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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
 

 ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αύγουστος 2015 



 
 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” 

 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 5 του Νόμου 
3556/2007 δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
A. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2015 της Εταιρίας σε ατομική 

και ενοποιημένη βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 
5 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007, και 

 
B. Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του 
Νόμου 3556/2007. 

 
 
 

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2015 
 
     
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ   Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Ο Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος 
 & Δ/νων Σύμβουλος              & Γεν. Δ/ντής Οικονομικών 
 
 
 
     
ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ      ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 
     Α.Δ.Τ. Κ 011385/1982        Α.Δ.Τ. ΑΗ 567603/2009        Α.Δ.Τ. Ρ 591984/1994 
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Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ H Σ 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015. 

 
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά το Α΄ εξάμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2014, κινήθηκαν ως εξής: 
 
 
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

 
 

 
 
                   Μεταβολή 

Α΄εξάμηνο 
2015 

Α΄εξάμηνο 
2014 
(όπως 

αναμορφώθηκε*) 

Ποσό % 

Κύκλος Εργασιών 
 

3.657.432 
  

4.528.720  
 

(871.288) (19,24%) 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 
 

3.251.069 
  

4.378.227  
 

(1.127.158) (25,74%) 

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)         406.363 
  

150.493          255.870 170,02% 

Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)             88.819 
  

76.987  
 

11.832 15,37% 

Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)             24.922 
  

22.832  
 

2.090 9,15% 

Πλέον/(Μείον): Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)      (5.154)      10.819          (15.973) (147,64%) 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 
(EBITDA) 

 
287.468** 

  
61.493**  

 
225.975 367,48% 

Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη/ (Ζημιές) από 
συγγενείς Εταιρίες               (347) 

  
7.598  

 
(7.945) (104,57%) 

Μείον : Χρηματοοικονομικά Έξοδα      43.389      37.223    6.166 16,57% 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων           243.732          31.868          211.864 664,82% 

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων     50.310     47.886      2.424 5,06% 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) περιόδου προ φόρων          193.422       (16.018)         209.440 1.307,53% 

Μείον: Φόροι     51.515        (312)         51.827 16.611,22% 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους   141.907   (15.706)    157.613 1.003,52% 

Μείον: Δικαιώματα Μειοψηφίας           107             63                   44 69,84% 
Καθαρά κέρδη (ζημίες) περιόδου 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας   141.800   (15.769)    157.569 999,23% 
 
(*) Συγκεκριμένα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2014 έχουν αναμορφωθεί μετά τον τελικό υπολογισμό της εύλογης 
αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ομίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ ο οποίος αποκτήθηκε μέσω 
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το Β’ εξάμηνο 2014 
(**) Περιλαμβάνονται αποσβέσεις επιχορηγήσεων  Ευρώ 535 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2015 και Ευρώ 535 χιλ. για το 
Α’ εξάμηνο 2014.  
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Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας κατά το Α’ εξάμηνο του 2015 σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, κινήθηκαν ως εξής: 
 
 

 
 

           Μεταβολή 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Α΄εξάμηνο 

2015 
Α΄εξάμηνο 

2014 
Ποσό % 

Κύκλος Εργασιών 
 

2.800.839 
  

3.797.144  
 

(996.305) (26,24%) 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 
 

2.507.897
  

3.732.466  (1.224.570) (32,81%) 

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 292.942
  

64.678  228.265 352,93% 

Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) 
 

17.395 
  

16.735  660 3,94% 

Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) 
 

12.693 
  

13.133  (440) (3,35%) 

Πλέον/(Μείον) : Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)   (8.536)   8.591  
 

(17.127) (199,36%) 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 
(EBITDA) 

 
254.318* 

  
43.401*          210.918 485,97% 

 
Πλέον: Έσοδα από Επενδύσεις / Συμμετοχές 

 
1.249 

  
1.619  

 
(370) (22,85%) 

Μείον: Χρηματοοικονομικά 
Έξοδα    32.156  

  
26.176       5.981 22,85% 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 223.411
  

18.844  204.567 1.085,58% 

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων    38.373    37.263       1.110 2,98% 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) περιόδου προ φόρων 
 

185.038
  

(18.419) 203.457 1.104,60% 

Μείον: Φόροι   47.679   (1.569)   49.248 3.138,81% 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 
 

137.359
  

(16.850) 154.209 915,19% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Περιλαμβάνονται αποσβέσεις επιχορηγήσεων  Ευρώ 535 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2015 και Ευρώ 535 χιλ. για το 
Α’ εξάμηνο 2014.  
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Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 
 
1. Πωλήσεις 
 
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικό τομέα (Εσωτερικό – Εξωτερικό) και δραστηριότητα 
(Βιομηχανική – Εμπορία) του Ομίλου και κατά κατηγορία πωλήσεων (Μετρικοί Τόνοι – Ευρώ) έχει ως 
εξής: 
 

 Μετρικοί Τόνοι  Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Γεωγραφικός Τομέας και 
Δραστηριότητα Πωλήσεων 

Α΄εξάμηνο 
2015 

Α΄εξάμηνο 
2014 

Μεταβ.  
% 

 Α΄εξάμηνο 
2015 

Α΄εξάμηνο 
2014 

Μεταβ. 
% 

Εξωτερικό        

Διύλιση/Καύσιμα 
   

4.002.774 
  

3.968.944 0,85% 
    

1.718.033  
  

2.337.095 (26,49%) 

Διύλιση/Λιπαντικά 
   

117.724 
  

114.601 2,73% 
    

69.149  
  

81.915 (15,58%) 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ 
 

     143.722 
 

   224.946 (36,11%) 
 

   86.567     162.869 (46,85%) 
Σύνολο Πωλήσεων 
Εξωτερικού 

   
4.264.220 

  
4.308.491 (1,03%) 

    
1.873.749  

  
2.581.879 (27,43%) 

        
Εσωτερικό        

Διύλιση/Καύσιμα  
   

1.100.658 
  

1.121.517 (1,86%) 
    

602.391  
  

785.011 (23,26%) 

Διύλιση/Λιπαντικά 
   

19.811 
  

25.096 (21,06%) 
    

14.806  
  

21.284 (30,43%) 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ. 
   

   640.689 
  

   474.434 35,04% 
 

   951.125     866.433 9,77% 
Σύνολο Πωλήσεων 
Εσωτερικού 

   
1.761.158 

  
1.621.047 8,64% 

    
1.568.322  

  
1.672.728 (6,24%) 

        

Ναυτιλία        

Διύλιση/Καύσιμα  
   

396.303 
  

430.859 (8,02%) 
    

163.438  
  

228.531 (28,48%) 

Διύλιση/Λιπαντικά 
   

1.538 
  

1.740 (11,61%) 
    

1.989  
  

2.026 (1,87%) 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ.   75.275   52.551 43,24%        45.096        39.362 14,57% 

Σύνολο Πωλήσεων Ναυτιλίας 
   

473.116 
  

485.150 (2,48%) 
 

    210.523      269.919 (22,01%) 
        
Παροχή Υπηρεσιών            4.838        4.194 15,36% 
        

Γενικό Σύνολο 6.498.494 6.414.688 1,31% 
 

3.657.432 4.528.720 
 

(19,24%) 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά Ευρώ 871.288 χιλιάδες ή 19,24% σε σχέση με το Α΄ 
εξάμηνο του 2014. Η μείωση του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση 
του μέσου όρου των τιμών (σε δολάρια) των προϊόντων πετρελαίου (κατά 44%). Σημαντικό μέρος της 
μείωσης του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών αντισταθμίστηκε από την αξιοσημείωτη ισχυροποίηση του 
Δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) έναντι του Ευρώ (κατά 18,57%) και την αύξηση του όγκου πωλήσεων 
(κατά 1,31%). Ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.” τόσο στο εξάμηνο 2015 όσο και στο εξάμηνο 2014. 
 
Η ανάλυση των στοιχείων, όπως παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα, επιβεβαιώνει τον εξαγωγικό 
χαρακτήρα του Ομίλου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε 51,23% επί του κύκλου εργασιών έναντι 
57,01% την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και τη σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας 
(διαμορφώθηκε σε 70,26% του κύκλου εργασιών έναντι 76,31% το Α’ εξάμηνο  2014). 
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Η αντίστοιχη ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρίας  έχει ως εξής: 
 
 

 Μετρικοί Τόνοι  Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Γεωγραφικός Τομέας και 
Δραστηριότητα Πωλήσεων 

Α΄εξάμηνο 
2015 

Α΄εξάμηνο 
2014 

Μεταβ.  
% 

 Α΄εξάμηνο 
2015 

Α΄εξάμηνο 
2014 

Μεταβ. 
% 

Εξωτερικό        

Διύλιση/Καύσιμα 

  
4.002.774 

 
3.968.944 0,85% 

  
1.718.033  

 
2.337.095 (26,49%)

Διύλιση/Λιπαντικά 

  
117.724 

 
114.601 2,73% 

  
69.149  

 
81.915 (15,58%)

Εμπορία/Καύσιμα κλπ 

 
     85.781    179.081 (52,10%)      51.728     129.818 (60,15%)

Σύνολο Πωλήσεων 
Εξωτερικού 

  
4.206.279 

 
4.262.626 (1,32%) 

  
1.838.910  

 
2.548.828 (27,85%)

        
Εσωτερικό       

Διύλιση/Καύσιμα  

  
1.100.658 

 
1.121.517 (1,86%) 

  
602.391   

 
785.011   (23,26%)

Διύλιση/Λιπαντικά 

  
19.811 

 
25.096 (21,06%) 

  
14.806  

 
21.283  (30,43%)

Εμπορία/Καύσιμα κλπ. 

  
   329.980 

 
   282.250  16,91% 

  
147.313   

 
178.984   (17,69%)

Σύνολο Πωλήσεων 
Εσωτερικού 

  
1.450.449 

 
1.428.863 1,51% 

  
764.510  

 
985.278 (22,41%)

      

Ναυτιλία       

Διύλιση/Καύσιμα  

  
396.303 

 
430.859 (8,02%) 

  
163.438  

 
228.531 (28,48%)

Διύλιση/Λιπαντικά 

  
1.538 

 
1.740 (11,61%) 

  
1.989  

 
2.027 (1,87%)

Εμπορία/Καύσιμα κλπ.   60.132 
 

      44.884 33,97%      31.992       32.480 (1,50%)

Σύνολο Πωλήσεων Ναυτιλίας 

  
457.973 

 
   477.483 (4,09%)    197.419     263.038 (24,95%)

Γενικό Σύνολο 6.114.701 6.168.972 (0,88%) 2.800.839 3.797.144 (26,24%)
 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας μειώθηκε κατά Ευρώ 996.305 χιλιάδες ή 26,24% σε σχέση με το Α΄ 
εξάμηνο του 2014. Στην εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ συνέβαλε κυρίως η 
προαναφερθείσα στην ανάλυση ενοποιημένων πωλήσεων μείωση του μέσου όρου τιμών (σε δολάρια) 
των προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η οριακή μείωση του όγκου πωλήσεων (κατά 0,88%) της 
μητρικής, ενώ μέρος της πτώσης του κύκλου εργασιών της Εταιρίας αντισταθμίστηκε από την 
προαναφερθείσα στην ανάλυση των ενοποιημένων πωλήσεων  ενδυνάμωση της μέσης ισοτιμίας του 
Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ. 
 
 
Από την ανάλυση των στοιχείων όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, επιβεβαιώνεται ο 
εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε 65,66% επί του κύκλου 
εργασιών έναντι 67,12% της αντίστοιχης περσινής περιόδου) και η σημαντική συμμετοχή της 
βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 91,75% επί του κύκλου εργασιών έναντι 91,01% το Α’ 
εξάμηνο του 2014). 
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Η συνολική ποσότητα Αργού και Λοιπών Α' υλών που επεξεργάσθηκε η Εταιρία κατά το Α΄ εξάμηνο 
του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2014, αναλύεται ως κάτωθι: 

  
 

Τόνοι 

 
 

Τόνοι 
 Α΄εξάμηνο 2015 Α΄εξάμηνο 2014 
 
Αργό 4.458.910 4.628.036 
Fuel Oil Α' ύλη                       721.512                       922.704 
Gas Oil                       699.360                       351.113 
Λοιπά      54.372      79.698 
Σύνολα 5.934.154 5.981.551

 
   
2. Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) - Μικτό Κέρδος 
 
Το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α΄ εξάμηνο 2015 στο ποσό των Ευρώ 
406.363 χιλ. έναντι Ευρώ 150.493 χιλ. το Α΄ εξάμηνο 2014, ήτοι αυξημένο κατά 170,02% ενώ το μικτό 
κέρδος της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 292.942 χιλ. έναντι Ευρώ 64.678 χιλ. το Α΄ 
εξάμηνο 2014, ήτοι αυξημένο κατά 352,93%. 
 
Σε επίπεδο Ομίλου η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το ενοποιημένο Κόστος Πωλήσεων 
(προ αποσβέσεων) εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης έναντι του αντίστοιχου του Κύκλου 
Εργασιών (25,74% έναντι 19,24%). Στον ίδιο λόγο οφείλεται και η αύξηση του μικτού κέρδους σε 
επίπεδο Εταιρίας δεδομένου ότι η μείωση του μέσου όρου των τιμών του αργού ανήλθε σε 47%, έναντι 
44% της αντίστοιχης μείωσης του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων όπως έχει ήδη αναφερθεί. 
  
Πρέπει να αναφερθεί ότι το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης 
όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα στον οποίο παρατίθεται η εξέλιξη του μικτού περιθωρίου 
κέρδους της Εταιρίας σε Δολάρια Η.Π.Α. ανά Μετρικό Τόνο κατά το Α΄ εξάμηνο του 2015 και του 
2014: 
 
Μικτό Περιθώριο Κέρδους (σε $/ΜΤ) Α΄εξάμηνο 2015 Α΄εξάμηνο 2014 
Συνολικό μέσο σταθμικό περιθώριο κέρδους Εταιρίας 63,3 27,1 
 
3. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας & Διάθεσης (προ αποσβέσεων) – Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα  

 
Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) του Ομίλου αυξήθηκαν το Α΄ 
εξάμηνο 2015 κατά το ποσό των Ευρώ 13.922 χιλ. ή 13,95% και της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 
220 χιλ. ή 0,74%. Το μεγαλύτερο μέρος (85%) της αύξησης των δαπανών σε επίπεδο Ομίλου οφείλεται 
στα έξοδα διάθεσης γεγονός που δικαιολογείται από την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της 
CYCLON ΕΛΛΑΣ το σύνολο των μετοχών της οποίας αποκτήθηκε από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ μέσω 
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης το Νοέμβριο 2014.    
 
Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα διακρίνονται στις παρακάτω επιμέρους κατηγορίες: 
 κέρδη ή ζημίες συναλλάγματος από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 
 λοιπά λειτουργικά έσοδα από εισπραττόμενα ενοίκια, από αποθήκευτρα προϊόντων για λογαριασμό 

τρίτων και έσοδα από τη χρήση του σταθμού βυτιοφόρων (truck loading terminal). 
 
