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Ι.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Εμείς, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «BITOUMINA  ΑΕ Ανώνυμος 

Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» : 

1.  Ευθυμιάδης Ιωάννης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ. Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, και 

2.  Ιωάννης Ψαρράς του Παύλου, Μέλος του Δ.Σ. 

 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της «BITOUMINA  ΑΕ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (εφεξής 

καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την 

παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε : 

 

α) οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2015 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή 

θέση και τα αποτελέσματα της χρήσεως της Εταιρείας. 

β) η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 

εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 

Νέα Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, 31 Μαρτίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
ΑΔΤ  ΑΙ  184986 

 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΨΑΡΡΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Χ 752917 
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ΙΙ.  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «BITOUMINA  ΑΕ 
Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«BITOYMINA  ΑΕ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» 
 
 
Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της ανώνυμης 
εταιρείας «BITOYMINA ΑΕ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»  της 40ης 
εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920 
“περί Ανωνύμων εταιρειών”, τα Διεθνή λογιστικά Πρότυπα και τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που κρίναμε κατάλληλες. 

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. 

Η εταιρεία εφαρμόζει σωστά Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν 
τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές 
καταστάσεις.  

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920.  
 Κατά την γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το προσάρτημα, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και 
τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών 
διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση. 
 
 

Θεσσαλονίκη  21/05/2016 
 
 

ΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
 
 

   Αντιγόνη Παναγοπούλου                                        Αντώνιος Οθ. Ψάλτογλου 

Α.ΑΔ.ΟΕΕ Α’ Τάξεως 0395/39847                       Α. ΑΔ. ΟΕΕ Α’ Τάξεως 0393/34063 
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ΙΙΙ.   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της  «BITOUMINA  ΑΕ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις, ήτοι ισολογισμό, κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως κερδών, της τριακοστής πέμπτης 

εταιρικής χρήσεως, διαχειριστικής περιόδου από 1.01.2015 έως 31.12.2015, στοιχεία από τα 

οποία προκύπτει με σαφήνεια και πληρότητα η οικονομική εξέλιξη της εταιρείας και τα 

οποία έχουν ως εξής: 

 

Ι.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Α.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχεται σε € 27.682.706,45 έναντι ύψους € 
24.834.903,50 του προηγούμενου έτους 2014 τα δε στοιχεία που το απαρτίζουν είναι τα 
ακόλουθα  
 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως κατωτέρω : 

 

Ανάλυση Αξίας Γηπέδων 

1. Γήπεδο-Οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 62.635 τ.μ. στο 14ο χλμ 

Π.Ε.Ο Θεσ/νίκης-Βέροιας, στην Ν. Αγχίαλο Θεσσαλονίκης αξίας 

 

3.020.000,00 

2. Αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 13.413,50 τ.μ. στους Οθωνούς 

Κέρκυρας, στη θέση « Στρογγυλάδη» αξίας (€ 63.262,72) 

 

45.187,66 

Σύνολο 3.065.187,66 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως κατωτέρω : 

 

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως κατωτέρω : 

 

Το Κυκλοφορούν και Διαθέσιμο Ενεργητικό ανέρχεται στις 31.12.2015 σε € 3.311.958,83 
έναντι € 2.712.927,26 στις 31.12.2014 και αναλύεται ως εξής:  
Τα αποθέματα αναλύονται σε : 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται σε : 
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Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε : 

 

 
 

 
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται σε : 

 
Οι προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται σε : 

 

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων αναλύεται ως κατωτέρω: 

 
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται σε : 

 
 
Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ανά τράπεζα είναι η παρακάτω: 
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Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται σε : 
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ΙΙ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 
 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης του 2014, 

παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. 

 
Α. Δείκτες εξέλιξης 
 

 
 
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την αύξηση των πωλήσεων στην τρέχουσα χρήση 

2015, έναντι της προηγούμενης χρήσης 2014. 

 
Β. Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας 
 

 
 
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά φόρων σαν ποσοστό επί 

του κύκλου εργασιών. 

 

 
 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων σαν 

ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 
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Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα μικτά αποτελέσματα της χρήσης ως ποσοστό επί 

του κύκλου εργασιών. 

 

Γ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

 
 
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των στοιχείων άμεσης ρευστότητας επί 

του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. 

 
 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της οικονομικής μονάδας. 

 
 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

Οι συγκεκριμένοι δείκτες απεικονίζουν το ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων με τη ρευστοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων. 



 

 BITOUMINA  AE  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

11 

Κύριοι, 

 

Κατά την υπό κρίση τριακοστή όγδοη εταιρική χρήση η δραστηριότητα της εταιρείας 

συνεχίστηκε με την παραγωγή και διάθεση ετοίμων ιδίων προϊόντων, με την εμπορία 

πετρελαιοειδών και με την παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων. 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε € 2.456.237,08 έναντι € 4.582.688,20 

της προηγούμενης χρήσης 2014, σημειώνοντας μείωση 46,40%. 

Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης παρουσίασαν κέρδη ύψους € 478.577,94 έναντι € 

494.616,62 της προηγούμενης χρήσης.  

Τα λειτουργικά έξοδα διοικήσεως και διαθέσεως ανήλθαν σε € 546.058,50 έναντι € 

180.167,69 της προηγούμενης χρήσης. 

Λόγω του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους ύψους  1.151.485,71 ευρώ, η χρήση 2015 

έκλεισε με σημαντικές ζημίες μετά από φόρους ύψους € 1.433.829,47, σημαντικά 

μικρότερες όμως από τις ζημίες 1.602.818,14 € της προηγούμενης χρήσης, λόγω της 

σημαντικής αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους (19,5% έναντι 10,5% το 2014) και της 

σημαντικής μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω μείωσης του επιτοκίου. Τα 

αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε -67.479,56 έναντι 314.448,93 

€ το 2014. 
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ΙV.  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
«BITOUMINA  ΑΕ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»  

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007 
 

Η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα 

των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 2.762.060,00 και διαιρείται 

σε 90.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,52 η κάθε μία. Από κάθε μετοχή απορρέουν 

όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της 

Εταιρείας. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και αποδοχή του 

Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα όργανα της 

Εταιρείας. 

