οντότητα θα χαρακτηρίσει ή αποχαρακτηρίσει ένα ακίνητο ως επενδυτικό ακίνητο τότε
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και µόνο όταν υπάρχει ένδειξη αλλαγής στη χρήση του. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται εάν το ακίνητο
πληροί ή παύει να πληροί τον ορισµό του επενδυτικού ακινήτου. Αλλαγή στην πρόθεση της
διοίκησης και µόνο για τη χρήση ενός ακινήτου δεν αποτελεί από µόνη της ένδειξη αλλαγής στη
χρήση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει
σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η
Ιανουαρίου 2019
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και δηµοσίευση των
µισθώσεων µε σκοπό την διασφάλιση ότι µισθωτές και εκµισθωτές παρέχουν πληροφόρηση που
απεικονίζει ορθά τις σχετικές συναλλαγές. Το πρότυπο προσδιορίζει µια λογιστική µέθοδο για τους
µισθωτές, που απαιτεί να αναγνωρίζουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για όλες τις µισθώσεις,
εκτός αν αυτές έχουν 12µηνη ή µικρότερη διάρκεια ή το αντικείµενο µίσθωσης είναι χαµηλής αξίας.
Οι εκµισθωτές θα συνεχίζουν να διακρίνουν τις λειτουργικές από τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις,
βάσει αντίστοιχης προσέγγισης του ∆ΠΧΑ 16 µε αυτή του προγενέστερου ∆ΛΠ 17. Το πρότυπο έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2017 και θα εκτιµηθεί από την Εταιρία η
επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Ε∆∆ΠΧΠ 23 «Ασαφής µεταχείριση του Φόρου Εισοδήµατος»
Η ερµηνεία προτίθεται να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζηµιά), τις
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, τους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς
φόρους και φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική µεταχείριση του
φόρου εισοδήµατος βάσει του ∆ΛΠ 12 (Φόρος Εισοδήµατος). Η Ερµηνεία προβλέπει µια οικονοµική
οντότητα α) να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισµοί φορολογικών θεµάτων αξιολογούνται
συλλογικά ή µεµονωµένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρµόδια φορολογική αρχή να
αποδεχθεί την υιοθετηµένη ή προτεινόµενη από την οντότητα λογιστική µεταχείριση του
φορολογικού θέµατος στη δήλωση φόρου εισοδήµατος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει
τη φορολογική της θέση σε συνάρτηση µε τον εν λόγω λογιστικό χειρισµό – εάν όχι, η οντότητα
πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο του αβέβαιου λογιστικού χειρισµού στην φορολογική της θέση.
Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιµηθεί από την
Εταιρία η τυχόν επίδραση της στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες και Κοινοπραξίες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα» για µακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεµένες ή κοινοπραξίες, που
αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης στη συνδεδεµένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Περιγράφονται λεπτοµερώς οι αλλαγές στο κείµενο του
Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιµηθεί
από την Εταιρία η τυχόν επίδραση της στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Προπληρωµές µε αρνητική αποζηµίωση»
Η τροποποίηση στοχεύει να αντιµετωπίσει ανησυχίες σχετικά µε το πώς το ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα» κατηγοριοποιεί συγκεκριµένα προπληρωθέντα στοιχεία ενεργητικού.
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Τροποποιεί τα έως τώρα προβλεπόµενα κατά το ∆ΠΧΑ 9 σχετικά µε τα δικαιώµατα λήξης, έτσι ώστε
να επιτρέψει την προσµέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος (ή ανάλογα µε το επιχειρηµατικό µοντέλο,
στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων) ακόµα και στην περίπτωση αρνητικής
αποζηµίωσης. Επιπρόσθετα το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) αποσαφηνίζει τη
λογιστική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων παθητικού µετά από µια µετατροπή.
∆ιευκρινίζει ότι µια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει οποιεσδήποτε προσαρµογές στο αναπόσβεστο
κόστος της οικονοµικής υποχρέωσης, που προκύπτει από τη µεταβολή ή ανταλλαγή στοιχείων
παθητικού στο αποτέλεσµα, στην ηµεροµηνία της µεταβολής ή ανταλλαγής. Η τροποποίηση του
Προτύπου θα εφαρµοστεί αναδροµικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η
Ιανουαρίου 2019 και θα εκτιµηθεί από την Εταιρία η τυχόν επίδραση της στις Οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος καθαρισµένων
παροχών»
Οι αλλαγές του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση µεταβολής, περικοπής ή διακανονισµού
του προγράµµατος καθαρισµένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας
απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται
βάσει επικαιροποιηµένων αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον έχουν συµπεριληφθεί προσαρµογές
στο πρότυπο που να αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν µεταβολής, περικοπής ή διακανονισµού του
προγράµµατος στα προαπαιτούµενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων
για το 2017 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017.
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τρία πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτάει έλεγχο
επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίµηση της προηγούµενης
συµµετοχής της στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν µια
οικονοµική οντότητα αποκτάει από κοινού έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση,
δεν προβαίνει σε εκ νέου εκτίµηση συµµετοχής που είχε στην επιχείρηση αυτή.
∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των µερισµάτων θα πρέπει να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.
∆ΛΠ 23 «Κόστη ∆ανεισµού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν µέρος δανείου παραµένει σε εκκρεµότητα αφού το
συναρτώµενο µε αυτό στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιµο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία
προορίζεται, το ποσό του δανείου αυτού συµπεριλαµβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισµού
της οντότητας στον υπολογισµό του δείκτη δανεισµού.
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Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η
Ιανουαρίου 2021
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
Το ∆ΠΧΑ 17 προβλέπει οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις να επιµετρώνται στην τρέχουσα αξία
εκτέλεσης του ασφαλιστήριου συµβολαίου και παρέχει µια πιο οµοιόµορφη προσέγγιση για την
επιµέτρηση και παρουσίαση όλων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι προβλέψεις αυτές είναι
σχεδιασµένες ώστε να επιτυγχάνεται µια αξιόπιστη, βάσει αρχών, λογιστική µεταχείριση των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Το ∆ΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4 από τον Ιανουάριο του 2021. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει
επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
3.