Το Α’ εξάμηνο 2015 και το αντίστοιχο διάστημα 2014 το Δολάριο Η.Π.Α. ανατιμήθηκε σε σχέση με το 
Ευρώ κατά 7,84% (ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α. 31.12.2014: 1,2141 – 30.06.2015: 1,1189) και 
0,96% αντίστοιχα (ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α. 31.12.2013: 1,3791 - 30.06.2014: 1,3658). Κατόπιν 
τούτου προέκυψαν την τρέχουσα περίοδο για τον Όμιλο χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 
17.797 χιλ. έναντι επίσης χρεωστικών διαφορών Ευρώ 8.287 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014. 
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Αντίστοιχα προέκυψαν το Α’ εξάμηνο 2015 για την Εταιρία χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 
Ευρώ 17.843 χιλ. έναντι επίσης χρεωστικών διαφορών Ευρώ 8.168 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο 2014. 
 
Αναφορικά με τα λοιπά λειτουργικά έσοδα, εκτός συναλλαγματικών διαφορών, αυτά διαμορφώθηκαν για 
τον Όμιλο το εξάμηνο 2015 σε Ευρώ 12.643 χιλ. έναντι Ευρώ 19.106 χιλ. το εξάμηνο 2014 και για την 
Εταιρία σε Ευρώ 9.308 χιλ. έναντι Ευρώ 16.759 χιλ. 
 
 
4. Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 
 
Λόγω των παραπάνω, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α΄ 
εξάμηνο 2015 για τον Όμιλο σε Ευρώ 287.468 χιλ έναντι Ευρώ 61.493 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2014 
και για την Εταιρία σε Ευρώ 254.318 χιλ. έναντι Ευρώ 43.401 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2014. 
 
5. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το A’ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
43.736 χιλ. έναντι Ευρώ 29.625 χιλ. αυξημένα κατά Ευρώ 14.111 χιλ. ή 47,63%. Η μεταβολή αυτή 
αναλύεται κατά κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: 

   Μεταβολή 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Α΄εξάμηνο 

2015 
 

Α΄εξάμηνο 
2014 
(όπως 

αναμορφώθηκε) 

  
Ποσό 

     % 

Έσοδα επενδύσεων & (Κέρδη)/Ζημιές από Συγγενείς 
Εταιρίες 1.521 

 
(6.458) 7.979   (123,55%) 

Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων (123)  (19)   (104)   547,37% 
Πιστωτικοί τόκοι  (1.051)  (1.121)   70   (6,24%) 
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 43.389  37.223   6.166   16,57% 
Σύνολο χρηματοοικονομικών  
αποτελεσμάτων – (έσοδα) / έξοδα 43.736  29.625   14.111   47,63% 

  
Για το Α΄ εξάμηνο 2014 εκ των Ευρώ 6.458 χιλ. ποσό Ευρώ 3.826 χιλ. αφορά κέρδος από την εξαγορά 
του συνόλου των μετοχών της CYCLON ΕΛΛΑΣ προς τους μετόχους της οποίας η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είχε υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση τον Ιούνιο 2014 (σχετική αναφορά στο 
εδάφιο “Σημαντικά Γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα”). Το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 2.632 χιλ. 
αφορά την αναλογία του Ομίλου στο συνολικό αποτέλεσμα των ενοποιούμενων με τη μέθοδο της 
Καθαρής Θέσης εταιριών: “Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”, “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.”, “SHELL 
& MOH A.E. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” και “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΡΟΔΟΥ 
– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.”. Για το Α’ εξάμηνο 2015 το ποσό των Ευρώ 1.521 χιλ. αφορά την 
αναλογία του Ομίλου στο συνολικό αποτέλεσμα (ζημία) των τεσσάρων προαναφερθεισών εταιριών που 
ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.     
 
Τα “Έσοδα Συμμετοχών και επενδύσεων” Ευρώ 123 χιλ. αφορούν μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2014 
της “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” έναντι Ευρώ 19 χιλ. που 
εισπράχθηκε το εξάμηνο 2014 από τα κέρδη χρήσεως 2013 της παραπάνω εταιρίας. 
 
Για την Εταιρία κατά το Α’ εξάμηνο 2015 τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 30.908 χιλ. έναντι Ευρώ 24.557 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2014 αυξημένα κατά Ευρώ 6.351 χιλ. 
ή 25,86%. Η μεταβολή αναλύεται κατωτέρω ως εξής: 

   Μεταβολή 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Α΄εξάμηνο 2015 Α΄εξάμηνο 2014
   

 Ποσό 
   

   % 
     
Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων (794) (851) 57 (6,70%) 
Πιστωτικοί τόκοι (455) (768) 313   (40,76%) 
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 32.156 26.176 5.981   22,85% 
Σύνολο χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων – (έσοδα)/έξοδα 30.907 24.557 6.351   25,86% 
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Τα “Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων” ποσού 794 χιλ. αφορούν μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2014 
των εταιριών “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” και “OFC 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” (σχετικά εδάφιο “Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 
μερών”). 
 
Η αύξηση των χρεωστικών τόκων σε ενοποιημένο και μη επίπεδο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όμιλος και 
η Εταιρία αξιοποιούν το σύνολο των διαθέσιμων πιστωτικών γραμμών. 
 
6. Καθαρά Κέρδη (ζημίες) περιόδου προ Φόρων – Καθαρά Κέρδη (ζημίες) περιόδου μετά από 
Φόρους 
 
Σε επίπεδο Ομίλου τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στο Α’ εξάμηνο 2015 σε Ευρώ 193.422 χιλ. 
έναντι Ζημιών Ευρώ 16.018 χιλ την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2014 και τα Κέρδη μετά από Φόρους 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 141.907 χιλ. έναντι Ζημιών Ευρώ 15.706 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση 
περίοδο 2014. 
 
Σε επίπεδο Εταιρίας τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο 2015 σε Ευρώ 185.038 χιλ 
έναντι Ζημιών Ευρώ 18.419 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2014 και τα Κέρδη μετά από Φόρους 
διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο 2015 σε Ευρώ 137.359 χιλ. έναντι Ζημιών Ευρώ 16.850 χιλ. την 
αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2014. 
 
Για τις ενδιάμεσες περιόδους Α’ εξαμήνου 2015 και Α’ εξαμήνου 2014 ο εφαρμοζόμενος φορολογικός 
συντελεστής ανέρχεται σε 26%. Για το σύνολο της χρήσης 2015 ο φορολογικός συντελεστής θα ανέλθει 
σε 29% (Ν. 4334 – ΦΕΚ Α’ 80/16.7.2015) έναντι 26% τη χρήση 2014 (Ν. 4110-ΦΕΚ Α΄ 17/23.01.2013). 
 
ΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία 
τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων 
διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο 
παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”). 
 
Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2015 παρατηρήθηκε μεταβλητότητα στην τιμή του Brent (μέγιστη 
τιμή USD 66,65/βαρέλι - ελάχιστη τιμή USD 45,22/βαρέλι - μέση τιμή USD 57,81/βαρέλι). Το διάστημα 
μετά την 30η Ιουνίου (τιμή κλεισίματος του Brent USD 61,05/βαρέλι) παρατηρείται αποκλιμάκωση της 
τιμής του αργού η οποία πλέον διαμορφώνεται χαμηλότερα των USD 50/βαρέλι (μέση τιμή περιόδου 
1.7.2015 – 21.8.2015 USD 53,01/βαρέλι) και βραχυχρόνια τουλάχιστον δεν αναμένεται να παρουσιάσει 
αξιοσημείωτη μεταβλητότητα εξαιτίας της διαφαινόμενης επάρκειας προσφοράς αργού διεθνώς. 
  
Σε λειτουργικό επίπεδο η Εταιρία, μέσω των εξαγωγών που ιστορικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
των πωλήσεών της,  είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την αγορά αργού στα τρέχοντα επίπεδα τιμών 
διασφαλίζοντας την αδιάκοπη τροφοδοσία του Διυλιστηρίου της με πρώτη ύλη μη επηρεαζόμενη από 
τους περιορισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με την κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα.   
 
Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας αναμένονται 
ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο 
ανώτερο εύρος του κλάδου σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών. Σε επίπεδο οικονομικών 
αποτελεσμάτων μετά από φόρους αναμένεται πρόσθετη επιβάρυνση, τόσο για το δεύτερο εξάμηνο καθώς 
και για το σύνολο της χρήσης, εξαιτίας της πρόσφατης αύξησης του φορολογικού συντελεστή σε 29% 
από 26% προηγουμένως (σχετική αναφορά στο εδάφιο “Σημαντικά Γεγονότα που έχουν συμβεί έως 
σήμερα”). 
 
ΙΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Το Α’ εξάμηνο 2015 η συνολική επενδυτική δαπάνη για την Εταιρία διαμορφώθηκε σε Ευρώ 12,7 εκατ. 
αφορώντας σχεδόν στο σύνολό της το Διυλιστήριο που αποτελεί και το κύριο περιουσιακό της στοιχείο. 
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Από το προαναφερθέν ποσό, το 70% περίπου απορροφήθηκε από τις συνήθεις εργασίες συντήρησης του 
Διυλιστηρίου και το υπόλοιπο από έργα μικρής κλίμακας που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της 
απόδοσης των μονάδων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση των όρων υγιεινής και ασφαλείας, καθώς και  τη βελτίωση 
της ενεργειακής καθώς και της περιβαλλοντικής απόδοσης.  
 
Για το σύνολο της χρήσης 2015 δεν αναμένεται υπέρβαση του στόχου για επενδυτική δαπάνη Ευρώ 35 
εκατ. 
 
 
IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΣΥΜΒΕΙ  ΕΩΣ  ΣΗΜΕΡΑ 
 
Τα σημαντικότερα γεγονότα για την Εταιρία κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2015 και μέχρι την 
ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εξαμηνιαίας έκθεσης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 
 
Α) Τον Ιούνιο 2015 εγκρίθηκε η διάσπαση των δραστηριοτήτων της CYCLON ΕΛΛΑΣ από τις αρμόδιες 
εποπτικές αρχές. Ως γνωστόν, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ υπέβαλε τον Ιούνιο 2014 υποχρεωτική δημόσια πρόταση 
προς τους μετόχους της CYCLON ΕΛΛΑΣ σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006. Η διαδικασία της δημόσιας 
πρότασης ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2014.  Κατόπιν τούτου, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατέστη μοναδικός 
μέτοχος της CYCLON ΕΛΛΑΣ και οι μετοχές της τελευταίας διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο 
Αθηνών το Δεκέμβριο 2014. Ειδικότερα για τη διάσπαση των δραστηριοτήτων της CYCLON ΕΛΛΑΣ 
αναφέρονται τα εξής:   
 

 Οι δραστηριότητες εμπορίας καυσίμων της CYCLON ΕΛΛΑΣ (πανελλαδικό δίκτυο λιανικής 
εμπορίας καυσίμων 200 πρατηρίων περίπου) μετά των συναφών με αυτές περιουσιακών στοιχείων 
μεταβιβάστηκαν στην AVINOIL Α.Ε. με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 
5 του καταστατικού της τελευταίας. 

 Οι δραστηριότητες παραγωγής & εμπορίας λιπαντικών της CYCLON ΕΛΛΑΣ μετά των συναφών με 
αυτές περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάστηκαν στη νεοσυσταθείσα, κατά 100% θυγατρική της 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, εταιρία L.P.C. Α.Ε. της οποίας  ενεκρίθη το υπό τα στοιχεία 5.483/04.06.2015 
καταστατικό. 

Κατόπιν των παραπάνω, η CYCLON ΕΛΛΑΣ διεγράφη από το Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.  

Β) Τον Ιούλιο 2015 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Νόμος 4334 (ΦΕΚ Α’ 80/16.7.2015) 
σύμφωνα με τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των εταιριών διαμορφώνεται πλέον σε 
29% από 26% προηγουμένως. Ο νέος φορολογικός συντελεστής αφορά τις χρήσεις με έναρξη 1.1.2015. 
 
Πέραν των παραπάνω, δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική 
διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.  
 
 
V. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή 
υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, 
ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται 
σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της 
Διοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται και στη σημείωση 20 επί των οικονομικών καταστάσεων. Άλλες πηγές 
αβεβαιότητας είναι σχετικές με τις παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά με τα προγράμματα παροχών 
στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόμενα έτη 
αφυπηρέτησης, πληθωρισμός κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την 



 

 9

ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα 
εμπειρία της Διοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες 
συνθήκες της αγοράς. 
 
 
VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που 
μπορεί να προκύψουν λόγω των προκλήσεων της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και του 
επιχειρηματτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και παρακάτω στην 
διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία 
σε συνδιασμό με τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που παραμένουν σε ισχύ, 
θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας. 
 
α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες του Ομίλου θα 
εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της 
βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 
αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της 
μητρικής εταιρίας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Η 
διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε συνεχή βάση. Μέρος 
αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων 
κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση του Ομίλου είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή 
διάρθρωση μέσω πληρωμής μερισμάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωμής υφισταμένων δανείων. 
Ο Ομιλος, μέσω της 100% θυγατρικής “Motor Oil Finance plc”, που εδρεύει στο Λονδίνο, προέβει ήδη 
το 2014 στην έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού € 350 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών πενταετούς 
διάρκειας σταθερού επιτοκίου και γενικά είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε χρηματαγορές του 
εξωτερικού διευρύνοντας έτσι σημαντικά τις επιλογές χρηματοδότησής του. 
 