 

β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται 

εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους. 

 

γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του 

Ν. 3556/2007 

Κατά την 31.12.2011 οι μέτοχοι της Εταιρίας που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% 

του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ήταν οι εξής: 1) RADOMA LIMITED 

μετοχές 72.400 ποσοστό 80% και 2) ANTIOL HOLDINGS LIMITED μετοχές 18.100 

ποσοστό 20%. 

 

δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

 

ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που 

απορρέουν από τις μετοχές της. 
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στ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των 

δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 

που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 

διατάξεων του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920. 

 

η. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων ή για την αγορά 

ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 

Σύμφωνα με το Καταστατικού της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που 

λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ’ του Κ.Ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 4 του ίδιου άρθρου. 

 

θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής ελέγχου 

Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 

ι.  Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 

Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης 

τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
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V.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 

Για το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας κατά το τρέχον έτος 2016 δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στην περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, ιδιαίτερα στον τομέα της 

ασφάλτου και των προϊόντων της εταιρίας (μονωτικά υλικά) καθώς και στον τομέα της 

εμπορίας των πετρελαιοειδών. Η Εταιρεία συνέταξε «Επιχειρηματικό Σχέδιο» για την 

πορεία της στα επόμενα έτη, ορισμένα από τα στοιχεία του οποίου σας αναφέρουμε : 

Εισαγωγή 

Επηρεασμένη από τα αρνητικά μακροοικονομικά φαινόμενα που υπάρχουν, τόσο γενικά, σε 

κλίμακα της παγκόσμιας αγοράς, όσο και ιδιαίτερα, σε περιφερειακό επίπεδο της 

Ευρωζώνης, η Ελλάδα συνάντησε μια σειρά από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία 

μαζί με κάποιες εθνικές ιδιαιτερότητες έχουν φέρει τη χώρα σε αρνητικό ισοζύγιο 

πληρωμών και απειλή πιθανής στάσης πληρωμών. Τα εν λόγω προβλήματα είχαν επίσης 

άμεση επίδραση στην εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας «Βιτουμίνα 

Α.Ε.», γεγονός, εξαιτίας του οποίου η εταιρεία αντιμετώπισε απότομη μείωση των πωλήσεων 

και εμφάνιση μιας κρίσιμης κατάστασης στην εμπορική δραστηριότητα που απευθείας 

επηρέασε την γενική χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 

Το πρώτιστο μέτρο της διεύθυνσης της εταιρείας «Βιτουμίνα Α.Ε.» προς την έξοδο της 

επιχείρησης από την κρίση αποτελεί η βαθμιαία μείωση των υπαρχουσών πληρωτέων 

υποχρεώσεων με τη σταδιακή αύξηση του κεφαλαίου κίνησης και την επαναφορά της 

εταιρείας στο επίπεδο θετικής αποδοτικότητας του κεφαλαίου. 

Ενώ για την περίοδο ύστερα από την έξοδο της εταιρείας από τη λειτουργική κρίση, στους 

βασικούς σκοπούς συγκαταλέγονται η επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στις παραδοσιακές αγορές, καθώς και η υψηλή 

οικονομική και επενδυτική ελκυστικότητα της εταιρείας με στόχο την προσέλκυση 

στρατηγικού επενδυτή ή το ξεκίνημα της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO). 

Η ομάδα του πρότζεκτ θεωρεί απαραίτητη για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων 

στρατηγικών σκοπών την αναδιάρθρωση των υπαρχουσών πληρωτέων υποχρεώσεων προς 

την τράπεζα προκειμένου να μειωθούν οι πληρωμές για τα δάνεια και τις πιστώσεις που 

λογίζεται ως μια από τις προϋποθέσεις εξόδου της εταιρείας από την υφιστάμενη οικονομική 

κρίση.   
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Στα πλαίσια της μετέπειτα στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας σχεδιάζεται η επέκταση της 

παραγωγικής βάσης της επιχείρησης, τόσο με την κατασκευή πρόσθετων δεξαμενών στο 

χώρο της επιχείρησης (χωρητικότητας μέχρι 50 χιλ. τόνους), όσο με την ενοικίαση των 

εγκαταστάσεων στο λιμάνι (χωρητικότητας μέχρι 10-45 χιλ. τόνους), σχετικά με την οποία 

ήδη επιτεύχθηκε μια προκαταρκτική συμφωνία. 

Συμφωνίες με πελάτες της νοτιοανατολικής Ευρώπης για προμήθεια καυσίμων και ασφάλτου 

από την εταιρεία μας. 

Η υλοποίηση των εν λόγω συμβολαίων θα συμβάλλει στην ουσιαστική αύξηση της συνολικής 

ποσότητας των πετρελαιοειδών προς αποθήκευση και αποστολή, καθώς και θα επιφέρει 

σημαντική αύξηση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. 

Πέραν των προαναφερόμενων μέτρων σχεδιάζεται και η ανακατασκευή του αγωγού από το 

διυλιστήριο του ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια» κατευθείαν στο τερματικό της εταιρείας 

«Βιτουμίνα Α.Ε.», η διάρκεια της ανακατασκευής έχει οριστεί για το τρέχον έτος. 

Την παρούσα περίοδο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ασδειοδότησης η συμμετοχή της 

εταιρείας «Βιτουμίνα Α.Ε.» σε πρότζεκτ πετρέλευσης (bunkering). 