Λογιστικές Αρχές και ∆ήλωση Συµµόρφωσης

3.1.

∆ήλωση Συµµόρφωσης

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Εταιρεία «LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» έκανε χρήση της εξαίρεσης του ∆ΠΧΑ 10, παρ. 4α, µε βάση
την οποία κατήρτισε για την χρήση µε λήξη 31.12.2017, ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις αντί για
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς:
1. Η Εταιρεία είναι από 31.10.2014 θυγατρική της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», οδός Ηρώδου Αττικού 12A, Ελλάδα, κατά ποσοστό
100%. Η «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» είναι εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο Αθηνών, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αυτής για τη χρήση που
έληξε 31.12.2017 περιλαµβάνονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
«LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».
Η Εταιρεία «LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» δεν είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο Αθηνών.
3.2.

Αρχή του Ιστορικού Κόστους

Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και εκτιµήσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα
αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση
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µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισµούς.
3.3.

Αναγνώριση Εσόδων

Τα έσοδα µετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή
της λειτουργίας της επιχείρησης και τα οποία περιλαµβάνουν τελωνιακούς φόρους, ενώ δεν
περιλαµβάνουν εκπτώσεις και ΦΠΑ που σχετίζονται µε πωλήσεις. Τα ενδοεταιρικά έσοδα στην
Εταιρία απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.
(β) Τόκοι
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας
υπόψη το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται το οποίο είναι το
επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του
οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού του στοιχείου.
(γ) Μερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την στιγµή που θεµελιώνεται το
δικαίωµα είσπραξής τους.
(δ) Μισθώµατα
Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση την
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.
3.4.

Τοµείς δραστηριότητος

Ο κύριος τοµέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η παραγωγή βασικών
λιπαντικών και τελικών (Συσκευασµένων) Λιπαντικών Προϊόντων.
Η ανωτέρω δραστηριότητα παρακολουθείται µέσω αντίστοιχης διοικητικής πληροφόρησης.
Ποσοστό 61% των πωλήσεων προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 39% αντιπροσωπεύει
εξαγωγές.
Τα έσοδα προέρχονται από µεγάλο αριθµό πελατών.
3.5.

Μετατροπή ξένων νοµισµάτων

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών της Εταιρίας επιµετρώνται βάσει του
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί
(«λειτουργικό νόµισµα»). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που
είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Μητρικής 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 ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
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3.6.

Παροχές κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού

(α)
Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδό του από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών, όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των
προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι
η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου
της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται στην κατάσταση
αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα
αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον
εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
(β)
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. 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 απόλυσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία
αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του
αριθµού εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
3.7.

Φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρίας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως µε τον
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% για τη χρήση 2017). Τα φορολογητέα κέρδη
διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις
διότι δεν περιλαµβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά
σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικά.
Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή
απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και
λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.
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Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλα τις πρόσκαιρες
φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό που πιθανολογείται να
υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και συµψηφιστεί µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλόµενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την
ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα
δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στην διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για
αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναµένεται να ισχύουν
στην χρήση κατά την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος
επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλην της περίπτωσης που συνδέεται µε ποσά που
µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.
3.8.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, στα πλαίσια της διάσπασης των κλάδων
καυσίµων και λιπαντικών,
αποτιµήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιµητή – Ορκωτό. Οι αξίες
συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση του εκτιµητή-Ορκωτού. Μεταγενέστερες αποκτήσεις
επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης.
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει και όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των
στοιχείων.
Μεταγενέστερες 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.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η αναµενόµενη ωφέλιµη
ζωή των στοιχείων πάγιου ενεργητικού είναι ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
20-50 έτη
9-33 έτη
7-9 έτη
4-33 έτη

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε τέλος χρήσεως και προσαρµόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των
ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται
άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός ενσώµατου πάγιου
καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης
αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
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3.9.

Λειτουργικές Μισθώσεις

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 (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε
βάση τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.
3.10.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό της Εταιρείας και το εµπορικό
σήµα.
Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται ανάλογα µε την εκτιµώµενη από την
Εταιρεία ωφέλιµη ζωή τους, όσον αφορά το λογισµικό και το σήµα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λογισµικό
Εµπορικό σήµα
3.11.

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
4-5
5

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των
ασώµατων και ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία
της έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31 ∆εκεµβρίου 2017.
3.12.

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά και όπου
συντρέχει η περίπτωση, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα
που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φτάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Το κόστος
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο του σταθµισµένου µέσου όρου. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ΄ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα
έξοδα πώλησης.
3.13.

Πελάτες

Οι πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και εν συνεχεία αποτιµώνται
συνεκτιµώντας την παρούσα αξία τους υπολογισµένης βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αποµείωση
αναγνωρίζεται 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 ζηµίας 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.
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Για πελάτες που κρίνονται επισφαλείς διενεργείται ισόποση πρόβλεψη η οποία αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας οι αντίστοιχοι πελάτες απέκτησαν τον χαρακτηρισµό των
επισφαλών.
3.14.

Επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους
όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε µεταβατικούς λογαριασµούς και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να
αποζηµιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται ως
έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα µε την
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
3.15.

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

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

3.17.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις εµφανίζονται στον ισολογισµό της
Εταιρείας, από τη στιγµή που η Εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης
χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση εξαρτάται
από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση 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. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία.
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν
κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία
ισολογισµού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν 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 ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
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(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες 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
διακρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής
της κατηγορίας.
(δ) ∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση δεν έχει την
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
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
επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. 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 δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
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.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί
αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε
σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά
που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι
ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των
αποτελεσµάτων.
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3.18.

∆άνεια τραπεζών

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
3.19.

Μερίσµατα

Τα µερίσµατα προς τους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως πληρωτέα και εµφανίζονται ως
υποχρέωση της Εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην περίοδο εντός της
οποίας τα µερίσµατα έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
3.20.

Πιστωτές

Η αρχική αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων. Εν συνεχεία
αποτιµώνται στην πραγµατική άξία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου εφόσον
υπάρχει σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την ονοµαστική αξία.
3.21.

Κόστος δανεισµού

Το κόστος δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή ή κατασκευή παγίων περιουσιακών
στοιχείων των οποίων η ολοκλήρωση µέχρι της χρησιµοποίησής τους ή πώλησής τους
εκτείνεται σε σηµαντικό χρονικό διάστηµα επαυξάνει το κόστος των παγίων. Τυχόν έσοδα (τόκοι
και έσοδα) πρόσκαιρης επένδυσης συγκεκριµένου δανεισµού µέχρι χρησιµοποίησής του ως ανωτέρω
αποµειώνει το κεφαλοποιηµένο κόστος δανεισµού. Λοιπά κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα εντός της περιόδου που επισυµβαίνουν.
4.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας,
κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση
κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης, η οποία λειτουργεί
µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση.
(α)
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας
είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει
σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου
αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό της. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει
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την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών από επιτόκια. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις
διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε
πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική
κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν
την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η εισπραξιµότητα µπορεί να
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες
µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών
και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό
ποσό σε εξασφαλισµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

(δ)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων
κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει
όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα αποτίµησης της Εταιρείας. Τα κυριότερο
νόµισµα σε όγκο συναλλαγών της Εταιρείας εκτός του Ευρώ είναι το ∆ολάριο Ηνωµένων Πολιτειών.
Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται κυρίως µε τη µεγιστοποίηση της φυσικής
αντιστάθµισης µέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών – εκροών σε ∆ολάρια Ηνωµένων
Πολιτειών. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων

31.12.17

31.12.16

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
• Εισπρακτέα ποσά (περιλαµβάνονται χρηµατικά διαθέσιµα
και ισοδύναµα)
• Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Κόστος ανειληµµένων πληρωµών
(περιλαµβανοµένων δανείων)

35.901

24.711

34.247

34.433
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Εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις
δεν διαφέρουν ουσιωδώς των εύλογων αξιών.
5.