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
Η διοίκηση του Ομίλου 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: 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2014 
     
Δάνεια τραπεζών 1.438.961 1.197.988 1.093.734 855.949 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (582.625) (307.207) (498.581) (268.075) 
Καθαρό χρέος 856.336 890.781 595.153 587.874 
     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 555.235 413.499 462.220 324.861 
     
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 1,54 2,15 1,29 1,81 

 
β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 
 
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου εξυπηρετεί τον Όμιλο εξασφαλίζοντας την πρόσβαση 
σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και σταθμίζοντας τους οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητες του Ομίλου. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κινδύνους αγοράς 
(συμπεριλαμβανομένων νομισματικών κινδύνων, κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων 
τιμών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε 
χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς 
σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου κάνει αναφορές σε τακτά διαστήματα στη 
διοίκηση του Ομίλου που με τη σειρά της σταθμίζει τους κινδύνους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για 
να αμβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους.  
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γ. Κίνδυνοι αγοράς 
 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής 
συναλλαγματικών ισοτιμιών (βλέπε (δ) παρακάτω), επιτοκίων  (βλέπε (ε) παρακάτω) και στην 
διακύμανση των τιμών του πετρελαίου κυρίως λόγω της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων. Η Εταιρία 
προς αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στην αποτίμηση αποθεμάτων έχει ως πολιτική της την τήρησή 
τους στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε μεταβολή στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, 
εκφραζόμενα σε δολάρια ΗΠΑ, επιδρά ανάλογα στα μικτά περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Δεν 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται ο Όμιλος στην αγορά που 
δραστηριοποιείται καθώς και στον τρόπο που αντιμετωπίζει και μετρά αυτούς τους κινδύνους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εμπορίας προϊόντων 
πετρελαίου αλλά και στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, η πορεία τόσο για τον Όμιλο όσο και για 
την Εταιρία κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης ο Ομιλος μέσω νεοσυσταθείσης 100% θυγατρικής στη Μέση 
Ανατολή σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό και την ενδυνάμωση του ήδη 
ισχυρού εξαγωγικού προσανατολισμού του. Επιπλέον η αστάθεια της εσωτερικής αγοράς, σε συνδιασμό 
με τους κεφαλαιακούς ελέγχους, δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία 
της Εταιρίας η οποία λόγω του έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της δημιουργεί επαρκείς χρηματοροές για 
την κάλυψη των εισαγωγών αργού πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγική διαδικασία της 
Εταιρίας και του οποίου οι τιμές καθορίζονται στην διεθνή αγορά με συνέπεια να μην επηρεάζονται από 
τυχόν εγχώριες αναταράξεις. 
 
δ. Κίνδυνοι συναλλάγματος 
 
Λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε $ ΗΠΑ για αγορές/πωλήσεις πετρελαιοειδών υπάρχει 
κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Η 
Εταιρία φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω φυσικών 
αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε 
ξένο νόμισμα.  
 
ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 
 
Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να 
επιτυγχάνει ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις 
επιτοκίων. 
 
ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Ο 
Όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της Μητρικής Εταιρίας όπου 
μεγάλο ποσοστό αυτών αφορά περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι όμως είναι κυρίως διεθνούς 
κύρους πετρελαϊκές εταιρίες. Συνεπώς έτσι περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι εταιρίες 
του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους πελάτες τους, βασισμένες στην εξέλιξη των 
διεθνών τιμών. Επίσης, ο Όμιλος κατά κανόνα λαμβάνει εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες του ή 
εγγράφει υποθήκες, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες κατά την 30/06/2015 ήταν Ευρώ 25,9 
εκατ. Όσον αφορά τις απαιτήσεις των θυγατρικών “Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.”, “CORAL A.E.”, “CORAL 
GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.” και “L.P.C. Α.Ε.” αυτές κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν 
υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Ο Ομιλος 
προσπαθεί να ρυθμίζει έτσι την πιστωτική πολιτική προς τους εγχώριους πελάτες και να περιορίζει 
ανάλογα τις ημέρες πίστωσης που παρέχει, ώστε να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε πιστωτικό κίνδυνο 
από αυτούς. 
 
η. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και 
εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων που χρησιμοποιούνται εφόσον συντρέχει λόγος. Η 
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Διοίκηση του Ομίλου για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το 
ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών διαθέσιμων γραμμών 
τραπεζικών πιστώσεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διαθέσιμα του Ομίλου είναι κατατεθειμένα σε 
γνωστές τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού λόγω και του έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της 
Εταιρίας. Επιπλέον ο κύριος όγκος του δανεισμού του Ομίλου αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό που 
διευκολύνει στην καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας. 
 
Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 
 
Η  διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρία και ο Ομιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που εξασφαλίζουν 
την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο 
προβλεπτό μέλλον. 
 
 
VII. ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 
 
Η δέσμευση του Ομίλου για την εκπλήρωση του βασικού του σκοπού, δηλαδή της παροχής ενέργειας για 
τις ανάγκες της κοινωνίας συνεισφέροντας στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, σεβόμενοι τις αρχές 
της Αειφόρου Ανάπτυξης και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του, 
εκφράζεται μέσα από την Πολιτική για την Ποιότητα, την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική 
Προστασία.     
 
Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρίας πιστοποιήθηκε αρχικά το 1993 σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9002 ενώ το 2002 ξεκίνησε η αναμόρφωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (τότε) νέου 
προτύπου ISO 9001:2000  που πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2003 από τη Bureau Veritas Quality 
International (BVQI). Το Μάρτιο 2006 έγινε επαναπιστοποίηση του Συστήματος με ισχύ μέχρι το 
Μάρτιο 2009 οπότε πιστοποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2008 και 
ισχύ μέχρι το Φεβρουάριο 2012 οπότε και πιστοποιήθηκε με ισχύ μέχρι το Φεβρουάριο 2015. Το 
Δεκέμβριο 2014, στο πλαίσιο της υιοθετηθείσας από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ πρακτικής για ταυτόχρονη χρονικά 
αξιολόγηση των πιστοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε η εκ νέου πιστοποίηση του ISO 9001:2008 και η 
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επεκτάθηκε μέχρι το Δεκέμβριο 2017. 
 
Η δέσμευση τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας είναι καθολική. Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε Διαπίστευση 
του Χημείου του Διυλιστηρίου κατά ISO / IEC 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) 
αρχικά με ισχύ μέχρι το Σεπτέμβριο 2010. Έκτοτε η ισχύς της πιστοποίησης επεκτάθηκε μέχρι το 
Σεπτέμβριο 2014 οπότε ανανεώθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο 2018.      
 
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Διυλιστηρίου (ΣΠΔ) πιστοποιήθηκε αρχικά κατά το 
πρότυπο ISO 14001:1996 από τη Bureau Veritas Quality International (BVQI) το Δεκέμβριο 2000. Το 
Μάρτιο 2007 έγινε πιστοποίηση του ΣΠΔ σύμφωνα με το αυστηρότερο πρότυπο ISO 14001:2004 και 
ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο 2010. Το Μάρτιο 2010 πραγματοποιήθηκε επαναπιστοποίηση του ΣΠΔ με 
πιστοποιητικό ισχύος μέχρι τον Ιανουάριο 2013 οπότε και πιστοποιήθηκε εκ νέου με πιστοποιητικό 
ισχύος μέχρι τον Ιανουάριο 2016. Το Δεκέμβριο 2014, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ταυτόχρονης 
αξιολόγησης των πιστοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επεκτάθηκε μέχρι το Δεκέμβριο 2017. 
 
Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο 2007, με δεδομένη τη ρητή δέσμευση για συνεχή βελτίωση και δημοσιοποίηση 
των στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο περιβάλλον, υιοθετήθηκε 
το προαιρετικό Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS II 761/2001 και έκτοτε εκδίδεται σε εθελοντική 
βάση η ετήσια Περιβαλλοντική Δήλωση επικυρωμένη από τη Bureau Veritas. Οι ετήσιες 
περιβαλλοντικές δηλώσεις των ετών 2006 – 2009 καταρτίστηκαν με βάση τον κανονισμό ΕΜΑS II 
761/2001 ενώ των ετών 2010 - 2014 με βάση τον πιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS III 
1221/2009. Η δήλωση του έτους 2014 υπεβλήθη στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τον Ιούλιο 2015 και έλαβε τον Αριθμό 
Πρωτοκόλλου 31196/13.7.2015. 
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Σημειώνεται ότι, στον κλάδο της διύλισης, ο τριπλός συνδυασμός πιστοποιήσεων ISO 14001:2004 & 
EMAS (για το περιβάλλον) και  ISO 9001:2008 (για την ποιότητα) είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην 
Ευρώπη και απαντάται σε ελάχιστα διυλιστήρια με ανάλογο βαθμό πολυπλοκότητας όπως της ΜΟΤΟΡ 
ΟΙΛ.   
 
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει δεσμευτεί να ενσωματώνει τις απαιτήσεις για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο 
σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία του Διυλιστηρίου λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις 
ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών (Stakeholders). 
 
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (Health & Safety 
Management) του Διυλιστηρίου αναθεωρήθηκε πλήρως και πιστοποιήθηκε από τη Bureau Veritas 
Certification (BV Cert.) με βάση το διεθνές πρότυπο Occupational Health and Safety Accreditation Series 
– OHSAS 18001:2007 το Δεκέμβριο 2008. Η πιστοποίηση αυτή αρχικά είχε τριετή διάρκεια. Το 
Δεκέμβριο 2011 το OHSAS 18001:2007 πιστοποιήθηκε με ισχύ μέχρι το Δεκέμβριο 2014 οπότε και 
πιστοποιήθηκε εκ νέου με ισχύ μέχρι το Δεκέμβριο 2017.  
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VIII. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
30/06/2015 30/06/2014 

(όπως αναμορφώθηκαν) 
30/06/2015 30/06/2014 

 
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

 
                  Σύνολο  Δανεισμού          .     
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 
 

72,16%

 
 
 

68,97% 
 

 
 
 
        70,29% 

 
 
 
        65,89% 

     
Σχέση Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια 

 
Σύνολο Δανεισμού 
Ίδια Κεφάλαια 

 
 
 

2,59

 
 
 

2,22 2,37 1,93

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/06/2015 30/06/2014 
(όπως αναμορφώθηκαν) 

30/06/2015 30/06/2014 

  
Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 

 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 

Σύνολο Ενεργητικού 

 
 
 

5,27%

 
 
 

(0,64%) 6,51% (0,89%)

 
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 
 

25,56%

 
 
 

(3,16%) 29,72% (4,19%)

 
Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC) 

 
   Κέρδη μετά από φόρους + Χρηματοοικονομικά Έξοδα  . 

Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού + Ίδια 
Κεφάλαια + Προβλέψεις 

 
 
 

11,85%

 
 
 

0,80% 15,21% 0,19%
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IX. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 
Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Έσοδα από πωλήσεις και 

παροχή υπηρεσιών 
Λοιπά έξοδα Μερίσματα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές:      

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ 1   1 0 
Συνδεδεμένες:      

SEKAVIN 47.567 253  3.085 3.419 
ΕΑΚΑΑ A.E.   123 - - 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 248 -  13 - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. - 196  - 34 
M&M - -  1 32 
SHELL-MOH AVIATION 47.473 339  16.305 10 
AIR LIFT SA 20 20  - 57 

Σύνολα 95.309 808 123 19.405 3.552 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Έσοδα από πωλήσεις και 

παροχή υπηρεσιών 
Λοιπά έξοδα Μερίσματα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές:      

AVIN OIL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 168.097 7.710  43.518 118 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ 1   1 0 
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.   671 108  
CYCLON ΕΛΛΑΣ 54.379 1.584  0 0 
LPC 702 224  2.221 1.075 
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε  18   0 
CORAL AE 242.069 22.954  17.122 18.211 
MYRTEA 0 0  0 0 
ERMIS  5  0 0 
CORAL GAS 19.878 1  1.897 50 
MOTOR OIL FINANCE PLC  9.540   346.769 
MOTOR OIL CYPRUS  1   50 
ΚΕΠΕΔ  7   9 
ΕΝ.ΔΙΑ.ΛΕ  0   0 
CYTOP 0   0 0 
DMCC 45.968    130 
MOTOR OIL TRADING 2.424 58  0  
B.F.S. S.A. 0 423  0 0 

Σύνολα 533.518 42.525 671 64.867 366.412 
Συνδεδεμένες:      

SEKAVIN 47.557 271  3.077 3.419 
ΕΑΚΑΑ A.E.   123 0  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 248   12  
SHELL-MOH AVIATION 45.273 339  16.053  
AIR LIFT SA - 20 - - - 

Σύνολα      93.078      630 123 19.142      3.419 
Γενικά Σύνολα    626.596 43.155 794 84.009 369.831 

 
Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις συνήθεις τιμές πωλήσεων του Ομίλου. 
Τα οφειλόμενα ποσά θα τακτοποιηθούν με την καταβολή μετρητών. Έχει δοθεί ως εγγύηση από το 
συνδεδεμένο μέρος “ΣEKABIN A.E.” το ποσό των USD 2.500 χιλιάδων. 
 
Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 
 
 
 
 



 

 15

 
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 
 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του 
Ομίλου, για τις περιόδους 1/1 - 30/06/2015 και 1/1 - 30/06/2014 ανέρχονται σε 3.372 χιλιάδες και Ευρώ 
2.454 χιλιάδες αντίστοιχα (Εταιρία: 1/1 - 30/06/2015: Ευρώ 1.198 χιλιάδες, 1/1 - 30/06/2014: Ευρώ 939 
χιλιάδες). 
 
Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 164 χιλιάδες για την 
περίοδο 1/1 – 30/06/2015 και Ευρώ 140 χιλιάδες για την περίοδο 1/1 – 30/06/2014 (Εταιρία: 1/1 - 
30/06/2015: Ευρώ 37 χιλιάδες, 1/1 - 30/06/2014: Ευρώ 37 χιλιάδες). 
 
Έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
για την περίοδο 1/1–30/6/2015 € 135 χιλιάδες, ενώ δεν είχαν καταβληθεί αποζημιώσεις για την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

	
Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 
 
Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και 
των διευθυντικών στελεχών. 
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Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2015 

 

  

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ 

 
 

ΝΙΚΟΣ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ–ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

                            ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

 
 

               ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡ. ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ 

 
 

               ΝΙΚΗ Δ. ΣΤΟΥΦΗ 



 
 

 
 

Γ.Ε.ΜΗ. 272801000 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 

Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, σελ. 3 έως και 37, εγκρίθηκαν 
κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 

 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ 



 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  
της περιόδου 1/1 – 30/6/2015 

 

 
σελ.3 από 37 

Συνοπτική	Κατάσταση	Αποτελεσμάτων	και	Λοιπών	Συνολικών	
Εισοδημάτων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 
 

 
 

Περίοδος 1/1 – 30/6/2015 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ (εκτός από “κέρδη ανά μετοχή”) Σημ. 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014  1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   (όπως αναμορφώθηκε)    

Κύκλος εργασιών 4 3.657.432 4.528.720  2.800.839 3.797.144 

Κόστος πωληθέντων 5 (3.290.641) (4.416.365)  (2.546.111) (3.769.619) 

Μικτά αποτελέσματα  366.791 112.355  254.728 27.525 

       

Έξοδα διάθεσης  (98.968) (86.307)  (17.407) (16.736) 

Έξοδα διοίκησης  (25.511) (23.260)  (12.840) (13.242) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα /(έξοδα)  (5.154) 10.819  (8.536) 8.591 

Κέρδη εκμεταλλεύσεως  237.158 13.607  215.945 6.138 

       

Έσοδα από επενδύσεις  1.174 1.140  1.249 1.619 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς εταιρίες  (1.521) 6.458  0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (43.389) (37.223)  (32.156) (26.176) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  193.422 (16.018)  185.038 (18.419)
       

Φόροι εισοδήματος 6 (51.515) 312  (47.679) 1.569 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά 
από φόρους  

 
141.907

 
(15.706) 

 
137.359 (16.850)

      

Κατανέμονται στους Μετόχους της Εταιρίας  141.800 (15.769) 137.359 (16.850) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  107 63 0 0 

      

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή βασικά και 
απομειωμένα σε €  

7 
 

1,28 (0,14) 1,24 (0,15) 

      

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα      
Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα 
αποτελέσματα:    

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών  (57) 0  0 0
Φόρος επί των στοιχείων που δεν ανακατατάσσονται  15 0  0 0
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπών  (5) 0  0 0
  (47) 0  0 0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  141.860 (15.706)  137.359 (16.850)
      

Κατανέμεται στους Μετόχους της Εταιρίας  141.753 (15.769) 137.359 (16.850) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  107 63 0 0 

 
 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 



 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  
της περιόδου 1/1 – 30/6/2015 

 

 
σελ.4 από 37 

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών 
Εισοδημάτων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 
 

 
 

Περίοδος 1/4 – 30/6/2015 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ (εκτός από “κέρδη ανά μετοχή”)  1/4-30/6/2015 1/4-30/6/2014  1/4-30/6/2015 1/4-30/6/2014 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   (όπως αναμορφώθηκε)    

Κύκλος εργασιών  2.035.165 2.335.438  1.614.431 1.949.883 

Κόστος πωληθέντων  (1.827.873) (2.268.665)  (1.463.639) (1.929.519) 

Μικτά αποτελέσματα  207.292 66.773  150.792 20.364 

       

Έξοδα διάθεσης  (51.661) (45.007)  (8.492) (8.677) 

Έξοδα διοίκησης  (12.734) (12.609)  (6.432) (7.068) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα /(έξοδα)  15.015 1.430  12.915 (366) 

Κέρδη εκμεταλλεύσεως  157.912 10.587  148.783 4.253 

       

Έσοδα από επενδύσεις  658 651  1.013 1.392 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς εταιρίες  (600) 3.507  0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (21.732) (19.700)  (16.061) (14.231) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  136.238 (4.955)  133.735 (8.586)
       

Φόροι εισοδήματος  (36.013) (2.501)  (34.351) (901) 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά 
από φόρους  

 
100.225

 
(7.456) 

 
99.384 (9.487)

      

Κατανέμονται στους Μετόχους της Εταιρίας  100.109 (7.510) 99.384 (9.487) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  116 54 0 0 

      

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή βασικά και 
απομειωμένα σε €  

 0,90 (0,07) 0,90 (0,09) 

      

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα      
Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα 
αποτελέσματα:    

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών  (57) 0  0 0
Φόρος επί των στοιχείων που δεν ανακατατάσσονται  15 0  0 0
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπών  (5) 0  0 0
  (47) 0  0 0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  100.178 (7.456)  99.384 (9.487)
      

Κατανέμεται στους Μετόχους της Εταιρίας  100.062 (7.510) 99.384 (9.487) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  116 54 0 0 

 
 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της  30ης  Ιουνίου 2015  

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 
Σημ. ΟΜΙΛΟΣ        ΕΤΑΙΡΙΑ

  30/6/2015 31/12/2014  30/6/2015 31/12/2014
Πάγιο ενεργητικό    

 
 

Υπεραξία  9 19.772 19.772  0 0 

Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 10 27.716 27.379  428 385 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11 1.045.213 1.073.785  740.541 766.259 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες 12 50.676 53.804  183.165 183.165 

Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 13 937 937  937 937 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  39.163 41.219  1.773 1.790 

Σύνολο παγίου ενεργητικού  1.183.477 1.216.896  926.844 952.536 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέματα  472.971 484.484  383.862 401.892 

Φόροι εισοδήματος  0 16.843  0 16.840 

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  455.257 382.699  301.643 216.727 

Μετοχές διαθέσιμες προς πώληση 14 0 293  0 0 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  582.625 307.207  498.581 268.075 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.510.853 1.191.526  1.184.086 903.534 

Σύνολο Ενεργητικού  2.694.330 2.408.422  2.110.930 1.856.070
       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 15 976.706 827.207  851.830 700.067 

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  56.527 55.519  43.661 42.700 

Αναβαλλόμενοι φόροι  64.817 41.851  45.294 20.182 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  10.282 9.924  0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις  1.041 2.756  0 0 

Επιχορηγήσεις παγίων  7.813 8.348  7.813 8.347 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.117.186 945.605  948.598 771.296 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές  541.059 674.122  446.022 601.214 

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  1.952 1.841  1.835 1.747 

Φόροι εισοδήματος  15.573 1.249  9.281 0 

Δάνεια 15 462.255 370.781  241.904 155.882 

Επιχορηγήσεις παγίων  1.070 1.325  1.070 1.070 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.021.919 1.049.318  700.112 759.913 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.139.095 1.994.923  1.648.710 1.531.209 

Ίδια κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 16 83.088 83.088  83.088 83.088 

Αποθεματικά 17 73.376 51.170  47.964 47.964 

Αποτελέσματα εις νέο 18 397.350 277.803  331.168 193.809 
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
 της μητρικής  553.814 412.061 

 
462.220 324.861 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  1.421 1.438  0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  555.235 413.499  462.220 324.861 
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων 
Κεφαλαίων  2.694.330 2.408.422 

 
2.110.930 1.856.070

 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 
 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 

 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

 
 
 

Σύνολο 

  
 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 

Σύνολο 

          

Έναρξη περιόδου 1/1/2014  83.088 51.082 386.265 520.435  1.214  521.649 
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά θυγατρικής  
(όπως δημοσιεύθηκαν) 

 
0 0 0 0 

 
14.569 

 
14.569 

Αναμορφώσεις από την οριστικοποίηση 
εξαγοράς θυγατρικής 

 
0 0 0 0 

 
    787 

 
787 

Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά θυγατρικής 
 (όπως αναμορφώθηκαν) 

 
0 0 0 0 

 
15.356 

 
15.356 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  
(όπως δημοσιεύθηκαν) 

 
0 0 (16.628) (16.628) 

 
63 

 
(16.565) 

Αναμορφώσεις από την οριστικοποίηση 
εξαγοράς θυγατρικής 

 
0 0 859 859 

 
0 

 
859 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  
(όπως αναμορφώθηκαν) 

 
0 0 (15.769) (15.769) 

 
63 

 
(15.706) 

Μεταφορά στα αποτελέσματα εις νέο  0 (5.260) 5.260 0  0  0 

Μερίσματα  0 0 (22.157) (22.157)  (127)  (22.284) 
Λήξη περιόδου 30/6/2014  83.088 45.822 353.599 482.509  16.506  499.015 

          

Έναρξη περιόδου 1/1/2015  83.088 51.170 277.803 412.061  1.438  413.499 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου  0 0 141.800 141.800  107  141.907 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 (47) (47)  0  (47) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 141.753 141.753  107  141.860 

Μεταφορά σε αποθεματικά  0 22.206 (22.206) 0  0  0 

Μερίσματα  0 0 0 0  (124)  (124) 

Λήξη περιόδου 30/6/2015  83.088 73.376 397.350 553.814  1.421  555.235 

 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

 
Σύνολο 

       
Έναρξη περιόδου 1/1/2014      83.088 47.964 309.948  441.000 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου  0 0 (16.850)  (16.850) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 (16.850)  (16.850) 

Μερίσματα  0 0 (22.157)  (22.157) 

Λήξη περιόδου 30/6/2014  83.088 47.964 270.941  401.993 

       

Έναρξη περιόδου 1/1/2015      83.088 47.964 193.809  324.861 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου  0 0 137.359  137.359 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 137.359  137.359 
Λήξη περιόδου 30/6/2015  83.088 47.964 331.168  462.220 

 
 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η  Ιουνίου 2015 
 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 
1/1 – 30/6/2015 1/1 – 30/6/2014 1/1 – 30/6/2015 1/1 – 30/6/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες  (όπως αναμορφώθηκε)  

Κέρδη προ φόρων  193.422 (16.018) 185.038 (18.419)

Πλέον / (µείον) προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις   50.311 47.886 38.373 37.263
Προβλέψεις   3.110 4.097 2.297 1.553
Συναλλαγµατικές διαφορές   14.397 1.555 12.704 1.412
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας   (8.567) (7.007) (1.657) (1.086)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                        43.389 37.223 32.156 26.176
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  11.513 (70.893) 18.029 (76.920)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (71.229) 61.066 (86.381) 66.172
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   (125.800) 29.212 (155.657) 18.545
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (41.586) (35.281) (31.117) (24.359)
Καταβεβληµένοι φόροι  (841) (5.178) 0 (4.256)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  

68.119 46.662 13.785 26.081

   

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  0 2.288 0 (5.121)
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων   (22.860) (22.277) (12.698) (16.678)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
παγίων στοιχείων  406 51 240 0
Τόκοι εισπραχθέντες   165 251 88 219
Μερίσματα εισπραχθέντα  123 0 794 735
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  

(22.166) (19.687)          (11.576)  (20.845)

   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   553.184 685.171 537.472 673.650

Εξοφλήσεις δανείων  (323.583) (661.858) (309.163) (630.042)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια)  (12) (10) (12) (10)

Μερίσματα πληρωθέντα  (124) 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  

229.465 23.303 228.297 43.598

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου = (α) + (β) + (γ)  

275.418 50.278 230.506 48.834

Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης περιόδου 307.207 121.690 268.075 86.000

 
Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης περιόδου 

582.625 171.968 498.581 134.834

 
 
                                   
 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου.  
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Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
 
1.  Γενικές πληροφορίες 
 
Η Μητρική Εταιρία του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ο Όμιλος) είναι η Εταιρία με την επωνυμία «Μότορ Όϊλ (Ελλάς) 
Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.» (η Εταιρία) η οποία είναι ανώνυμη εταιρία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα το Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες του αφορούν τη διύλιση και την 
εμπορία προϊόντων πετρελαίου. 
 
Κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας είναι η “Petroventure Holdings Limited” με ποσοστό 40% και η “Doson Investments 
Company” με ποσοστό 8,1%. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 
 
O αριθµός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2015 ανερχόταν σε  2.039 και 
1.196 άτομα αντίστοιχα (30/6/2014: Όμιλος : 2.032 άτομα, Εταιρία : 1.203 άτομα).  
 

2.  Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και Περίληψη   
Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(ΔΛΠ) 34, “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά” και θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του 2014. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.  
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2014, 
εκτός από τα ακόλουθα πρότυπα, τις τροποποιήσεις των υπαρχόντων προτύπων και τις ακόλουθες διερμηνείες: 
 
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014  
 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων».  
Η τροποποίηση παρέχει στις «Εταιρείες Επενδύσεων» (όπως ορίζονται από τα πρότυπα) μια εξαίρεση από την 
ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών και αντί αυτού ορίζει ότι η «Εταιρεία Επενδύσεων» θα πρέπει να επιμετρήσει 
την επένδυσή της σε κάθε θυγατρική που πληροί τις προϋποθέσεις, δια μέσου του αποτελέσματος σύμφωνα με το 
IFRS 9 ή  το IAS 39. Συμπληρωματικά η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις που αφορούν στην 
αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού μιας εταιρείας ως εταιρεία επενδύσεων, σε λεπτομέρειες για τις θυγατρικές που δεν 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση καθώς επίσης και στο είδος της σχέσης καθώς και συγκεκριμένων συναλλαγών 
μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και των θυγατρικών της.  Επίσης η τροποποίηση απαιτεί μια εταιρεία επενδύσεων 
να χειρίζεται την συμμετοχή της σε μια θυγατρική με τον ίδιο τρόπο τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»  
Η τροποποίηση αφορά  το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί  
ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.   Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και Περίληψη        
      Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών (συνέχεια) 
 
 
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»  
 
Τροποποιείται το ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», προκειμένου να μειώσει τις περιπτώσεις 
στις οποίες το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων ή μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών απαιτείται να 
γνωστοποιείται, να αποσαφηνίσει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται, και να εισαγάγει μια ρητή υποχρέωση σε 
περίπτωση αναγνώρισης ή αντιλογισμού απομείωσης  όπου το ανακτήσιμο ποσό έχει υπολογισθεί βάσει της εύλογης 
αξίας, να γνωστοποιείται το  επίπεδο ιεράρχησης και σε περίπτωση που η αποτίμηση είναι επιπέδου 2 ή 3 να 
γνωστοποιείται το μοντέλο αποτίμησης και οι βασικές παραδοχές. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  
 
Τροποποιείται το ΔΛΠ 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση”, έτσι ώστε να διευκρινιστεί 
ότι δεν υπάρχει ανάγκη για διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης, εάν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, 
εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Μια ανανέωση υποδηλώνει μια εκδήλωση όπου τα αρχικά 
αντισυμβαλλόμενα μέρη σε ένα παράγωγο συμφωνούν ότι ένας ή περισσότεροι αντισυμβαλλόμενοι εκκαθάρισης 
αντικαθιστούν τον αρχικό αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να γίνει ο νέος αντισυμβαλλόμενος σε κάθε ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Προκειμένου να εφαρμόσει τις τροποποιήσεις και να συνεχίσει τη λογιστική αντιστάθμισης, η 
ανανέωση σε συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP) πρέπει να λάβει χώρα ως συνέπεια των νομοθετικών 
ή κανονιστικών διατάξεων ή της θέσπιση νόμων ή κανονισμών. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»  
 
Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για εισφορά που επιβάλλεται από 
μια κυβέρνηση, τόσο για τις εισφορές που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία” και εκείνων όπου ο χρόνος και το ποσό της 
εισφοράς είναι βέβαιο. Η Διερμηνεία προσδιορίζει τη γενεσιουργό αιτία για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης ως το 
γεγονός που ενεργοποιεί την καταβολή της εισφοράς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Παρέχει τις ακόλουθες 
οδηγίες για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης καταβολής εισφορών: α) Η υποχρέωση αναγνωρίζεται σταδιακά αν το 
δεσμευτικό γεγονός λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και β) Αν μια υποχρέωση 
ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο όριο, η υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν το ελάχιστο όριο έχει 
επιτευχθεί. Η διερμηνεία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  
 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε μία οικονομική 
οντότητα, και που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 
(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει 
συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο 
στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να 
υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις 
από κοινού συμφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 
«Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής  σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 
«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 
(2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

 



 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  
της περιόδου 1/1 – 30/6/2015 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 
σελ.10 από 37 

2.   Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και Περίληψη        
      Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών (συνέχεια) 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες»  
 
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση 
των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα 
προηγούμενη περίοδο. Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα 
άλλα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού 
συμφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»,  ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού 
Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες»  
 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 
οντότητες. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα 
προηγούμενη περίοδο. 
Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς 
να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του ή τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο 
«πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 
«Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες»,  ΔΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)»  
 