Η υλοποίηση των προαναφερόμενων κατευθύνσεων, κατά τη γνώμη της ομάδας του 

πρότζεκτ, θα επιφέρει την επίτευξη των βασικών στρατηγικών σκοπών με την προϋπόθεση 

διεξαγωγής μέτρων απαραίτητων για την έξοδο της εταιρείας από την υφιστάμενη 

οικονομική και εμπορική κρίση. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η εταιρεία έχει καλή υποδομική τοποθεσία, επειδή βρίσκεται αρκετά κοντά όχι μόνο στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά και σ’ έναν από τους κυριότερους προμηθευτές της αυτήν την 

περίοδο – τον όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια», που κατέχει μια σειρά σύγχρονων 

διυλιστηρίων. Πέραν αυτού, η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της εταιρείας στη βορειοδυτική 

Ελλάδα  δίπλα στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες συμβάλλει στη δημιουργία των 

πρόσθετων δυνατοτήτων διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών εξαγωγής – εισαγωγής των 

πετρελαιοειδών και οδοποιητικών υλικών. 

Οι οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας «Βιτουμίνα Α.Ε.» δεν εκμεταλλεύονται μέχρι 

τώρα αρκετά αποτελεσματικά, που δημιουργεί εύλογες ευκαιρίες για την οικονομική 

ανάπτυξη της εταιρείας στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα του χρηματοοικονομικού 

προγραμματισμού.   
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Οι προαναφερόμενοι υπολογισμοί δείχνουν, ότι, εφόσον διατηρηθεί ο τρόπος 

αντιμετώπισης διοικητικών και επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρείας (που άρχισε να 

εφαρμόζεται από τη σημερινή ηγεσία), τότε οι πιστωτικές υποχρεώσεις της εταιρείας θα 

είναι ελεγχόμενες. Σε περίπτωση υπέρβασης των ελάχιστων τιμών του μικτού κέρδους, που 

αναφέρονται στον πίνακα του Cash – Flow, θα πρέπει να αναμένουμε μια αντίστοιχη 

συντόμευση του χρόνου εξόφλησης των πληρωτέων υποχρεώσεων και επιστροφής της 

εταιρείας στο κερδοφόρο επίπεδο.  

Με βάση την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «Βιτουμίνα Α. 

Ε.» μπορεί να βγει το συμπέρασμα για τη συγκριτικά βιώσιμη θέση της εταιρείας στην 

αγορά των πετρελαιοειδών, ασφάλτου και μονωτικών υλικών με την προϋπόθεση την 

αναδιάρθρωση των πιστωτικών υποχρεώσεων και την αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου 

κίνησης.  

Η ανάλυση της ευαισθησίας και των ρίσκων έδειξε, ότι τους πιο κρίσιμους παράγοντες για 

την μη επιτυχή λειτουργία της εταιρείας αποτελούν η αύξηση των πιστωτικών υποχρεώσεων, 

καθώς και η μείωση του όγκου των πωλήσεων των εμπορεύσιμων προϊόντων εξαιτίας 

ελλείψεως στοχευμένης στρατηγικής μάρκετινγκ και συνολικών συνθηκών της αγοράς. 

Επίσης, αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας μπορούν να έχουν η έλλειψη των 

ιδίων κυκλοφορούντων στοιχείων, αύξηση των φόρων και δασμών και σημαντική αύξηση της 

ισοτιμίας του ευρώ. 

Η πραγματοποίηση των συμβάσεων εξαγωγής θα αυξήσει σημαντικά τα μικτά κέρδη και τον 

όγκο των κεφαλαίων κίνησης, με ταυτόχρονη διεύρυνση του μεριδίου της «Βιτουμίνα Α.Ε.» 

στον τομέα των πωλήσεων πετρελαιοειδών και ασφαλτικών υλικών, τόσο στην ελληνική 

επικράτεια, όσο και εκτός συνόρων.  

Κατά την προετοιμασία του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου εφαρμόστηκε μετρίως 

συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά τον υπολογισμό των εισροών και συνολικών εσόδων. 

Υπό κανονικές ή ευνοϊκές συνθήκες υλοποίησης, η εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης 

αποκτά πρόσθετη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα, γεγονός που, με τη σειρά του, αυξάνει 

την χρηματοοικονομική ελκυστικότητα της εταιρείας και την μετατρέπει σ’ ένα ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό αντικείμενο για την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η νέα σύμβαση 

ρύθμισης των δανειακών υποχρεώσεων με την τράπεζα Πειραιώς με πολύ χαμηλό επιτόκιο 

και με μακροχρόνιο διακανονισμό.  

Τέλος, σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε 

κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός που να μεταβάλλει ουσιαστικά την θέση της εταιρείας. Μετά 
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τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σας διαβεβαιώνει ότι εφόσον 

ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας προς αυτό, θα συνεχίσει να καταβάλει τις προσπάθειές του 

για την ανάπτυξη, πρόοδο και περιφρούρηση των θεμάτων της εταιρίας με την προσήκουσα 

επιμέλεια και περίσκεψη. Γι' αυτό και παρακαλούμε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο 

από κάθε ευθύνη για την υπό κρίση εταιρική χρήση και να λάβετε τις δέουσες αποφάσεις επί 

των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

. 

 

Νέα Αγχίαλος Θεσσαλονίκης 31 Μαρτίου 2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
ΑΔΤ  ΑΙ 194986 
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IV.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  2015 
 
Α΄.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Β΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2015 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Γ΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Δ΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Ε΄.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Η σύσταση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε δια μετατροπής της Ομορρύθμου Εμπορικής 

και Βιομηχανικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «Ψυχρασφαλιστική–Ασφαλτομπετόν ΟΕΒΕ» 

(ΦΕΚ 1994/25.08.1975). Στη συνέχεια η αρχική επωνυμία της Ανωνύμου Εταιρείας, 

«Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΨΥΧΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» 

τροποποιήθηκε δυνάμει της από 28.02.1997 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που 

δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 582/30.03.1977 ΦΕΚ, σε «Ανώνυμος Εμπορική και 

Βιομηχανική Εταιρεία ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ ΑΕ». Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η 

επωνυμία της Εταιρείας αναγράφεται σε πιστή μετάφραση. Η διαχειριστική χρήση της 

εταιρείας ξεκινάει στις 1 Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης. Η 

Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, 

πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες 

ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Σκοπός της Εταιρείας είναι : 

α. Η βιομηχανική παραγωγή, κατεργασία, εμπορία πάσης φύσεως χημικών και 

πετροχημικών προϊόντων, ασφαλτικών προϊόντων και παραγώγων αυτών. 