Προσδιορισµός των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), που
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού
χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι
προσεγγίζει την πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη
παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για τη χρήση
παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
6.

Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης 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 σηµαντικότερες εκτιµήσεις αφορούν τις επισφαλείς απαιτήσεις, τους πιθανούς φόρους για
ανέλεγκτες χρήσεις, την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και την
εύλογη αξία των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και της Εταιρίας.
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7.

Ενσώµατα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Προκαταβολές
για αγορά
Έπιπλα και παγίων και
πάγια υπό
λοιπός
Σύνολο
εξοπλισµός κατασκευή

Οικόπεδα

Κτίρια

8.086
8.086

2.703
92
(1)
2.794

5.478
137
570
6.185

940
18
958

367
66
(13)
420

-

94
98
192

566
580
1.146

140
141
281

61
66
(2)
125

8.086

2.602

5.039

677

295

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

211 17.785
582
895
(14)
(681) (111)
112 18.555

Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

Αποσβέσεις
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

Αναπόσβεστη αξία
31 ∆εκεµβρίου 2016

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

-

861
885
(2)
1.744

112 16.811

Προκαταβολές
για αγορά
παγίων και
πάγια υπό
κατασκευή Σύνολο

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισµός

8.086
8.086

2.794
64
45
2.903

6.185
310
173
6.668

958
2
960

420
105
525

112
564
(218)
458

18.555
1.045
19.600

-

192
102
294

1.146
624
1.770

281
141
422

125
68
193

-

1.744
935
2.679

8.086

2.609

4.898

538

332

458

16.921

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

Αποσβέσεις
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017

Αναπόσβεστη αξία
31 ∆εκεµβρίου 2017
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Οι επενδύσεις που έγιναν από την Εταιρεία κατά τη χρήση του 2017 για ενσώµατα περιουσιακά
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των €1.045 χιλ. και κατά τοµέα δραστηριότητας έχουν ως εξής:
Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €943 χιλ.
Λοιπές επενδύσεις €102 χιλ.
8.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία
31 ∆εκεµβρίου 2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου
2017

Λογισµικό Σήµατα
15
1.000
15
1.000

Λοιπά
1.500
112
1.612

Σύνολο
2.515
112
2.627

3
4
7

-

150
150
300

153
154
307

8

1.000

1.312

2.320

Λογισµικό
Σήµατα
15
1.000
887
902
1.000

Λοιπά
1.612
(2)
1.610

Σύνολο
2.627
887
(2)
3.512

7
4
11

-

300
161
461

307
165
472

891

1.000

1.149

3.040
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Συµµετοχές σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις

9.

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες της Εταιρίας είναι οι ακόλουθες :
9.1.

Θυγατρικές εταιρείες

Επωνυµία

Έδρα

ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε.

Αθήνα

ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.

Αθήνα

ΕΛΤΕΠΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ARCΕLΙA
HOLDINGS LTD
BULVARIA
OOD

Ποσοστό
άµεσης
συµµετοχής

Ποσοστό
έµµεσης
συµµετοχής

100%

Αθήνα

90%

Κύπρος

100%

Αξία

311

90%

-

10%

-

∆ραστηριότητα

Σύστηµα Εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων
Σύστηµα Εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών
λιπαντικών
Συλλογή και εµπόριο
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων

Έτος
ίδρυσης/
κτήσης

1998

2002
1999

1.630

Εταιρεία συµµετοχών

2007

Βουλγαρία

100%

-

Εµπορία λιπαντικών

2007

CYROM

Ρουµανία

100%

-

Εµπορία λιπαντικών

2007

CYCLON
LUBRICANTS
DOO BEOGRAD

Σερβία

100%

-

Εµπορία λιπαντικών

2013

CYTOP A.E.