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς επιχειρήσεις όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις 
για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10 « Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις». 
Το Πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατομικών της οικονομικών 
καταστάσεων, την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες 
εταιρείες, είτε στο κόστος, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και το ΔΛΠ 
39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». 
Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές  
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Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το 
τροποποιημένο πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»  
 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς Επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 
Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σημαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να εφαρμόζεται η  μέθοδος της καθαρής θέσης, (συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρμογή της μεθόδου 
της καθαρής θέσης σε ορισμένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται  για απομείωση. 
Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το 
τροποποιημένο πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η 
Ιουλίου 2014  
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους (2011)»  
 
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφορές  εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. Στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές εκείνες που δεν 
εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι εισφορές των 
εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού και οι οποίες μπορούν να 
αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους υπηρεσίας την περίοδο στην οποία αυτές οφείλονται. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2013 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2010-2012 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
 
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες της αγοράς» 
και προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που μέχρι πρότινος 
αποτελούσαν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»). 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ως περιουσιακό στοιχείο είτε ως 
υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
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ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»  
 
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης 
σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Επίσης διευκρινίζει ότι μία 
οικονομική οντότητα παρέχει συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των προς παρουσίαση τομέων 
με τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας, μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων 
παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην διοίκηση της οικονομικής οντότητας. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροποποιήσεις στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με επακόλουθες 
τροποποιήσεις στις βάσεις των συμπερασμάτων  άλλων προτύπων) 
 
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» και 
τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση 
και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρησης χωρίς προεξόφληση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της 
προεξόφλησης  είναι ασήμαντο. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - 
αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 
λογιστικής του αξίας. 
 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα  που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού βασικών 
διοικητικών στελεχών της  στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της τελευταίας,  τότε 
αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας και οι παρεχόμενες αμοιβές προς αυτήν θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2013 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2011-2013. 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
 
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ 
ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, υπό την 
προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την εφαρμογή του νωρίτερα. Μια οικονομική οντότητα 
απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές 
καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ. 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό χειρισμό 
σχηματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 
 
Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του 
ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν 
τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  
 
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένωσης 
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της επένδυσης σε ακίνητα, όπως 
ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων, 
ανεξάρτητα μεταξύ τους. 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2016  
 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες»  
 
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντας ο αγοραστής ενός συμφέροντος σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα 
στην οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων), να 
εφαρμόσει όλες τις λογιστικές αρχές συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα 
Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνες τις λογιστικές αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα 
Δ.Π.Χ.Α. για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν τόσο για την αρχική απόκτηση 
συμμετοχής σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού (στην 
τελευταία περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένως δεν επιμετρούνται εκ νέου). Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (Τροποποίηση) 
 
Τροποποιείται το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι συντάκτες οικονομικών καταστάσεων  στις περιπτώσεις που απαιτείται η άσκηση της κρίσης τους 
στην παρουσίαση των οικονομικών αναφορών τους, κάνοντας τις ακόλουθες αλλαγές: 
Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να συγχέονται από την ομαδοποίηση πληροφοριών ή την παροχή μη 
σημαντικών πληροφορίων. Το σκεπτικό της παρουσίασης σημαντικών πληροφοριών ισχύει για τα όλα τα μέρη των 
οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και όταν ένα πρότυπο απαιτεί μια συγκεκριμένη γνωστοποίηση , πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν η σημαντικότητα της πληροφορίας. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις μπορούν να παρουσιαστούν είτε αυτόνομα είτε ομαδοποιημένα ανάλογα την 
σχετικότητα τους. Παρέχεται επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τα υποσύνολα στοιχείων στις οικονομικές 
καταστάσεις και επιπλέον διευκρινίζεται ότι το μερίδιο των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που έχει μια οντότητα 
σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οποία λογίζεται σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να 
παρουσιάζεται συνολικά με βάση το αν ή όχι στη συνέχεια θα ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα. 
Επιπρόσθετα παρέχει παραδείγματα των πιθανών τρόπων διάταξης των σημειώσεων προκειμένου να διευκρινίσει ότι 
η κατανόηση και η συγκρισιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της σειράς των σημειώσεων 
και να αποδείξει ότι οι σημειώσεις δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται με τη σειρά η οποία μέχρι στιγμής αναφέρεται 
στην παράγραφο 114 του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 28(Τροποποίηση)   
 
Τροποποιούνται τα ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχής σε 
άλλες οικονομικές οντότητες και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011) για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής της εξαίρεσης ενοποίησης για 
επενδυτικές οντότητες, αποσαφηνίζοντας τα ακόλουθα σημεία: Η απαλλαγή από την προετοιμασία των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για μία ενδιάμεση μητρική εταιρεία είναι διαθέσιμο σε μητρική εταιρεία 
που είναι θυγατρική μιας Εταιρείας Επενδύσεων, ακόμη και αν η Εταιρεία Επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές 
της στην εύλογη αξία. Μια θυγατρική που παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επενδυτικές δραστηριότητες της 
μητρικής εταιρείας δεν θα πρέπει να ενοποιηθεί εάν η ίδια η θυγατρική είναι μια Εταιρεία Επενδύσεων. Κατά την 
εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης σε συγγενή ή σε κοινοπραξία, ένας επενδυτής που δεν αποτελεί Εταιρεία 
Επενδύσεων και έχει επενδύσει σε μια Εταιρεία Επενδύσεων μπορεί να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης 
αξίας που εφαρμόζεται από την συγγενή εταιρεία ή την κοινοπραξία σε σχέση με τα συμφέροντά της σε θυγατρικές. 
Μια Εταιρεία Επενδύσεων η οποία επιμετρά όλες τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία παρέχει τις γνωστοποιήσεις 
που σχετίζονται με Εταιρείες Επενδύσεων που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 12. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» (τροποποίηση)   
 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα 
έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι 
κατάλληλη για ενσώματα πάγια. Επίσης, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η μέθοδος απόσβεσης 
που βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου είναι ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου 
το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μια μονάδα μέτρησης των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα 
έσοδα και η κατανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο 
βαθμό. Πέραν τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικές μειώσεις στην τιμή ενός προϊόντος που παρήχθει 
χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική ή 
εμπορική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να αντανακλά μια μείωση 
των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
IAS 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (τροποποίηση) 
 
Τροποποιεί το  IAS 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» ώστε να επιτρέπεται η επένδυση σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις να λογίζεται ,προαιρετικά , με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης στις 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες (2011)», (τροποποίηση) 
 
Τροποποιεί το ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011), προκειμένου να διευκρινιστεί η αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς 
των περιουσιακών στοιχείων από έναν επενδυτή σε συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία. Η τροποποίηση απαιτεί α) 
πλήρη αναγνώριση στις οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή των κερδών και ζημιών που προκύπτουν από την 
πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν ένα τομέα δραστηριότητας (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 
Συνενώσεις Επιχειρήσεων), β) μερική αναγνώριση των κερδών και ζημιών, σε περιπτώσεις όπου τα περιουσιακά 
στοιχεία δεν αποτελούν ένα τομέα δραστηριότητας, δηλαδή το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση 
των μη συνδεδεμένων με τον επενδυτή συμφερόντων στην συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία . Αυτές οι απαιτήσεις 
ισχύουν ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της συναλλαγής, π.χ. αν η πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
γίνεται από κάποιον επενδυτή ο οποίος μεταβιβάζει μετοχές  σε θυγατρική εταιρεία που κατέχει τα στοιχεία του 
ενεργητικού (με αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής), ή από την άμεση πώληση των ίδιων των 
περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2014 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2012-2014. 
 
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 5 "Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες» 
 
Προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική οντότητα 
επαναταξινομεί ένα περιουσιακό στοιχείο από τα διακρατούμενα προς πώληση σε επενδύσεις που κρατούνται για 
διανομή ή αντίστροφα καθώς και περιπτώσεις στις οποίες διακόπτεται η λογιστική των διακρατουμένων προς 
διανομή. 
 
ΔΠΧΑ 7 "Χρηματοοικονομικά Μέσα - Γνωστοποιήσεις" 
 
Παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρησης αποτελεί συνεχιζόμενη 
συμμετοχή σε μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό 
γνωστοποιήσεων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
 
Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση του προεξοφλητικού 
επιτοκίου για παροχές μετά την απασχόληση πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα όπως οι παροχές που 
πρέπει να καταβληθούν. 
 

ΔΛΠ 34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις" 
 
Διευκρινίζει την έννοια του «αλλού στην ενδιάμεση έκθεση» και απαιτεί μια αμφίδρομη παραπομπή. 
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  
2017  

 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»  
Το ΔΠΧΑ 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 σύμβασης, καθορίστε την τιμής 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 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  
2018  
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την 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.. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο 
Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2018. Το πρότυπο δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και 
ΔΛΠ 39»  
 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το 
οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες 
και αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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3.   Λειτουργικοί Τομείς 
 
Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, καθώς οι 
περισσότερες εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα, ενώ αυτές που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι πολύ λίγες και έχουν προς το παρόν πολύ περιορισμένες δραστηριότητες . 
 
Οι επιχειρηματικοί τομείς διαχωρίζονται σε δραστηριότητα του διυλιστηρίου, δραστηριότητα πωλήσεων από/προς 
πρατήρια καυσίμων και παροχή υπηρεσιών. 
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε ανάλυση ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
            

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  1/1-30/6/2015                                           1/1-30/6/2014 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

  
Δραστηριότητα 
Διυλιστηρίου 

 

Εμπορία/ 
Πωλήσεις 
σε πρατήρια 

 

 
Παροχή 

υπηρεσιών
 

 
Απαλείψεις/ 
Προσαρμογές

   

 
Σύνολο 

 

  
Δραστηριότητα
Διυλιστηρίου 

(όπως αναμορφώθηκε)

Εμπορία/ 
Πωλήσεις      
σε πρατήρια 

 

 
Παροχή 

υπηρεσιών 
 

 
Απαλείψεις/ 
Προσαρμογές 

(όπως αναμορφώθηκε) 

 
Σύνολο 

(όπως αναμορφώθηκε) 

Πωλήσεις σε τρίτους  2.270.519 1.382.075 4.838 0 3.657.432  3.271.989 1.252.537 4.194 0 4.528.720
Ενδοεταιρικές πωλήσεις  530.320 434.549 423 (965.292) 0  525.155 411.929 53 (937.137) 0

Σύνολο πωλήσεων  
 

2.800.839 1.816.624 5.261 (965.292) 3.657.432
 

3.797.144 1.664.466 4.247 (937.137) 4.528.720

Κόστος πωληθέντων 
 

(2.546.111) (1.709.777) (3.196) 968.443 (3.290.641)
 

(3.769.619) (1.583.826) (2.712) 939.792 (4.416.365)

Μικτά αποτελέσματα 
 

            254.728 106.848 2.065 3.150 366.791
 

27.525 80.640 1.535 2.655 112.355

Έξοδα διάθεσης 
 

(17.407) (92.122) 0 10.561 (98.968)
 

(16.736) (78.467) 0 8.896 (86.307)

Έξοδα διοίκησης 
 

(12.840) (12.349) (557) 235 (25.511)
 

(13.242) (9.925) (446) 353 (23.260)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 
 

(8.536) 16.882 38 (13.538) (5.154)
 

8.591 14.158 35 (11.965) 10.819

Κέρδη εκμετάλλευσης 
  

215.945 19.259 1.546 408 237.158
  

6.138 6.406 1.124 (61) 13.607

Έσοδα επενδύσεων  
 

1.249 3.572 9.568 (13.215) 1.174
 

1.619 4.408 2.108 (6.995) 1.140

Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς εταιρίες 
 

0 0 0 (1.521) (1.521)
 

0 0 0 6.458 6.458

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

(32.156) (11.972) (9.526) 10.265 (43.389)
 

(26.176) (11.481) (2.177) 2.611 (37.223)

Κέρδη περιόδου προ φόρων 
 

185.038 10.859 1.588 (4.063) 193.422
 

(18.419) (667) 1.055 2.013 (16.018)

Λοιπές Πληροφορίες 
 

     
 

     

Προσθήκες αποδιδόμενες σε εξαγορά θυγατρικής 
 

0 0 0 0 0
 

33.046 0 0 0 33.046

Προσθήκες παγίων 
 

12.698 10.157 5 0 22.860
 

16.678 5.592 7 0 22.277

Αποσβέσεις περιόδου 
 

38.373 10.911 949 78 50.311
 

37.263 9.542 956 125 47.886

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 

     
 

     

Ενεργητικό  
 

     
 

     

Στοιχεία ενεργητικού (πλην συμμετοχών) 
 

1.926.828 831.850 372.549 (488.510) 2.642.717
 

1.809.589 636.379 370.746 (424.242) 2.392.472

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες 
 

183.165 18.992 64 (151.545) 50.676
 

174.463 18.244 0 (141.381) 51.326

Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 
 

937 0 0 0 937
 

937 0 0 0 937

Σύνολο ενεργητικού 
 

2.110.930 850.842 372.613 (640.055) 2.694.330
 

1.984.989 654.623 370.746 (565.623) 2.444.735

Παθητικό  
 

     
 

     
Σύνολο υποχρεώσεων   1.648.710 624.223 357.352 (491.190) 2.139.095  1.551.146 470.166 355.556 (431.148) 1.945.720
Οι πωλήσεις εξωτερικού της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 10% αφορούν πωλήσεις προς Saudi Aramco (Σαουδική Αραβία) που ανέρχονται για το 2015 σε  € 286.549 χιλιάδες (ποσοστό 10,2%) και το 2014 σε € 0 χιλιάδες 
(ποσοστό 0,0%). 
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4.  Κύκλος Εργασιών 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό - ναυτιλία - 
εξωτερικό) και ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (προϊόντα - εμπορεύματα - υπηρεσίες). 
 

ΟΜΙΛΟΣ         
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)     1/1 – 30/6/15    1/1 – 30/6/14  
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 Προϊόντων 617.197 165.427 1.787.182 2.569.806 806.295 230.557 2.419.010 3.455.862 
 Εμπορευμάτων 951.125 45.096              86.567 1.082.788 866.433 39.362 162.869 1.068.664 
 Υπηρεσιών 4.838 0 0 4.838 4.194 0 0 4.194 
Σύνολο 1.573.160 210.523 1.873.749 3.657.432 1.676.922 269.919 2.581.879 4.528.720 

 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ         
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)     1/1 – 30/6/15    1/1 – 30/6/14  
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 Προϊόντων 617.197 165.427 1.787.182 2.569.806 806.295 230.557 2.419.010 3.455.862 
 Εμπορευμάτων 147.313 31.992              51.728 231.033 178.984 32.480 129.818 341.282 

Σύνολο 764.510 197.419 1.838.910 2.800.839 985.279 263.037 2.548.828 3.797.144 
 
Βάσει ιστορικών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου το ποσοστό συμμετοχής των πωληθέντων όγκων των 
τριμήνων στο σύνολο του έτους κυμαίνεται από 24% έως 26% και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται ιδιαίτερη 
εποχικότητα στον όγκο πωλήσεων ανά τρίμηνο.  
 