β. Η βιομηχανική παραγωγή, κατεργασία, εμπορία και μεταφορά δομικών – 

κατασκευαστικών υλικών. 

γ. Η εμπορία, μεταφορά και διανομή παντός τύπου προϊόντων πετρελαίου, υγρών 

καυσίμων, ασφάλτου, υγραερίων, ορυκτελαίων και λοιπών προϊόντων πετρελαϊκής 

βάσεως. 

δ. Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων, κοινοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων παντός 

είδους. 

ε. Η παροχή εν γένει υπηρεσιών αποθήκευσης υγρών και αερίων. 
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2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ 
 

2.1 Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΔΠΧΠ) τα οποία περιλαμβάνουν πρότυπα και 

διερμηνείες που έχουν εγκριθεί και ισχύουν από τη IASB. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα 

με τα Δ.Λ.Π., καθότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση στον 

αναγνώστη. Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε 

σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων της 31.12.20134σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί με βάση της αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τις εδαφικές εκτάσεις, τα 

κτίρια και τις δεξαμενές που παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. 

Σημαντικές λογιστικές αρχές 

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018) 

Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο 

αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται 

σήμερα. Επιπλέον, αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί (σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της εν 

λόγω χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της πιστωτικού 

κινδύνου της οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά 

Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της 

λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες 

στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς 

απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Σκοπός του 

προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα 

τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου 

κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές 

που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των 

εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία 

οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση 

των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων. 

 Αναγνώριση του συμβολαίου, 

 Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης, 

 Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής, 

 Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωσης, 

 Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης. 

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις 

οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια  άνω των 12 μηνών, εκτός εάν 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις 

οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: 

Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και 

των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

ισχύει σε μητρική εταιρία που είναι θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η 

εταιρία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, με 

την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η τελευταία είναι σύμφωνες 

με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο 

θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης σε μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της 

εταιρίας επενδύσεων επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων αλλά έχει 

συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο επενδυτής 

μπορεί, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία στις 

συμμετοχές της σε θυγατρικές. 

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της 

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

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς 

(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η 

οποία  αποτελεί µία «επιχείρηση».  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της  

καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι 

τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το 

διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις 

υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας 

άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της 

καταστάσεις.  



 

 BITOUMINA  AE  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

27 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των 

οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της 

καταστάσεις.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο 

της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της  

καταστάσεις.  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζομένους»: (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή 

τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του 

λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών 

υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που 

υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

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

διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο 

απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». 

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση 

για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου 



 

 BITOUMINA  AE  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

28 

ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει 

των ορισμών του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης, 

διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και µη 

χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράτε στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτελεσμάτων. 

 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των 

εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο 

δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της 

προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο 

πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής.  

 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε 

προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες 

βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της 

οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 

δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού 

δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού δραστηριότητας. 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση 

που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια 

(συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να 

διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόµενα. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα 

ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση 

και διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα 

περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς 

πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή 

στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει 

συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 

όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί, συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει 

πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 

ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν 

απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν 

προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει 

την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 
Η εταιρεία λειτουργεί και συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις της σε ευρώ. Συναλλαγές 

σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την 

ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από σε 

ξένο νόμισμα, αποτιμούνται σύμφωνα με τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 

2.3 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
Οι εδαφικές εκτάσεις, τα κτίρια και οι μεταλλικές δεξαμενές παρουσιάζονται στην εύλογη 

αξία τους, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές. Όλα τα άλλα 

στοιχεία ακινήτων, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, και λοιπός εξοπλισμός 

παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει 

δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. Όλα τα λοιπά έξοδα επισκευών και συντήρησης αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης όταν προκύπτουν. 
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Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε 
να κατανεμηθεί το κόστος ή η επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους ως 
κατωτέρω: 
 

 

Η αξία των ακίνητων, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού διαγράφεται κατά την μεταβίβαση ή 

όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση του ή την πώλησή του. 

Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνεται στην 

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία διατέθηκε το πάγιο. 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία, 

περιλαμβανομένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται 

για ζημίες από απομείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία από απομείωση 

στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό με το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε ανάγκη 

απομείωσης των παγίων. 

 

2.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία είναι τα εξατομικευμένα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία δεν έχουν υλική μορφή, και τα οποία μπορούν να διαχωρίζονται ώστε να 

πωλούνται, μεταβιβάζονται, ενοικιάζονται ή ανταλλάσσονται, ξεχωριστά ή με άλλα σχετικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, ή προκύπτουν από συμβατικά ή άλλα νόμιμα 

δικαιώματα, ανεξαρτήτως του αν αυτά τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίσιμα από 

την οικονομική μονάδα ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις. 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται από το ΔΛΠ 38 καταγράφονται 

κατά την αρχική καταχώρησή τους στο κόστος κτήσης. Το κόστος των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων που προκύπτουν κατά την συγχώνευση εταιρειών ισούται με τη δίκαια αξία τους 
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κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης. μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις 

συσσωρευμένες απομειώσεις τους. 

Εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση τα παγιοποιημένα 

έξοδα κατασκευών, δεν παγιοποιούνται και τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν αποτελέσματα 

χρήσης στη χρήση στην οποία προκύπτουν. 