Αθήνα

AL DERAA AL
AFRIQUE JV

Λιβύη

Σύνολα

100%

700
60%

-

Συλλογή και εµπόριο
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
Συλλογή και εµπόριο
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων

2008
2010

2.641

Εντός του 2018 η Εταιρεία αγόρασε τη συµµετοχή της ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε. στην ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. καθώς και
τις υπόλοιπες µετοχές της µειοψηφίας και πλέον κατέχει το 100% των µετοχών της.
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9.2

Συγγενείς εταιρείες

Επωνυµία

Έδρα

ΣΟΥΣΑΚΙ

Αθήνα

ΒΙΠΑΝΟΤ

Ασπρόπυργος

Ποσοστό
Ποσοστό
άµεσης
έµµεσης
συµµετοχής συµµετοχής

30%

-

183

12,83%

-

65

Σύνολα
10.

2017
Κόστος

∆ραστηριότητα

Παραγωγή και
εµπορία
ηλεκτρικής
ενέργειας
Ίδρυση
Βιοµηχανικού
πάρκου

Έτος
ίδρυσης/
κτήσης

2008

2010

248

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Εγγυήσεις
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
∆εσµευµένες καταθέσεις
Σύνολο

31.12.2017
156
(155)
1

31.12.2016
156
(156)
1.045
1.045

Οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2017,
αποτελούνται κυρίως από
απαιτήσεις από την πώληση αγαθών. Ακολουθεί ανάλυση πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσµων
απαιτήσεων:
Κυκλοφορούν ενεργητικό
31.12.2017
12.955
(2.083)
2.960
13.832

31.12.2016
11.838
(2.089)
3.783
13.532

Προπληρωθέντα έξοδα

4.923
(1.385)
635
4.173
640

4.099
(1.385)
2.334
5.048
384

Σύνολο

18.645

18.964

Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Συνδεόµενα µέρη (σηµ. 24)

Χρεώστες
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Συνδεόµενα µέρη (σηµ. 24)

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας που καθυστερούν να εισπραχθούν χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και
διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της χρήσης αφού ληφθούν υπόψη η
γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου, οι εµπράγµατες ή µη ληφθείσες εγγυήσεις και η περιουσιακή
κατάσταση του πελάτη.
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Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων
31.12.2016

31.12.2017
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Χρέωση αποτελεσµάτων χρήσης
Έσοδο από αχρησιµοποίητες προβλέψεις

3.473
4
(9)

3.400
92
(19)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

3.468

3.473

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας
ανέρχεται την 31.12.2017 σε € 7.984 χιλ. (31.12.2016 € 5.912 χιλ.)
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική αξία.
Η Εταιρεία έχει λάβει εµπράγµατες ασφάλειες από έναν σηµαντικό αριθµό πελατών ως αντιστάθµιση
του πιστωτικού κινδύνου.
Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσµων
δραστηριότητες και επιταγών εισπρακτέων :

Ποσά σε χιλ. ευρώ
0-30 ηµέρες
30-60 ηµέρες
60-90 ηµέρες
90-180 ηµέρες
180 + ηµέρες
Σύνολο

11.

πελατών/χρεωστών

31.12.2017
515
114

31.12.2016
1.106
291

112
25
-46
720

49
1.446

από

εµπορικές

Αποθέµατα

Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες
Πρώτες ύλες υπό παραλαβή
Έτοιµα προϊόντα
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

υπολοίπων

31.12.2017
847
5.706
888
4.046
(216)

31.12.2016
1.122
5.182
1.503
2.939
(216)

11.271

10.530

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας τους.
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12.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις
αρχικής διάρκειας 3 µηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων προσεγγίζει
την εύλογη αξία τους.
31.12.2017
5.973
12
5.985

Καταθέσεις σε τράπεζες
Ταµείο
Σύνολο

31.12.2016
4.692
10
4.702

Η λογιστική αξία των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους.

13.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 ήταν €7.345.820 και αποτελείται από
14.691.640 µετοχές ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής €0,50 εκάστη.
14.

Αποθεµατικά

Εταιρεία
Τακτικά
αποθεµατικά

31 ∆εκεµβρίου 2015
Κίνηση
31 ∆εκεµβρίου 2016
Κίνηση
31 ∆εκεµβρίου 2017

127
127

Έκτακτα και
Αφορολόγητα
φορολογηθέντα αποθεµατικά
κατ' ειδικό
τρόπο
αποθεµατικά
1.745
52
1.745
52
1.745
52

Υπεραξία
N.1297/19
72

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

4.544
4.544
4.544

8.246
8.246
8.246

14.587
14.587
127
14.714

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν έχει την πρόθεση να προβεί σε διανοµή είτε µέσω µερίσµατος είτε
µέσω της λύσης της Εταιρείας, της υπεραξίας που προέκυψε από την εφαρµογή των διατάξεων του
Ν.1297/1972. Συνεπώς, δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για τον αναλογούντα επί της υπεραξίας
φόρο
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15.