 
5.  Αποτίμηση Αποθεμάτων / Κόστος Πωληθέντων 
 
Τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της περιόδου αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους 
και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Κατά την τρέχουσα και την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μέρος των 
αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων περιόδου (κόστος πωληθέντων) του Ομίλου και της Εταιρίας, 1/1–30/6/2015: € 2.789 χιλιάδες και 
1/1–30/6/2014: € 1.507 χιλιάδες. 
Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο “Κόστος πωληθέντων” κατά την τρέχουσα και 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τον Όμιλο ήταν για 1/1–30/6/2015: € 3.248.280 χιλιάδες και για 1/1–30/6/2014: € 
4.376.720 χιλιάδες (Εταιρία: 1/1–30/6/2015: € 2.505.109 χιλιάδες, 1/1–30/6/2014: € 3.730.959 χιλιάδες). 
 

6.  Φόροι Εισοδήματος 
 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 1/1-30/6/15 1/1-30/6/14  1/1-30/6/15  1/1-30/6/14

   
 

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου 27.388 707  22.566 0

Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων 956 4.256  0 4.256

Αναβαλλόμενη φορολογία 23.171 (5.275)  25.113 (5.825)

Σύνολο 51.515 (312)  47.679 (1.569)
 
 
Ο φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου υπολογίσθηκε προς 26% τόσο για την περίοδο 1/1–30/6/2015 όσο και 
για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/6/2014. 
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6.  Φόροι Εισοδήματος (συνέχεια) 
 
Βάσει του Ν4334/2015 που δημοσιεύθηκε στις 16/7/2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών 
προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% με εφαρμογή για οικονομικές χρήσεις από 1/1/2015. 
Αν για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας λαμβανόταν υπόψη ο νέος συντελεστής 29%, οι φόροι 
εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρίας στην κατάσταση του συνολικού εισοδήματος θα ήταν αυξημένοι κατά 
περίπου € 7,5 εκατ. και € 6,0 εκατ. αντίστοιχα. 
 
 
 
7.  Κέρδη ανά Μετοχή 

 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή, βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 

 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ 

 
 ΕΤΑΙΡΙΑ 

  1/1-30/6/15 1/1-30/6/14  1/1-30/6/15 1/1-30/6/14
   (όπως αναμορφώθηκαν)    
Κέρδη / (ζημιές) κατανεμόμενα στους 
μετόχους της Εταιρίας (σε χιλ. Ευρώ)  

 141.800 (15.769)  137.359 (16.850) 

 
Μέσος Σταθμισμένος αριθμός των 
κοινών μετοχών για τους σκοπούς των 
βασικών κερδών ανά μετοχή 

 

110.782.980 110.782.980 

 

110.782.980 110.782.980 

Κέρδη / (ζημιές)  ανά μετοχή βασικά 
και απομειωμένα σε € 

 
1,28 

 
(0,14) 

 
1,24 

 
(0,15) 

 
 

 
8.  Μερίσματα 
 
Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Διοίκηση της Εταιρίας, πρότεινε στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2015 τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.  
 
 

 
9.  Υπεραξία Επιχείρησης 

 
O λογαριασμός της υπεραξίας επιχείρησης του Ομίλου, στις 30 Ιουνίου 2015 ανέρχεται σε € 19.772 χιλιάδες και 
αφορά την εξαγορά των θυγατρικών “ΑvinOil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” για ποσό € 16.200 χιλιάδες και “CORAL GAS 
A.E.B.E.Y.” για ποσό € 3.105 χιλιάδες. Ποσό € 467 χιλιάδες αφορά την υπεραξία που μεταφέρεται από τον όμιλο 
της νεοιδρυθείσας “L.P.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’ που προέκυψε από τον μετασχηματισμό (διάσπαση) της “CYCLON 
ΕΛΛΑΣ A.E.”. Διενεργείται από τον Όμιλο έλεγχος, για τυχόν ενδείξεις απομείωσης, ετησίως από τον οποίο δεν 
έχει προκύψει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας. 

 

 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 

 
 

31/12/2014 
 

 
 

Προσθήκες  

 
 

30/6/2015 
 

Υπεραξία  19.772 0 19.772 
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10.  Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Οι λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων και δικαιώματα παραχώρησης. Οι κινήσεις τους κατά την περίοδο 1/1– 
30/6/2015 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

    ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)   Λογισμικό Δικαιώματα  Σύνολο   Λογισμικό 

ΚΟΣΤΟΣ             
1η  Ιανουαρίου 2015   27.518 51.822 79.340          10.973 
Προσθήκες   2.365 259 2.624  106 
Μειώσεις/Διαγραφές  (973) (275) (1.248)  0 
Μεταφορές   140 0 140  0 
30 Ιουνίου 2015   29.050 51.806 80.856  11.079 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     
1η  Ιανουαρίου 2015   24.940 27.021 51.961  10.588 

Αποσβέσεις περιόδου   745 1.613 2.358  63 
Μειώσεις/Διαγραφές  (973) (206) (1.179)  0 
30 Ιουνίου 2015   24.712 28.428 53.140  10.651 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ     

31 Δεκεμβρίου 2014   2.578 24.801 27.379  385 
30 Ιουνίου 2015   4.339 23.378 27.716              428  

 

 
11.  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Οι κινήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου κατά την περίοδο 1/1–30/6/2015 παρουσιάζονται στον 
κατωτέρω πίνακα: 

ΟΜΙΛΟΣ 
 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  

Γήπεδα  
& κτίρια 

Μηχανήματα 
& μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις

 
Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ 
1η  Ιανουαρίου 2015  468.646 1.411.594 77.265 52.902 1.153     2.011.560
Προσθήκες 801 3.101 1.680 14.654 0 20.236
Μειώσεις/Διαγραφές (6.136) (12.161) (4.887) 0 0 (23.184)
Μεταφορές 9.298 12.907 601 (22.946) 0 (140)
30 Ιουνίου 2015 472.609 1.415.441 74.659 44.610 1.153 2.008.472
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
1η Ιανουαρίου 2015 121.172 766.792 48.748 0 1.063 937.775
Προσθήκες 5.376 40.304 2.261 0 12 47.953
Μειώσεις/Διαγραφές (5.835) (11.818) (4.816) 0 0 (22.469)
Μεταφορές 0 104 (104) 0 0 0
30 Ιουνίου 2015 120.713 795.382 46.089 0 1.075 963.259

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ     
31 Δεκεμβρίου 2014 347.474 644.802 28.517 52.902 90 1.073.785
30 Ιουνίου 2015 351.896 620.059 28.570 44.610 78 1.045.213
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11.  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 
 

Οι κινήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας κατά την περίοδο 1/1–30/6/2015 παρουσιάζονται στον 
κατωτέρω πίνακα: 

 
Επιπροσθέτως, οι υποχρεώσεις των χρηματοδοτικών μισθώσεων της Εταιρίας εξασφαλίζονται από την 
παρακράτηση κυριότητας του εκμισθωτή στα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η λογιστική αξία είναι 
€ 78 χιλιάδες (31/12/2014: € 90 χιλιάδες). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  

Γήπεδα  
& κτίρια 

Μηχανήματα 
& μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις

 
Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ       
1η  Ιανουαρίου 2015 181.987 1.221.290 20.306 37.307 1.153     1.462.043
Προσθήκες 84 547 318 11.643 0 12.592

   Μειώσεις/Διαγραφές 0 0 (8) 0 0 (8)
Μεταφορές 974 11.699 152 (12.825) 0 0

    30 Ιουνίου 2015 183.045 1.233.536 20.768 36.125 1.153 1.474.627
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
1η  Ιανουαρίου 2015 33.122 645.663 15.936 0 1.063 695.784
Προσθήκες 2.085 35.698 515 0 12 38.310

   Μειώσεις/Διαγραφές 0 0 (8) 0 0 (8)
   30 Ιουνίου 2015 35.207 681.361 16.443 0 1.075 734.086
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  
31 Δεκεμβρίου 2014 148.865 575.627               4.370 37.307 90 766.259

   30 Ιουνίου 2015 147.838 552.175 4.325 36.125 78 740.541
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12.  Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρίες 

 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες: 
 

 
 
 
 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

(άμεσο 
ή/και 
έμμεσο) 

Δραστηριότητα 

 
Μέθοδος 
ενοποίησης 

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή 

 
Ολική 

 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% 

Εμπόριο, Μεταφορά, 
Αποθήκευση και 
Αντιπροσωπεία 
Πετρελαιοειδών 

 
 

Ολική 

ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% 

Εκμετάλλευση και 
Αξιοποίηση Ακινήτων 

 
Ολική 

 
CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (πρώην Shell Hellas Ανώνυμος 
Εταιρεία Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων) 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

100% Πετρελαιοειδή 
 

Ολική 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

100% Πετρελαιοειδή 
 

Ολική 

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

100% Πετρελαιοειδή 
 

Ολική 

CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή 

 
Ολική 

CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (πρώην Shell Gas 
Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Υγραερίου) 

Ελλάδα, 
Ασπρόπυργος 

Αττικής 
100% Υγραέρια 

 
Ολική 

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 
Ελλάδα, Σπάτα 

Αττικής 
92,06% 

Συστήματα 
Ανεφοδιασμού 

Αεροπορικού Καυσίμου 

 
 

Ολική 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Ενέργεια (αδρανής) 

 
Κόστος 

 

NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

50% Ενέργεια (αδρανής) 
 

Κόστος 
 

Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
50% Φυσικό Αέριο 

 
Καθαρή θέση 

 

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

49% Αεροπορικά Καύσιμα 
 

Καθαρή θέση 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

37,49% Αεροπορικά Καύσιμα 
 

Καθαρή θέση 
 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
35% Ενέργεια 

 
Καθαρή θέση 

 

MOTOR OIL (CYPRUS) LIMITED Κύπρος,  Λευκωσία 100% Συμμετοχές και Εμπόριο 
 

Ολική 
 

MOTOR OIL TRADING Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή 

 
Ολική 

 

MOTOR OIL MIDDLE EAST DMCC 
Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Ντουμπάι 

100% Πετρελαιοειδή 
 

Ολική 
 

BUILDING FACILITY SERVICES – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

100% 
Παροχή Υπηρεσιών 
Διαχείρισης Ακινήτων 

 
Ολική 
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12.  Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρίες (συνέχεια) 
 
 

 
 
Οι εταιρίες “ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.”, “NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και “ΒΙΠΑΝΟΤ” περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος κτήσης, λόγω 
επουσιώδους σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 
(άμεσο ή/και 
έμμεσο) 

Δραστηριότητα 

 
Μέθοδος 
ενοποίησης 

 
 
 
MOTOR OIL FINANCE PLC 

 
 

Αγγλία, Λονδίνο 

 
 

100% 

 
 

Παροχή 
χρηματοοικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών 

 
 
 
 

Ολική 
 

L.P.C. Α.Ε. 
Ελλάδα, Ασπρόπυργος 

Αττικής 
100% 

Επεξεργασία και Εμπορία 
Λιπαντικών και 
Πετρελαιοειδών 

 
Ολική 

 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. (πρώην ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.) 
Ελλάδα, Ασπρόπυργος 

Αττικής 
100% 

Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων 

 
Ολική 

 

ΚΕΠΕΔ Α.Ε. 
Ελλάδα, Ασπρόπυργος 

Αττικής 
90% 

Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών 

Λιπαντικών 

 
 

Ολική 

ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
Ελλάδα, Ασπρόπυργος 

Αττικής 
100% 

Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων 
Ορυκτελαίων 

 
Ολική 

 

ARCELIA HOLDINGS  LTD Κύπρος, Λευκωσία 100% Εταιρεία Συμμετοχών 
 

Ολική 

BULVARIA OOD Βουλγαρία, Σόφια 100% Εμπορία Λιπαντικών 
 

Ολική 

CYROM 
Ρουμανία, Ιλβόφ-

Γκλίνα 
100% Εμπορία Λιπαντικών 

 
Ολική 

CYCLON LUBRICANTS DOO BEOGRAD Σερβία, Βελιγράδι 100% Εμπορία Λιπαντικών 
 

Ολική 

CYTOP A.E. 
Ελλάδα, Ασπρόπυργος 

Αττικής 
100% 

Συλλογή και Εμπόριο 
Χρησιμοποιημένων 

Ορυκτελαίων 

 
 

Ολική 

AL DERAA AL AFRIQUE JV Λιβύη, Τρίπολη 60% 
Συλλογή και Εμπόριο 
Χρησιμοποιημένων 

Ορυκτελαίων 

 
Ολική 

ΒΙΠΑΝΟΤ 
Ελλάδα, Ασπρόπυργος 

Αττικής 
12,83% 

Ίδρυση Βιομηχανικού 
Πάρκου 

 
 

Κόστος 
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12.  Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρίες (συνέχεια) 
 
Τα ποσά με τα οποία είναι εκφρασμένες οι αξίες των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του Ομίλου 
είναι τα ακόλουθα: 
 

Επωνυµία ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 30/6/2015 31/12/2014  30/6/2015 31/12/2014

 
 

  
 

  

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 
 

0 0  53.013 47.564

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 
 

0 0  0 0

ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
 

0 0  0 0
CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (πρώην Shell Hellas Ανώνυμος Εταιρεία 
Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων) 

 

0 0

 

63.141 63.141
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«Ο ΕΡΜΗΣ» 

 

0 0

 

0 0
ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

0 0

 

0 0

CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E. 
 

0 0  0 0
CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (πρώην Shell Gas Ανώνυμος Εμπορική 
και Βιομηχανική Εταιρεία Υγραερίου) 

 

0 0

 

26.585 26.585

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 
 

0 0  4.195 4.195

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 
 

610 610  244 244
NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
338 338

 
338 338

Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

1.149 567  1.000 1.000
SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
5.450 5.643

 
0 0

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 

 
937 1.185

 
0 0

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. 
 

42.128 45.396  22.411 22.411

MOTOR OIL (CYPRUS) LIMITED 
 

0 0  200 200

MOTOR OIL TRADING 
 

0 0  0 0

MOTOR OIL MIDDLE EAST DMCC 
 

0 0  0 0
BUILDING FACILITY SERVICES – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
0 0

 
150 150

MOTOR OIL FINANCE PLC  0 0  61 61

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 

0 0  0 17.276
ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. (πρώην ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.)  

0 0  0 0
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.  0 0  0 0
L.P.C. Α.Ε. 0 0 11.827 0
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  

0 0  0 0
ARCELIA HOLDINGS LTD  

0 0  0 0
BULVARIA OOD  

0 0  0 0
CYROM  

0 0  0 0
CYCLON LUBRICANTS DOO BEOGRAD  

0 0  0 0
CYTOP A.E.  