Οι ωφέλιμες ζωές των άϋλων περιουσιακών στοιχειών καθορίζονται ως περιορισμένης ή 

απεριόριστης διάρκειας. 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιορισμένης διάρκειας αποσβένονται σύμφωνα με την 

ωφέλιμη ζωή τους και επανεκτιμώνται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία 

τους θα μειωθεί. Η διάρκεια και η μέθοδος της απόσβεσης των άϋλων περιουσιακών 

στοιχειών με περιορισμένη διάρκεια ζωής επανεκτιμώνται στο τέλος κάθε χρήσης.  

 

2.5 Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
 
Έρευνα είναι η προσχεδιασμένη συστηματική αναζήτηση, με την οποία προσδοκάται η 

κατάκτηση νέων επιστημονικών ή τεχνολογικών μεθόδων και γνώσεων. 

Ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της έρευνας και γενικώς των γνώσεων, δια 

της καταρτίσεως συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος παραγωγής νέων ή ουσιωδώς 

βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή νέων μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας. 

Οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου αφορούν τόκους δανείων που 

χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για κτήσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 

αφορούν την κατασκευαστική περίοδο, δηλαδή μόνο οι τόκοι της περιόδου μέχρι ενάρξεως 

της παραγωγικής δράσεως της επιχείρησης. 

Οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στην αξία κτήσεώς τους. Οι δαπάνες που 

αναλαμβάνονται σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα (σχετικά με το σχέδιο και τη δοκιμή των νέων 

ή βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία όταν είναι πιθανό 

ότι το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία εξετάζοντας την εμπορική και τεχνολογική δυνατότητα 

πραγματοποίησής του και μόνο εάν το κόστος μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι δαπάνες 

ανάπτυξης που έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την έναρξη της εμπορικής 

παραγωγής του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου του αναμενόμενου οφέλους της, 

μην υπερβαίνοντας τα πέντε έτη. 

 

2.6 Αποθέματα 
 
Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, 

αναλώσιμα υλικά) αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της 
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τρέχουσας τιμής, δηλαδή της τιμής εκείνης που θα μπορούσε η Εταιρεία να τα αγοράσει 

κατά την 31/12. Η τιμή κτήσεως (η οποία είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα) κατά πάγια 

τακτική υπολογίζεται με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. Τα προϊόντα αποτιμώνται 

στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας στο τέλος της χρήσεως. 

 

2.7 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιμολογίου μείον των 

προβλέψεων για απομείωση των εισπρακτέων ποσών. Η πρόβλεψη για απομείωση 

καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να 

εισπράξει τα συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της συναλλαγής. 

Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης 

αξίας της απαίτησης η οποία είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών, 

προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν 

καταστεί ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας 

πρόβλεψης. 

 

2.8 Διαθέσιμα και ταμειακά και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμης προθεσμίας επενδύσεις μέχρι 3 μήνες, υψηλής 

ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, 

τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 

στην τράπεζα μείον τραπεζικές υπεραναλήψεις. 
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2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση 

μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την 

απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι 

μέτοχοι συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και 

τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του 

μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας 

μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται από τον κωδ. Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο 

δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η 

κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής 

του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των 

μετόχων. 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της περιόδου 

που αναλογεί στους μετόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, με το μέσο σταθμισμένο 

αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, μέχρις 

ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων 

μετοχών, καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη, εμφανίζεται ως αποθεματικό 

στα Ίδια Κεφάλαια. 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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2.10 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη 

βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους 

τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται 

και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα σε μία περίοδο 

τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη που προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι 

κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται 

στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και 

μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με την σταθερή 

μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.11 Παροχές στο προσωπικό 
 
(α)  Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

(β)  Παροχές μετά την έξοδο 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. 

(γ)  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 υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με 

ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν 

προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού 

της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

προεξοφλούνται. 
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2.12 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 

υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 

περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 

μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η εταιρεία αναμένει η πρόβλεψη να ανακτηθεί, για 

παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό 

περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία. 

 

2.13 Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών, των επιταγών πληρωτέων και των λοιπών υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής 

τους, για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εκτός των 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ εμπορικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι 

τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα 30 έως 180 ημέρες. 

 

2.14  Δάνεια τραπεζών 
 
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται σύμφωνα 

με το Δ.Λ.Π. 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’. Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος που 

είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται, μειωμένο με τα έξοδα έκδοσης που 

σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

2.15  Κόστος δανεισμού 
 
Τα κόστη δανεισμού και τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζονται στην Κατάσταση 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ως έξοδο, καθώς προκύπτουν. 

 

2.16 Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις στις οποίες σημαντικό τμήμα των κινδύνων και των ανταμοιβών της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκμισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
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Πληρωμές σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα με βάση την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

2.17 Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών όπως αυτά 

αναμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και υπολογίζονται με 

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος 

προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση 

κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και 

υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

2.18 Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα αποτελούνται από την αξία τιμολόγησης για την εμπορία και την παροχή 

υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία, καθαρά πριν από τους ανακτώμενους φόρους 

(Φ.Π.Α.), τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα της εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 

α)  Πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και 

οφέλη ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η 

Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα 

αγαθά και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

β)  Παροχές υπηρεσιών 
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Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με 

βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα 

προσφερθούν. 

γ)  Πιστωτικοί τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου. 

δ)  Εισόδημα από δικαιώματα 

Το εισόδημα από δικαιώματα αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων 

εσόδων ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών δικαιωμάτων. 

ε)  Έσοδα από μερίσματα  

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να τα 

εισπράξει. 