Τραπεζικά δάνεια
31.12.2017 31.12.2016

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Οµολογιακό ∆άνειο
Μείον έξοδα σύναψης δανείου
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού
Οµολογιακό ∆άνειο
Τραπεζικά δάνεια
Μείον έξοδα σύναψης δανείου
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού
Σύνολο δανεισµού

16.000
(76)
11
15.934

17.500
(77)
14
17.437

-

500
387
(54)
3
836
18.273

3
3
15.937

Ο µέσος όρος του επιτοκίου του δανεισµού της Εταιρείας για τη χρήση 2017 ανήλθε σε 5,75%.
Η Εταιρεία τον Μαιο του 2016, εξέδωσε ένα Οµολογιακό δάνειο ονοµαστικής αξίας €18.000.000 µε
διαχειρίστρια την Εθνική Τράπεζα. Ο σκοπός του του Οµολογιακού ∆ανείου είναι :
(α) έως ποσό Ευρώ επτά εκατοµµυρίων (€ 7.000.000), ήτοι το προϊόν των Οµολογιών Α΄ Σειράς, µε
σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανειακών οφειλών της
(β) έως ποσό Ευρώ έντεκα εκατοµµυρίων (€ 11.000.000), ήτοι το προϊόν των Οµολογιών Β΄ Σειράς,
µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανειακών οφειλών της
και (γ) το προϊόν των τυχόν επαναδιατιθέµενων από την Εκδότρια Αποκτηθεισών Ιδίων Οµολογιών
θα χρησιµοποιηθεί µε σκοπό την κάλυψη γενικών επιχειρηµατικών σκοπών της Εταιρίας.
16. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
31.12.2017

31.12.2016

Τόκοι δανείων

954

1.162

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
εξόδων

155

142

1.109

1.304
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17.

Έσοδα από Επενδύσεις
2017
26
26

Τόκοι πιστωτικοί
Λοιπά έσοδα επενδύσεων
Σύνολο εσόδων από επενδύσεις
18.

2016
5
4
9

Φόρος εισοδήµατος

Φόρος εισοδήµατος χρήσης 29%
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων
χρήσεων

31.12.2017
1.215

31.12.2016
1.028

26

(4)

Αναβαλλόµενος φόρος –
αποτέλεσµα χρήσης

(167)

431

Σύνολο φόρων

1.074

1.455

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως µε
τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% για το 2017). Τα φορολογητέα κέρδη
διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις,
διότι δεν περιλαµβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά
σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικά.
Ο φόρος εισοδήµατος των υπολογίζεται µε τα κάτωθι ποσοστά αντίστοιχα επί των δηλωθέντων
καθαρών κερδών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Προσαρµογή σε φορολογική βάση
Φορολογική Βάση
∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται
φορολογικά
Φορολογητέο εισόδηµα
Φόρος
εισοδήµατος
βάσει
του
συντελεστή 29% (2016: 29%)
Συµπληρωµατικός φόρος
Σύνολο

31.12.2017
3.189
603
3.792

31.12.2016
2.588
964
3.552

398
4.191

(8)
3.544

1.215
1.215

1.028
1.028

Για τη χρήση του 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης αναµένεται να χορηγηθεί
µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2017. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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19.
Αναβαλλόµενοι φόροι
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικό
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ανήκει στην ίδια
φορολογική αρχή.
Αναπροσαρµογή
παγίων

Πρόβλεψη αποζηµ.
προσωπικού

Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2017

1.173
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1.217

Χρέωση/(Πίστωση)
αποτελεσµάτων

(133)

(34)

(167)

Χρέωση/(Πίστωση)
Καθαρή θέσης

-

(179)

(179)

1.040

(169)

871

Υπόλοιπο 31.12.2017
20.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ένα µερικώς χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για
συµµετέχοντες εργαζόµενους στην Εταιρεία. Σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος αυτού οι
εργαζόµενοι δικαιούνται εφάπαξ επιδόµατος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού µισθού κατά την
ηλικία συνταξιοδότησης τους (κατά µέσο όρο µεταξύ 55 και 58 ετών) και των ετών προϋπηρεσίας
τους στην Εταιρεία. Επίσης, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 για
αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα δικαιώµατα και
όρια συνταξιοδότησης. ∆εν παρέχονται άλλες παροχές ή επιδόµατα µετά την συνταξιοδότηση.
Η πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίµηση της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης, έγινε τη 31η ∆εκεµβρίου 2017 από ανεξάρτητο εγκεκριµένο αναλογιστή. Η
παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και
παρεσχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν µε τη µέθοδο «projected unit credit method».
Εκτίµηση στις:
31/12/2017
Κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Επιτόκιο απόδοσης
Αύξηση αποδοχών προσωπικού