0 0  0 0
AL DERAA AL AFRIQUE JV  

0 0  0 0
ΒΙΠΑΝΟΤ  

65 65  0 0

Σύνολο 50.676 53.804  183.165 183.165
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13.  Συμμετοχές Διαθέσιμες προς Πώληση 
 
 
Επωνυµία 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) Έδρα 

Ποσοστό 
συµµετοχής

Αξία 
συμμετοχής 

Δραστηριότητα 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 16,67% 10 

Προώθηση Θεμάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

 
Αθήνα 

 
16% 

 
927 

Συστήματα Ανεφοδιασμού 
Αεροπορικού Καυσίμου 

 
Οι συμμετοχές σε “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” 
(αστική μη κερδοσκοπική εταιρία) και “ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” 
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσης τους, διότι δεν ασκείται σημαντική επιρροή στις 
διοικήσεις των εταιριών αυτών. 
 

14.   Μετοχές διαθέσιμες προς πώληση 
 
Στις 31/12/2014 ο Όμιλος κατείχε 6.373.614 μετοχές της εισηγμένης “ATTICA BANK A.E.” που αποτιμήθηκαν 
σε € 293 χιλιάδες τις οποίες και εκποίησε στην τρέχουσα περίοδο. 

 
 
15.  Δάνεια 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/6/2015 31/12/2014  30/6/2015 31/12/2014 
Δάνεια τραπεζών  1.447.411 1.207.188  752.034 514.325 
Δάνειο από θυγατρικές  0 0  344.350 344.350 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις  78 90  78 90 
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου *  (8.528) (9.290)  (2.728) (2.816) 

Σύνολο δανείων   1.438.961 1.197.988  1.093.734 855.949 
 
    Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:  
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/6/2015 31/12/2014  30/6/2015 31/12/2014 
Άμεσα ή εντός ενός έτους  462.255 370.781  241.904 155.882 
Εντός του δεύτερου έτους   166.971 247.668  153.945 238.492 
Από 3 έως και 5 χρόνια  818.263 588.829  700.613 464.391 
Μετά από 5 χρόνια  0 0  0 0 
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου *  (8.528) (9.290)  (2.728) (2.816) 
Σύνολο δανείων   1.438.961 1.197.988  1.093.734 855.949 
Μείον: Ποσά πληρωτέα εντός 12 μηνών 
(περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις) 

 
462.255 370.781 

 
241.904 155.882 

Ποσά πληρωτέα μετά από 12 μήνες  976.706 827.207  851.830 700.067 
 
* Τα έξοδα των ομολογιακών δανείων του Ομίλου αποσβένονται αναλογικά με τα υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής 
των δανείων. 
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15.  Δάνεια (συνέχεια) 
 
Ανάλυση δανείων ανά νόμισμα στις 30/6/15 και 31/12/14: 
 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014
Νόμισμα δανείων   
ΕΥΡΩ  1.376.567 1.089.633  1.031.340 747.595 
ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.  62.394 108.355  62.394 108.354 
Σύνολο  1.438.961 1.197.988  1.093.734 855.949 

 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται με την εύλογη αξία τους. 
Ο Όμιλος έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια: 
i)    H “Motor Oil” έχει συνάψει δάνεια ως εξής: 

Στις 21/4/2011 ελήφθη ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους € 150.000 χιλιάδες. Σκοπός της σύναψης του 
δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου βραχυπροθέσμου δανεισμού με τη 
μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο και οι αποπληρωμές του είναι εξαμηνιαίες με έναρξη την 3/11/2011 και θα 
ολοκληρωθούν έως τις 3/5/2016. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2015 είναι € 67.500 χιλιάδες. 
Στις 29/11/2012 ελήφθη δάνειο συνολικού ύψους € 20.000 χιλιάδες. Οι αποπληρωμές του είναι ετήσιες με 
έναρξη την 29/11/2013 και θα ολοκληρωθούν έως τις 29/11/2015. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 
30/6/2015 είναι € 10.000 χιλιάδες. 
Στις 20/12/2012 ελήφθη ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους $100.000 χιλιάδες. Σκοπός της σύναψης του 
δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση μέρους υφιστάμενου ομολογιακού δανείου το οποίο εξοφλήθηκε 
στις 20/12/2012. Οι αποπληρωμές του είναι εξαμηνιαίες με έναρξη την 20/6/2013 και θα ολοκληρωθούν έως 
τις 20/12/2016. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2015 είναι $ 70.000 χιλιάδες. 
Στις 31/12/2012 ελήφθη δάνειο συνολικού ύψους € 60.000 χιλιάδες. Σκοπός του δανείου είναι η 
αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου βραχυπροθέσμου δανεισμού με τη μετατροπή του σε 
μακροπρόθεσμο και κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα και πρόκειται να εξοφληθεί 
εξ ολοκλήρου μέχρι τις 5/1/2016. 
Στις 18/11/2013 η Εταιρία σύναψε ομολογιακό δάνειο € 50.000 χιλιάδων. Σκοπός της σύναψης του δανείου 
είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Οι αποπληρωμές του θα είναι 
εξαμηνιαίες με έναρξη την 18/11/2014 και θα ολοκληρωθούν έως τις 18/11/2016 με επιλογή παράτασης 1+1 
ετών. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2015 είναι € 47.000 χιλιάδες. 
Επίσης, τον Μάιο του 2014 ο Όμιλος μέσω της νεοσυσταθείσας “Motor Oil Finance plc”, προέβει στην έκδοση 
ομολογιακού δανείου ποσού € 350 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο 
σταθερού επιτοκίου 5,125%. Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση αυτή εξαιρουμένων των 
προμηθειών και εξόδων ανήλθαν σε € 344,4 εκατ. και χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.  
Στις 07/05/2014 η Εταιρία σύναψε ομολογιακό δάνειο € 75.000 χιλιάδων. Σκοπός της σύναψης του δανείου 
είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Οι αποπληρωμές του  θα είναι ετήσιες 
και θα ολοκληρωθούν στις 7/5/2017 με επιλογή παράτασης ενός έτους. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 
30/6/2015 είναι € 67.500 χιλιάδες. 
Στις 21/11/2014 η Εταιρία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 135.000 χιλιάδων που λήγει 
21/11/2018. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. 
Στις 4/2/2015 η Εταιρία συμφώνησε τη σύναψη ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού € 150.000 χιλιάδων 
που εκταμιεύτηκε 22/4/2015. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 
δανεισμού το υπόλοιπο του οποίου στις 30/6/2015 είναι € 150.000 χιλιάδες και τη χρηματοδότηση γενικών 
εταιρικών αναγκών. 
Στις 31/3/2015 ελήφθη ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους € 70.000 χιλιάδες που λήγει στις 2/4/2018. 
Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού με τη 
μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. 
Επίσης, στις 16/6/2015 ελήφθη ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους € 2.472 χιλιάδες. Οι αποπληρωμές του 
είναι εξαμηνιαίες με έναρξη στις 16/12/2015 και θα ολοκληρωθούν έως τις 16/6/2019.  
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους των 
μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 241.904 χιλιάδες. 
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15.   Δάνεια (συνέχεια) 
 
 

ii) Η “Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” έχει ομολογιακό δάνειο ύψους € 15.000 χιλιάδων που ελήφθη την 12/12/2013. 
Σκοπός της σύναψης του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με την 
μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. Οι αποπληρωμές του είναι εξαμηνιαίες με έναρξη την 12/12/2014 και θα 
ολοκληρωθούν στις 12/12/2016 με επιλογή παράτασης 1+1 ετών. 
 
Επίσης, η Avin στις 1/8/2014 υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ύψους € 110.000 χιλιάδων. Σκοπός της σύναψης 
του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση μέρους υφιστάμενου δανεισμού. Η διάρκεια του δανείου αυτού 
είναι πέντε έτη. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου 
μέρους των μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 31.002 χιλιάδες. 
 

iii) Η “OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου Α.Ε.” έχει εκδώσει ένα κοινό Ομολογιακό δάνειο ονομαστικής 
αξίας € 16.400 χιλιάδων. Oι αποπληρωμές είναι τριμηνιαίες και λαμβανομένων υπόψη των μέχρι τώρα 
εκταμιεύσεων και αποπληρωμών (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους του) το υπόλοιπο στις 
30/6/2015 είναι € 5.867 χιλιάδες. Το δάνειο αυτό λήγει τον Δεκέμβριο του 2018. 
 

iv) Η “Coral A.E.” έχει ένα ομολογιακό δάνειο ύψους € 120.000 χιλιάδων, το οποίο ελήφθη στις 25/6/2010 και 
επρόκειτο να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου μέχρι τις 28/6/2015 και για το οποίο η διοίκηση του Ομίλου είναι στο 
τελικό στάδιο για την αναχρηματοδότηση του. Επίσης στις 30/5/2013 ελήφθη ομολογιακό δάνειο € 20.000 
χιλιάδων, που αφορά αναχρηματοδότηση αντίστοιχου υφιστάμενου δανεισμού. Οι αποπληρωμές του είναι 
εξαμηνιαίες με έναρξη 12 μήνες από τη σύναψή του και θα ολοκληρωθούν έως 30 μήνες από τη σύναψή του. 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους των 
μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 168.428  χιλιάδες.  
 

v) H “L.P.C. Α.Ε.” έχει ένα Ομολογιακό δάνειο ύψους € 15.259 χιλιάδων, το οποίο ελήφθη στις 29/11/2010. Οι 
αποπληρωμές του είναι εξαμηνιαίες και θα ολοκληρωθούν στις 31/12/2015. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 
δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους των μακροπρόθεσμου δανείου) διάρκειας έως 
ενός έτους είναι € 15.259 χιλιάδες. 
 
 Όλα τα ανωτέρω δάνεια φέρουν  επιτόκιο LIBOR/EURIBOR+SPREAD. 
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16.  Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 30/6/2015 ήταν € 83.088 χιλιάδες (31/12/2014: € 83.088 χιλιάδες) 
αποτελείται από 110.782.980 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,75 εκάστη (31/12/2014: € 0,75 εκάστη) 
 
 
  
 

17.  Αποθεματικά 
 
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρίας στις 30/6/2015 ανέρχονται σε € 73.376 χιλιάδες και € 47.964 
χιλιάδες αντίστοιχα (31/12/2014: € 51.170 και € 47.964 αντίστοιχα). 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
 
 
 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 

 
 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Αποθεματικό 
από την έκδοση 
μετοχών υπέρ 

το άρτιο  
Ειδικά 

Αποθεματικά 

 
 

Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποθεματικά 
από συν/κές 
διαφορές 

μετατροπών 

 
 

Σύνολα 
Αποθεματικών

Έναρξη χρήσης 1/1/2015 33.064 0 11.535 6.571 0 51.170
Κινήσεις περιόδου 23 17.931 0 4.257 (5) 22.206

Λήξη χρήσης 30/6/2015 33.087 17.931 11.535 10.828 (5) 73.376

 
 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 
 
 
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 

 
 

Τακτικό 
Αποθεματικό

Ειδικά 
Αποθεματικά 

 
 

Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

 
 

Σύνολα 
Αποθεματικών 

Έναρξη χρήσης 1/1/2015 30.942 11.535 5.487 47.964 

Λήξη χρήσης 30/6/2015 30.942 11.535 5.487
 

47.964 
 
 
 
18.  Συσσωρευμένα κέρδη / Αποτελέσματα εις Νέο 
 
 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο την 31/12/2014   277.803      193.809 
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου 141.800    137.359 
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου       (47)               0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου 
141.753

 
    

   137.359 
Μεταφορά σε Αποθεματικά       (22.206)               0 
Υπόλοιπο την 30/6/2015  397.350       331.168 
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19.  Ίδρυση/Εξαγορά Θυγατρικών Εταιριών 
 
19.1  “CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” 
 
Εντός του Ιουνίου 2014 η Εταιρία προέβει μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), σε αγορά 
περαιτέρω ποσοστού στην εισηγμένη “CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”, από το 26,71% που κατείχε. Στις 30/6/2014 η 
Εταιρία κατείχε ποσοστό 52,17% του μετοχικού κεφαλαίου της “CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”. Το κόστος εξαγοράς του 
εξαγορασθέντος μέσω του Χ.Α. ποσοστού 25,46%, ανήλθε στο ποσό των € 4.759.293,14. 
 
Η τελική αξιολόγηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν κατά την 
εξαγορά της ανωτέρω εταιρίας οριστικοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 στα πλαίσια του ΔΠΧΑ 3. 
 
Τα οριστικά στοιχεία της εξκαγοράς των ανωτέρω εταιριών σύμφωνα με το “ΔΠΧΑ 3” αναλύονται παρακάτω: 
 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)     
 
 
Ενεργητικό 

    

Υπεραξία        467   
Σύνολο παγίου ενεργητικού   37.238   

Αποθέματα     7.659   
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις   33.393   
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα     7.047   
Σύνολο Ενεργητικού  85.804   
 
Υποχρεώσεις 

    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  12.708   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  41.245   
Σύνολο υποχρεώσεων  53.953   
     
Εύλογη Αξία ιδίων κεφαλαίων που αποκτήθηκαν  31.851   
Τίμημα που καταβλήθηκε σε μετρητά 
Αξία μετοχών που είχαν ήδη αποκτηθεί σε προηγούμενες χρήσεις 
Δικαιώματα μειοψηφίας 

 (4.759) 
(7.910) 

              (15.356) 

  

Κέρδος από απόκτηση συμμετοχής σε συγγενή εταιρία που 
αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου 

 
3.826 

  

     
Ταμιακές ροές για την εξαγορά:      
Τίμημα που καταβλήθηκε σε μετρητά  (4.759)   
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα που αποκτήθηκαν κατά την 
εξαγορά 

  
   7.047 

  

Τελική ταμιακή εισροή για την εξαγορά     2.288   
 
Το ποσό των € 3.826 χιλιάδες  (Κέρδος από απόκτηση συμμετοχής σε συγγενή εταιρία που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσματα της περιόδου) περιλαμβάνεται στα “Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς εταιρίες” της συνοπτικής 
κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων. 
Τα δικαιώματα μειοψηφίας έχουν υπολογισθεί βάσει του σχετικού ποσοστού επί των Ιδίων  Κεφαλαίων της 
εξαγορασθείσας εταιρίας. 
 
Τον Ιούνιο 2015 ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός (διάσπαση βάσει του Ν1297/1972) της θυγατρικής "CYCLON 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε." σε δύο κλάδους που εισφέρθηκαν ο πρώτος (καύσιμα) στην υφιστάμενη θυγατρική "AVINOIL 
Α.Β.Ε.Ν.E.Π." και ο δεύτερος (λιπαντικά) στην νεοιδρυθείσα "L.P.C. A.E." 
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19. Ίδρυση/Εξαγορά Θυγατρικών Εταιρειών 
 
19.2  “MOTOR OIL TRADING A.E.” 
 