 

2.19 Μερίσματα 

 

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην οποία 

η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

 

2.20 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Από τις δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούνται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως 

κίνδυνοι των συναλλαγματικών ισοτιμιών, μεταβολές των επιτοκίων, πιστωτικοί κίνδυνοι και 

κίνδυνοι ρευστότητας. Η πολιτική της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις 

επιπτώσεις από χρηματοοικονομικούς παράγοντες που πιθανόν θα προκύψουν. Η Εταιρεία 

χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως δάνεια μακροπρόθεσμα και 

βραχυπρόθεσμα, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων, 

πληρωτέους λογαριασμούς, υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

μερίσματα πληρωτέα, καταθέσεις σε τράπεζες και επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

Η διαχείριση του κινδύνου διενεργείται από το τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης, με τη 

στρατηγική και το γενικότερο σχεδιασμό να αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου 
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της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις 

πολιτικές διαχείρισης κινδύνου. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 

συμβαλλόμενων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η έκθεση σε 

πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η 

χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει στους μεγάλους πελάτες το ορισθέν πιστωτικό 

όριο. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε 

κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά 

προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, 

κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι υφίστανται κάποιος κίνδυνος από πιθανή μεταβολή 

των επιτοκίων ή από τη διαφοροποίηση συναλλαγματικών ισοτιμιών λόγω του ότι η 

πλειοψηφία των συναλλαγών της Εταιρείας αφορά εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου. Η 

Εταιρεία για τις μελλοντικές της υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μπορεί να αντισταθμίζει τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο που θα προκύπτει, μέσω τεχνικών διαχείρισης π.χ. προθεσμιακών 

πράξεων συναλλάγματος. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, γεγονός που 

πηγάζει: α) από τις όχι καλές ταμειακές ροές της, και β) από την μη πιστοληπτική ικανότητα 

από τους τραπεζικούς οργανισμούς. 

 

Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Εμπορευμάτων και Πρώτων υλών 

Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και 

πρώτων. Η διαχείριση του κινδύνου αφορά κυρίως τις αγορές εμπορευμάτων (πετρέλαια, 

καύσιμα) και των πρώτων υλών (άσφαλτος 50/70) από το εσωτερικό. 
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Λοιποί λειτουργικοί  κίνδυνοι 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για 

τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. Οι 

ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς. 

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
3.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Οι αξίες κτήσεως και οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αναλύονται ως εξής : 

 

 

 
 
Η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της ακίνητο εκτάσεως 62.635 τ.μ. στη Νέα Αγχίαλο 

Θεσσαλονίκης (14ο χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Βεροίας) , επί του οποίου βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις της. Η μεταβίβαση της κυριότητας της ανωτέρω έκτασης πραγματοποιήθηκε 

τμηματικά με τα συμβόλαια αγοράς 2489/27.06.1994, 11781/31.07.1991, 

9608/19.06.1985, 11568/19.10.1972, 11569/19.10.1972 και 11677/09.11.1972. 
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Σύμφωνα με την εκτίμηση της εταιρείας ΔΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ από το έτος 2008, η 

συνολική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε € 3.020.000,00 από την οποία (εκτίμηση) 

προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας ύψους € 2.295.139,36 ενώ από την 

αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου με βάση τον Ν. 2065/1992 προέκυψε διαφορά 

αναπροσαρμογής ύψους € 377.323,67 η οποία αντιλογίστηκε στα ΔΠΧΑ. 

Επί του ακινήτου υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών ύψους 10 εκατ. ευρώ για την 

εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 

 

Η εταιρεία κατέχει επίσης έναν αγρό στους Οθωνούς Κέρκυρας θέση «Στρογγυλάδη» 

εκτάσεως 13.413,50 τ.μ. με συνολική αξία κτήσεως και αναπροσαρμογής € 85.404,67 

(συμβόλαιο αγοράς 8455/28.12.1984). 

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2015 ανέρχονται σε 

1.750,00 ευρώ. 

 

3.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικέ4αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 

Οι επενδύσεις σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2014 

ανέρχονται σε 3.000,00 ευρώ. 

Για την εκτίμηση των Αδειών Λειτουργίας των Πετρελαιοειδών από Ορκωτούς Εκτιμητές, η 

από 06.06.2008 επιστολή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αναφέρει ότι «για 

ανάλογης δυναμικότητας εγκαταστάσεων σε χωρητικότητα δεξαμενών και ανάλογων πρώτων 

υλών με αυτές της BITOUMINA AE, η εμπορική αξία της άδεις κυμαίνεται σε € 

10.000.000,00 - € 12.000.000,00. Σε περίπτωση σύνδεσης των εγκαταστάσεων της εταιρείας 

BITOUMINA AE με αγωγό σύνδεσης με διυλιστήριο ή το λιμάνι η εμπορική αξία θα 

αυξηθεί ακόμη περισσότερο». Από τη διοίκηση της εταιρίας κρίθηκε ότι η αξία των Αδειών 

Λειτουργίας ανέρχεται στις 31.12.2015 σε 14.500.000,00 €. 
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3.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, έχει ως εξής: 
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3.4 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως ακολούθως : 

Εμπορεύματα : 

Είναι τα πετρελαιοειδή, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, η βενζίνη 

αμόλυβδη, η άσφαλτος 50/70, το μαζούτ Νο 1. Η προμήθεια αυτών των ειδών 

πραγματοποιείται από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ αφού η Εταιρεία 

καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ στο ΣΤ’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 

Επίσης, εμπορεύματα είναι οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα), που προμηθεύεται από 

την ΑΣΦΑΛΤΟΠ ΑΒΕΕ και οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση των 

κτιρίων καθώς και τα ασφαλτικά μείγματα οδοποιίας που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

και συντήρηση των οδών. 

Πρώτες ύλες : 

Είναι η άσφαλτος 50/70 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των ασφαλτικών 

διαλυμάτων, το φωτιστικό πετρέλαιο, τολουόλιο, white spirit, POLYRAM SL, 

REDICOTE EM44, κλπ. που αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία. 

Έτοιμα προϊόντα : 

Είναι τα στεγανωτικά προϊόντα που παράγονται με βάση την άσφαλτο και χρησιμοποιούνται 

για την στεγανοποίηση των κτιρίων, τα οδοποιητικά ασφαλτικά διαλύματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των οδών και διάφορα άλλα είδη ασφαλτικών 

διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην οδοποιΐα. 