1,40%
1,40%
0,00%-1,75%*

31/12/2016
1,40%
1,40%
0,00%-1,75%*

* - Μέσος Ετήσιος Μακροχρόνιος Πληθωρισµός
Οι πίνακες θνησιµότητας που χρησιµοποιούνταν στις αναλογιστικές µελέτες µέχρι και τη χρήση
2016, ήταν οι ελβετικοί πίνακες EVK 2000 (Υπουργ. Απόφ. Κ3-3974/93) που παραµένουν σε ισχύ.
Ωστόσο οι δείκτες αυτοί δεν αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο προσδόκιµου ζωής που σύµφωνα
µε την έκθεση του ΟΟΣΑ και του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας, έχει αυξηθεί κατά 5 χρόνια.
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31.12.2017 31.12.2016
Παρούσα αξία χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων για αποχώρηση από
την υπηρεσία
Παρούσα αξία χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων των στοιχείων του
προγράµµατος
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Σύνολο

1.353

1.201

2.020
(37)
1.984

1.668
(14)
2.855

-

-

3.337

2.855

3.337

2.855
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Κόστος τρεχουσών παροχών
Τόκοι
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος
Καθαρό έξοδο αναγνωρισµένο στο αποτέλεσµα
Αναλογιστικά (Κέρδη) / Ζηµιές ΠΑ∆ΚΠ
Καθαρό έξοδο / (έσοδο) αναγνωρισµένο στα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο
Έναρξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών
Κόστος παροχών
Τόκοι
Αναλογιστικά (Κέρδη) / Ζηµιές ΠΑ∆ΚΠ
Καταβεβληµένες παροχές
Λήξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών
Έναρξη της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος
Αναµενόµενη απόδοση των περουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος
Εισφορές έτους
Καταβολές σε ασφαλισµένους
Λήξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών

31.12.2017 31.12.2016
151
117
40
60
191
617

177
(102)

808

75

58
72
61
191

81
22
74
177

2.869
152
40
617
(305)
3.374

3.118
117
60
(102)
(323)
2.869

200

135

0
142
(305)
37

3
199
(323)
14

N.2112
Παρούσα αξία ∆έσµευσης Καθορισµένων Παροχών
Υπολογισµός µε προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5%
Υπολογισµός µε προεξοφλητικό επιτόκιο - 0,5%

1.353
1.261
1.454

1.201
1.124
1.284

Προγράµµατα
Παρούσα αξία ∆έσµευσης Καθορισµένων Παροχών
Υπολογισµός µε προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5%
Υπολογισµός µε προεξοφλητικό επιτόκιο - 0,5%

2.020
1.909
2.140

1.668
1.571
1.773
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21.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Προµηθευτές
Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές και
συνδεδεµένες εταιρείες (σηµ.24)
Πιστωτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2017
7.388

31.12.2016
6.172

4.274
1.013
752
13.427

3.471
377
340
10.360

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.
22.

Κέρδη ανά µετοχή
31.12.2017

Βασικά και Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή
(€ ανά µετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της
µητρικής
Μέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά και Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή
(€ ανά µετοχή)

23.

31.12.2016

1.677
14.691.640

1.133
14.691.640

0,114

0,077

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

Για τις χρήσεις, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 & 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον έλεγχο
φορολογικής συµµόρφωσης από το εκλεγµένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή της, σύµφωνα
µε το άρθρο 82 του ν.2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/2013 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές Εκθέσεις
Φορολογικής Συµµόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν
εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι
επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές
αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.
Ωστόσο εκτιµάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσµατα από τέτοιους µελλοντικούς
ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγµατοποιηθούν, δεν θα έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας.
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας
ανέρχεται την 31.12.2017 σε € 21.824 χιλ.
∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
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24.

Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών

Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.
Συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των συνδεδεµένων εταιρειών αναλύονται
κατωτέρω:

01.01 – 31.12.2017

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε.
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
CYTOP
BULVARIA
CYROM
CYCLON LUBRICANTS
DOO BEOGRAD
ADAA JV
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε.
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
CYTOP
BULVARIA
CYROM
CYCLON LUBRICANTS DOO
BEOGRAD
ADAA JV
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

31.12.2017

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2
10
233
1.321
2.145

423
40
905
3.520
6

443
128
39
384
549

272
24
550
27
1
6

994
4.705

106
113
5.113

566
72
2.181

2
882

01.01.2016 – 31.12.2016
31.12.2016
ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2
370
743
233
36
22
6
17
677
238
3.746
13
8
1.217
208
251
2
1.601
619
1.089
22
4.175

180
296
4.853

603
22
2.928

2
25
292
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01.01 – 31.12.2017

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π
CORAL Α.Ε.
CORAL GAS A.E.B.E.Y
MOTOR OIL TRADING A.E
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.
ΣΕΚΑΒΙΝ
AIR LIFT
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ALL SPORT A.E.
B.F.S A.E.
OFC A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
4.675
1.781
13
1.332
8
36
36
7.881

31.12.2017

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
20.339
704
3.179
105
659
64
33
28
90
19
29
8
3
14
1.056
88
35
5
14
21.666
1.414
3.392

01.01.2016 – 31.12.2016

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π
CORAL Α.Ε.
CORAL GAS A.E.B.E.Y
MOTOR OIL TRADING A.E
B.F.S. Α.Ε
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.
ΣΕΚΑΒΙΝ
AIR LIFT
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ALL SPORT A.E.
OFC A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
9.760
2.184
11
1.479
13
38
35
13.520

31.12.2016

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
15.514
1.531
2.001
132
676
67
50
65
7
964
1
1
6
4
1
1.087
101
35
13
23
16.890
3.189
2.200

Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων
της Εταιρίας. Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε καταβολή µετρητών.
Καµία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης, δεν έχει
πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα πρόσωπα.
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25.

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών

∆εν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών. Το
συνολικό ύψος των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και οι
ασφαλιστικές εισφορές, προβλέψεις, αποζηµιώσεις και παροχές ανήλθαν σε €380 χιλ.

26.

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Η δραστηριότητα της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα.
Ο κύριος τοµέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η παραγωγή βασικών
λιπαντικών και τελικών (Συσκευασµένων) Λιπαντικών Προϊόντων.
Η ανωτέρω δραστηριότητα παρακολουθείται µέσω αντίστοιχης διοικητικής πληροφόρησης.
Τα έσοδα προέρχονται από µεγάλο αριθµό πελατών, κατανέµονται ανά πελάτη σε ποσοστά που
ουδέν εξ΄αυτών δεν υπερβαίνει το 10%.
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών µεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού, προϊόντων και εµπορευµάτων
αναλύεται ως εξής :
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Προϊόντα
Εµπορεύµατα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Προϊόντα
Εµπορεύµατα

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Προϊόντα
Εµπορεύµατα
ΣΥΝΟΛΟ
Προϊόντα
Εµπορεύµατα

01.0131.12.2017
29.342
4.280
33.622

01.0131.12.2016
25.264
11.279
36.543

18.422
3.122
21.544

12.986
3.120
16.106

9.449
7.920
17.369

9.195
4.884
14.079

57.213
15.321
72.535

47.445
19.283
66.728
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27.

Έξοδα ανά κατηγορία

Μισθοδοσία
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αναλώσεις α & β υλών και υλικών συσκευασίας
Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων
(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων έτοιµων προϊόντων
Σύνολο κόστους πωληθέντων, διοίκησης, διάθεσης,
έρευνας και ανάπτυξης

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

6.887
1.611
2.794
205
3.406
1.101
3
40.938
13.783
(1.106)

6.680
1.344
2.726
216
2.647
1.039
92
32.911
17.035
74

69.622

64.764

Στα ανωτέρω περιλαµβάνεται η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης
31.12.2017 και για την έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης, συνολικού ποσού €86 χιλ. (2016: €84χιλ.)
Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2017 ανήρχετο σε 138 άτοµα.
28.

Συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων

Οι µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές
υπηρεσίες.
Οι ελάχιστες πληρωµές και εισπράξεις για την Εταιρεία από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων
έχουν ως εξής:
Ελάχιστες πληρωµές
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5
Πάνω από πέντε
Σύνολο

31.12.2017
31
74
105

Ελάχιστες εισπράξεις
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5
Πάνω από πέντε
Σύνολο

46
214
177
478
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29.

Λοιπά λειτουργικά Έσοδα / (Έξοδα)

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
Έσοδα παροχής υπηρεσιών
Έσοδα από ενοίκια
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Σύνολο

30.

01.01- 31.12.2017

1.01- 31.12.2016

(799)
191
1.575
286
106
1.359

(246)
378
1.359
288
140
1.919

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα.

Ασπρόπυργος, 26 Ιουνίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β.
ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 567603/2009

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.
ΚΟΝΤΑΞΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 552587

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β.
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 031481

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 537043
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 36417 Α’
ΤΑΞΗΣ
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