Οι σχηματισθείσες για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ, προβλέψεις υποτίμησης των αποθεμάτων 

ύψους € 20.000,00 υπερκαλύπτουν τα βραδείας κυκλοφορίας και εμπορευσιμότητας 

αποθέματα της Εταιρείας. 
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3.5 Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι εμπορικές απαιτήσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 3.695.820,76 υπερκαλύπτουν 

όλες τις ενδεχόμενες απώλειες της Εταιρείας από τη μη είσπραξη απαιτήσεών της. 

 

3.6 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα που εμφανίζονται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31 

Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 
3.7 Ίδια κεφάλαια  
 

Οι λογαριασμοί του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των λοιπών λογαριασμών 

των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 31η Δεκεμβρίου 2014 έχουν ως 

εξής : 
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Μετά την τελευταία αύξηση του 2007 (ΦΕΚ 10034&5/30.08.2007), το μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.762.060,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 90.500 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,52 ευρώ η κάθε μία. 

 

Τακτικό αποθεματικό 

Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μεταφέρουν 

τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό φαίνεται στα βιβλία τους, 

σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν κυρίως αποθεματικά που σχηματίστηκαν από μη 

διανεμηθέντα αφορολόγητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων με την χρήση των διατάξεων των 

διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα αφορολόγητα 

αποθεματικά και συνεπώς, δεν έχουν υπολογιστεί σχετικοί αναβαλλόμενοι φόροι. 

 

3.8 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

3.9 Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Οι λογαριασμοί προβλέψεων και λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που εμφανίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως ακολούθως: 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύπτονται από ένα υποστηριγμένο από το ελληνικό κράτος 

συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό ταμείο. Κάθε εργαζόμενος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό 

του μηνιαίου μισθού του στο ασφαλιστικό ταμείο, μαζί με την αναλογούσα από την 

επιχείρηση εργοδοτική υποχρέωση. Κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων. Έτσι η επιχείρηση 

δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του 

σχεδίου. 

Βάση του ελληνικού εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε 

περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

τελευταίες αποδοχές, την προϋπηρεσία και τον τρόπο της λήξης της εργασίας (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται υπαιτιότητά τους δεν 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης 

ανέρχεται σε ποσοστό 40% εκείνου του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς 

υπαιτιότητα. 
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3.10  Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Η ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων ανά τράπεζα είναι η παρακάτω: 

 

 

 

3.11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2043 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

 

3.12 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 

Ο κύκλος εργασιών που εμφανίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 

Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, αναλύεται ως ακολούθως : 
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Οι πωλήσεις Εμπορευμάτων περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των πετρελαιοειδών, όπως το 

πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, η βενζίνη αμόλυβδη, η άσφαλτος 50/70, και το 

μαζούτ Νο 1. 

Οι πωλήσεις Ετοίμων προϊόντων περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των στεγανωτικών προϊόντων 

που παράγονται με βάση την άσφαλτο και χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση των 

κτιρίων και των οδοποιητικών ασφαλτικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται για την 

συντήρηση των οδών. 

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης  -  γεωγραφικοί τομείς 

Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις προϊόντων και εμπορία αναλύεται κατά γεωγραφική 

περιοχή ως ακολούθως : 

 
 

 

3.13 Κόστος πωλήσεων 
 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 

Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, αναλύονται ως ακολούθως : 

 

3.14 Άλλα έσοδα 
 

Τα λοιπά έσοδα που εμφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας 

στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, αναλύονται ως ακολούθως : 



 

 BITOUMINA  AE  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

48 

 
 

3.15 Έξοδα διοικητικής λειτουργία 
 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 

3.16 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
 

Τα έξοδα διαθέσεως που εμφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 

Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, αναλύονται ως ακολούθως: 

 

3.17 Αποσβέσεις 

 
Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 

2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2014, αναλύονται ως ακολούθως : 
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Το ανωτέρω ποσό των αποσβέσεων, μερίζεται στις λειτουργίες της Εταιρείας ως ακολούθως: 

 
 

3.18 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 
 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα που εμφανίζονται στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας από 1.01.2015 έως 31.12.2015 και από 1.01.2014 

έως 31.12.2014, αναλύονται ως ακολούθως : 

 
3.19 Φόροι 
 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 

2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2014, αναλύεται ως ακολούθως : 

 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 



 

 BITOUMINA  AE  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

50 

Με το άρθρο 9 παραγρ. 30, του Ν. 4011/2013 υπήρξαν αλλαγές στη φορολογία 

εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 109, του Ν. 2238/1994. 

Από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού 

φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων  της παρ. 1 του άρθρου 101, του 

Ν.2238/1994 (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί, 

αλλοδαπές επιχειρήσεις, κλπ) αυξήθηκε σε 26%. 

Με το άρθρο 6 παραγρ. 2, του Ν. 4011/2013 στα διανεμόμενα κέρδη των ανωνύμων 

εταιρειών που διανέμονται με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, μερισμάτων, προμερισμάτων κλπ, ανεξάρτητα εάν η καταβολή του γίνεται σε 

μετρητά ή μετοχές παρακρατείται φόρος 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. 

Επίσης, από το έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 58 του φορολογικού Ν. 4172/2013 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%). 

Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής 

φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων 

αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% 

σε 100%. Για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την 

30.09.2015 ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με 

φορολογικό συντελεστή 29%.  

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά 

κέρδη με τις φορολογικές διαφορές, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που αναφέρονται σ’ αυτές 

θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές 

αρχές και την έκδοση της σχετικής έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις 

οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημίες που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο 

βαθμό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφιστούν με τα 

κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν. 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την περίοδο που 

ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του 

πραγματικού φορολογικού συντελεστή: 



 

 BITOUMINA  AE  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

51 

 

 

 

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

4.1 Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 
Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2014. 

 

4.2 Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές 
 
Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, 

διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

 

4.3 Εταιρικά γεγονότα 
 
Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης 

εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης. 

 

4.4 Αλλαγή χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης 
 
Δεν υπήρξε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα 

οικονομικά στοιχεία της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα. 

 

4.5 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
 
Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές 

καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές   καταστάσεις που 

καταρτίζουν άλλες εταιρείες. 
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4.6 Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και 

αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και κατά συνέπεια δεν 

έχουν σχηματισθεί οποιεσδήποτε επ΄ αυτών προβλέψεις. Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις 

βραδείας κυκλοφορίας αποθεμάτων ύψους € 20.000,00 και προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων ύψους € 4.021.533,23 προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού ύψους € 

100.000,00. 

 

4.7 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανέρχεται 5 εργαζομένους στο 

τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 5 εργαζόμενους, στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.  

 

4.8 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η BITOUMINA AE έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές μέχρι την χρήση που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία, λόγω ζημιογόνων 

αποτελεσμάτων, δεν έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για τις φορολογικές 

υποχρεώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο από τις 

φορολογικές αρχές. 

 

4.9 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις – Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
 
Τα εμπράγματα βάρη επί του ακινήτου γηπεδικής εκτάσεως 62.635 τ.μ.., επί του οποίου 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, συνίστανται σε προσημειώσεις υποθηκών υπέρ 

της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 10.000.000,00. 

Επίσης, υπάρχει σε ισχύ : 

- Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 2.000,00 € 

 

4.10 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις θυγατρικές 

και τις συγγενείς εταιρείες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Τα έσοδα και 

τα έξοδα, οι συναλλαγές με τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη για το 
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διάστημα 1.01 έως 31.12.2015 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών 

τους στις 31.12.2015 αναλύονται ως ακολούθως: α) Έσοδα 0,00   β)  Έξοδα 0,00   γ) 

Απαιτήσεις 0,00   δ) Υποχρεώσεις 0,00   ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 

και μελών της Διοίκησης 0,00  στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

Διοίκησης 0,00   ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00. 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε Διευθυντικά Στελέχη (και τις οικογένειές 

τους). Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 

με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη 

χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ    
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Από τις δραστηριότητες της εταιρίας δημιουργούνται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως 

οι κίνδυνοι των συναλλαγματικών ισοτιμιών, μεταβολές των επιτοκίων,  πιστωτικοί κίνδυνοι 

και κίνδυνοι ρευστότητας. Η πολιτική της εταιρίας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις 

επιπτώσεις από χρηματοοικονομικούς παράγοντες που πιθανόν θα προκύψουν για την 

εταιρία. 

Η εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα κυρίως, προεξόφλησης εμπορικών 

απαιτήσεων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων, 

πληρωτέους λογαριασμούς, μερίσματα πληρωτέα, καταθέσεις σε τράπεζες, επενδύσεις σε 

χρεόγραφα. 

 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Εφαρμόζεται σύστημα 

Credit Control για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου αυτού και την 

αξιολόγηση και κατάταξη των πελατών ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Τα πιστωτικά όρια 

των πελατών καθορίζονται με βάση τα παραπάνω κριτήρια εσωτερικών αξιολογήσεων και 

είναι σύμφωνα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση της εταιρίας. Τα πιστωτικά όρια 

παρακολουθούνται σε τακτά διαστήματα και επανακαθορίζονται. Η μέγιστη έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως απεικονίζεται παρακάτω: 
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Στο τέλος της περιόδου, κρίθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας ότι δεν υπάρχει κανένας 

ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος να μην καλύπτεται από ασφάλιση ή από 

πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. 

Στα πλαίσια της διασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου που θα υπήρχε στα ταμειακά 

διαθέσιμα της εταιρίας εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη η εταιρία κατανέμει βάσει ορίων 

τις καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες με στόχο την μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο εκ του 

λόγου αυτού. Επίσης η εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 
β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με παρακολούθηση των εισπράξεων καθώς 

επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας 

παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι ανάγκες ρευστότητας για διάστημα 6 μηνών ή 

ενός έτους επαναπροσδιορίζονται σε μηνιαία βάση. 

Η εταιρία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 

ημερών. Σε περιόδους πιθανής μη επάρκειας της ρευστότητας η εταιρία έχει τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης των αναγκών ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού δανεισμού από 

εγκεκριμένα όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας στις 31.12.2015 και στις 31.12.2014 είναι οι εξής: 

 
 
Επειδή οι υποχρεώσεις είναι πληρωτέες από ένα έως έξι μήνες, η εταιρία μπορεί να τις 

καλύψει  είτε μέσω των εισπράξεων  από τις εμπορικές απαιτήσεις είτε χρησιμοποιώντας 

εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων τα οποία διατηρεί στις τράπεζες. 
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γ) Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α’ υλών  

Η εταιρία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών των Α’ υλών. Η διαχείριση του 

κινδύνου αφορά κυρίως τις εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού. 

 

δ) Κίνδυνος επιτοκίου  

Η εταιρία έχει τραπεζικό δανεισμό. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη 

προ φόρων και στην καθαρή θέση της Εταιρίας σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας 

όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές: 

 

 

ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρία  λόγω της προμήθειας βασικών Α’ υλών από το εσωτερικό δεν εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η εταιρία δεν έχει 

δανεισμό σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος εκ του 

λόγου αυτού.  

 

στ) Λοιποί λειτουργικοί  κίνδυνοι 

Η διοίκηση της εταιρίας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τον 

εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. Οι 

ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς. 

 

 

5. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  
 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα άξια αναφοράς που 

να έχουν συμβεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
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Νέα Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, 31 Μαρτίου 2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
ΑΔΤ  ΑΙ  184986 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΨΑΡΡΑΣ 
ΑΔΤ  Χ  752917 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔΤ  ΑΖ  169490 
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V.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  2015 

 

 