Τον Ιανουάριο του 2015, συστάθηκε η εταιρία "MOTOR OIL TRADING A.E." με μετοχικό κεφάλαιο             
€ 24.000 με έδρα το Μαρούσι στην οποία η Εταιρία συμμετέχει έμμεσα κατά 100% μέσω της θυγατρικής της 
"MOTOR OIL CYPRUS LTD". Σκοπός της νεοσυσταθείσας εταιρίας είναι η εμπορία πετρελαιοειδών. 
 

20. Αναμόρφωση Συνοπτικής Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος  
        της 30ης Ιουνίου 2014 
 
Μετά την τελική αξιολόγηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν κατά 
την εξαγορά της εταιρίας “ CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” που οριστικοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 στα πλαίσια 
του ΔΠΧΑ 3, παρατίθεται η Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30/6/2014 όπως δημοσιεύθηκε και 
όπως αναμορφώθηκε: 
 

Περίοδος 1/1 – 30/6/2014 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ (εκτός από “κέρδη ανά μετοχή”)  1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2014 

  (όπως δημοσιεύθηκε) (όπως αναμορφώθηκε) 

Κύκλος εργασιών  4.528.720 4.528.720 

Κόστος πωληθέντων  (4.416.365) (4.416.365) 

Μικτά αποτελέσματα  112.355 112.355 

    

Έξοδα διάθεσης  (86.307) (86.307) 

Έξοδα διοίκησης  (23.260) (23.260) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα /(έξοδα)  10.819 10.819 

Κέρδη εκμεταλλεύσεως  13.607 13.607 

    

Έσοδα από επενδύσεις  1.140 1.140 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς εταιρίες  5.599 6.458 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (37.223) (37.223) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (16.877) (16.018) 
    

Φόροι εισοδήματος  312 312 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά 
από φόρους  

 
(16.565)

 
(15.706) 

    

Κατανέμονται στους Μετόχους της Εταιρίας  (16.628) (15.769) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  63 63 

    

Κέρδη ανά μετοχή βασικά και 
απομειωμένα σε €  

 (0,15) (0,14) 

    

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  (16.565) (15.706) 
    

Κατανέμεται στους Μετόχους της Εταιρίας  (16.628) (15.769) 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  63 63 
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21.  Αναμόρφωση Συνοπτικής Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
       της 30ης Ιουνίου 2014  
 
Μετά την τελική αξιολόγηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν κατά 
την εξαγορά της εταιρίας “ CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” που οριστικοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 στα πλαίσια 
του ΔΠΧΑ 3, παρατίθεται η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30/6/2014 όπως δημοσιεύθηκε και όπως 
αναμορφώθηκε: 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ   
  30/6/2014 30/6/2014    
Πάγιο ενεργητικό  (όπως δημοσιεύθηκε) (όπως αναμορφώθηκε) 

 
  

Υπεραξία   
  

19.772 
   

19.772 
 

  

Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις  28.032 29.032    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  1.090.319 1.091.109    

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες  51.326 51.326    

Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση  937 937    

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  43.402 43.402    

Σύνολο παγίου ενεργητικού  1.233.788 1.235.578    

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέματα  621.302 621.302    

Φόροι εισοδήματος  16.336 16.336    

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  398.659 398.659    

Μετοχές διαθέσιμες προς πώληση  892 892    

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  171.968 171.968    

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.209.157 1.209.157    

Σύνολο Ενεργητικού  2.442.945 2.444.735  
       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια  823.848 823.848    

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  43.846 43.846    

Αναβαλλόμενοι φόροι  70.986 71.130    

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  9.316 9.316    

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις  833 833    

Επιχορηγήσεις παγίων  8.883 8.883    

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  957.712 957.856    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές  701.246 701.246    

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  2.804 2.804    

Φόροι εισοδήματος  944 944    

Δάνεια  281.565 281.565    

Επιχορηγήσεις παγίων  1.305 1.305    

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  987.864 987.864    

Σύνολο υποχρεώσεων  1.945.576 1.945.720    

Ίδια κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο  83.088 83.088    

Αποθεματικά  45.822 45.822    

Αποτελέσματα εις νέο  352.740 353.599    

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής  481.650 482.509    

Δικαιώματα Μειοψηφίας  15.719 16.506    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  497.369 499.015    

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων  2.442.945 2.444.735  
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22.  Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις 
 
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 24,2 εκατομμυρίων περίπου (εκ των 
οποίων € 9,8 εκατομμυρίων περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου 
κατά τρίτων συνολικού ποσού € 32,8 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων € 0 εκατομμύρια αφορούν την 
Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη καθώς η τελική έκβασή τους δεν 
μπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. 
 
Η Εταιρία και κατά συνέπεια ο Όμιλος, προκειμένου να ολοκληρώσει τις επενδύσεις και τις δεσμεύσεις της για 
έργα, έχει συνάψει συμβάσεις με τεχνικές εταιρίες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την 
30/6/2015 σε € 2,5 εκατομμύρια περίπου. 
 
Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, στις οποίες 
ορίζεται ότι η τιμή αγοράς ή πώλησης αργού πετρελαίου και καυσίμων θα είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες 
τρέχουσες τιμές της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής. 
 
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της θυγατρικής “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” είναι 
ενεχυριασμένοι για την εξασφάλιση αποπληρωμής ομολογιακού της δανείου. 
 
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις εταιριών του Ομίλου ανέρχεται 
την 30/6/2015 σε  € 117.283 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2014 το ποσό ανερχόταν σε € 132.719 χιλιάδες. 
 
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχεται την 
30/6/2015 σε € 13.289 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2014 το ποσό ανερχόταν σε € 16.650 χιλιάδες. 
 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
  
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ** 
CORAL A.E.** 

 2013 
 2013 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.  2010 
ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.  *     - 
CORAL GAS A.E.B.E.Y. *     - 
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.  2010 
CYTOP A.E. 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
(ΚΕ.ΠΕ.Δ.) Α.Ε. 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ Κ/Ξ) 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.) 

 2008-2014 
 2011-2014 
 
 2010-2014 
 
 2009-2010 

 
  * Ο φορολογικός έλεγχος χρήσεων 2009 και 2010 έχει ολοκληρωθεί βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου και δεν αναμένεται να 
προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις για τις χρήσεις αυτές. 

**  Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης αυτής δεν έχει οριστικοποιηθεί. 
 
Είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος των εταιριών του Ομίλου της χρήσης 2014 από τους νόμιμους ελεγκτές, από 
τον οποίο δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις. Δεν αναμένεται να προκύψουν 
σημαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
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23.  Συναλλαγές μεταξύ Συνδεδεμένων Μερών 
 
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.  
 
Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας, των θυγατρικών της και συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Συνδεδεμένες 95.432 808 19.405 3.552 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Θυγατρικές 534.189 42.525 64.867 366.412 

Συνδεδεμένες   93.201     630 19.142     3.419 
Σύνολο 627.390 43.155 84.009  369.831 

 
Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις συνήθεις τιμές πωλήσεων του Ομίλου. 

Τα οφειλόμενα ποσά θα τακτοποιηθούν με την καταβολή μετρητών. Έχει δοθεί ως εγγύηση από το συνδεδεμένο 
μέρος “ΣEKABIN A.E.” το ποσό των $ 2.500 χιλιάδων. 

Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 

 
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 
 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ., που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης 
του Ομίλου, για την περίοδο 1/1–30/6/2015 και 1/1–30/6/2014 ανέρχονται σε € 3.372 χιλιάδες και € 2.454 χιλιάδες 
αντίστοιχα. (Εταιρία: 1/1–30/6/2015: € 1.198 χιλιάδες, 1/1–30/6/2014: € 939 χιλιάδες) 
 
Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 
 
Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 164 χιλιάδες για την περίοδο          
1/1–30/6/2015 και € 140 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/6/2014. (Εταιρία: 1/1–30/6/2015: € 37 χιλιάδες,1/1–
30/6/2014: € 37 χιλιάδες) 
 
Έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την 
περίοδο 1/1–30/6/2015 € 135 χιλιάδες, ενώ δεν είχαν καταβληθεί αποζημιώσεις για την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. 

 
 
Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών  
 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και των 
διευθυντικών στελεχών. 
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24. Διαχείριση  Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
 
Η διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να 
προκύψουν λόγω των προκλήσεων της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και παρακάτω στην διαχείριση των επιμέρους 
κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τους ελέγχους 
διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που παραμένουν σε ισχύ, θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή 
λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας. 
 
α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες του Ομίλου θα εξακολουθήσουν 
να είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού 
προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής εταιρίας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα 
αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 
σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των 
συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση του Ομίλου είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή 
διάρθρωση μέσω πληρωμής μερισμάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωμής υφισταμένων δανείων. Ο 
Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής “Motor Oil Finance plc”, που εδρεύει στο Λονδίνο, προέβει ήδη το 2014 στην 
έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού € 350 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών πενταετούς διάρκειας σταθερού 
επιτοκίου και γενικά είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε χρηματαγορές του εξωτερικού διευρύνοντας έτσι 
σημαντικά τις επιλογές χρηματοδότησής του. 
 
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
Η διοίκηση του Ομίλου 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: 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2014 
     
Δάνεια τραπεζών 1.438.961 1.197.988 1.093.734 855.949 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (582.625) (307.207) (498.581) (268.075) 
Καθαρό χρέος 856.336 890.781 595.153 587.874 
     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 555.235 413.499 462.220 324.861 
     
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 1,54 2,15 1,29 1,81 

 
 
β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 
 
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου εξυπηρετεί τον Όμιλο εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε 
εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και σταθμίζοντας τους οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες του Ομίλου. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κινδύνους αγοράς (συμπεριλαμβανομένων 
νομισματικών κινδύνων, κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιμών), πιστωτικού κινδύνου και 
κινδύνου ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης 
διαθεσίμων του Ομίλου κάνει αναφορές σε τακτά διαστήματα στη διοίκηση του Ομίλου που με τη σειρά της 
σταθμίζει τους κινδύνους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για να αμβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους.  
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24. Διαχείριση  Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (συνέχεια) 
 
γ. Κίνδυνοι αγοράς 
 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής συναλλαγματικών 
ισοτιμιών (βλέπε (δ) παρακάτω), επιτοκίων  (βλέπε (ε) παρακάτω) και στην διακύμανση των τιμών του πετρελαίου 
κυρίως λόγω της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων. Η Εταιρία προς αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στην 
αποτίμηση αποθεμάτων έχει ως πολιτική της την τήρησή τους στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε 
μεταβολή στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, εκφραζόμενα σε δολάρια ΗΠΑ, επιδρά ανάλογα στα μικτά περιθώρια 
κέρδους της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται ο Όμιλος στην 
αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον τρόπο που αντιμετωπίζει και μετρά αυτούς τους κινδύνους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου 
αλλά και στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, η πορεία τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία κρίνεται 
ικανοποιητική. Επίσης ο Ομιλος μέσω νεοσυσταθείσης 100% θυγατρικής στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει την 
επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό και την ενδυνάμωση του ήδη ισχυρού εξαγωγικού 
προσανατολισμού του. Επιπλέον η αστάθεια της εσωτερικής αγοράς, σε συνδιασμό με τους κεφαλαιακούς 
ελέγχους, δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Εταιρίας η οποία λόγω του 
έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της δημιουργεί επαρκείς χρηματοροές για την κάλυψη των εισαγωγών αργού 
πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας και του οποίου οι τιμές καθορίζονται στην 
διεθνή αγορά με συνέπεια να μην επηρεάζονται από τυχόν εγχώριες αναταράξεις. 
 
δ. Κίνδυνοι συναλλάγματος 
 
Λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε $ ΗΠΑ για αγορές/πωλήσεις πετρελαιοειδών υπάρχει κίνδυνος από 
τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Η Εταιρία φροντίζει για 
την ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω φυσικών αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως 
αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα.  
 
ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 
 
Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτυγχάνει 
ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίων. 
 
ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Ο Όμιλος έχει 
σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της Μητρικής Εταιρίας όπου μεγάλο ποσοστό αυτών 
αφορά περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι όμως είναι κυρίως διεθνούς κύρους πετρελαϊκές εταιρίες. Συνεπώς 
έτσι περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με 
τους πελάτες τους, βασισμένες στην εξέλιξη των διεθνών τιμών. Επίσης, ο Όμιλος κατά κανόνα λαμβάνει 
εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες του ή εγγράφει υποθήκες, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες 
κατά την 30/06/2015 ήταν Ευρώ 25,9 εκατ. Όσον αφορά τις απαιτήσεις των θυγατρικών “Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.”, 
“CORAL A.E.”, “CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.” και “L.P.C. Α.Ε.” αυτές κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, 
συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Ο Ομιλος 
προσπαθεί να ρυθμίζει έτσι την πιστωτική πολιτική προς τους εγχώριους πελάτες και να περιορίζει ανάλογα τις 
ημέρες πίστωσης που παρέχει, ώστε να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε πιστωτικό κίνδυνο από αυτούς. 
 
η. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και 
εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων που χρησιμοποιούνται εφόσον συντρέχει λόγος. Η Διοίκηση του 
Ομίλου για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών 
διαθεσίμων και να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών διαθέσιμων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι τα διαθέσιμα του Ομίλου είναι κατατεθειμένα σε γνωστές τράπεζες του εσωτερικού και του 
εξωτερικού λόγω και του έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της Εταιρίας. Επιπλέον ο κύριος όγκος του δανεισμού του 
Ομίλου αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό που διευκολύνει στην καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας. 



 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  
της περιόδου 1/1 – 30/6/2015 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
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24. Διαχείριση  Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (συνέχεια) 
 
 
Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 
 
Η  διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την 
ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλεπτό μέλλον. 

 
 
25.  Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς 
 
Βάσει του Ν4334/2015 που δημοσιεύθηκε στις 16/7/2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών 
προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% με εφαρμογή για οικονομικές χρήσεις από 1/1/2015.Αν για τον υπολογισμό 
της αναβαλλόμενης φορολογίας λαμβανόταν υπόψη ο νέος συντελεστής 29%, οι φόροι εισοδήματος του Ομίλου 
και της Εταιρίας στην κατάσταση του συνολικού εισοδήματος θα ήταν αυξημένοι κατά περίπου ποσού € 7,5 
εκατομμυρίων και ποσού € 6,0 εκατομμυρίων αντίστοιχα. 
Εκτός του ανωτέρω, δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση 
ή την επιχειρηματική πορεία του Ομίλου από τις 30/6/2015 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
 

Εισαγωγή 
 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», της 30
ης

 Ιουνίου 2015 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 

σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση 

της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως 

προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 
 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης 

από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Κουτσός Κουτσόπουλος 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 26751 

Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία 

Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Φραγκοκκλησιάς 3
α
 & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.045.213 1.073.785 740.541 766.259
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 47.488 47.151 428 385
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 90.776 95.960 185.875 185.892
Αποθέµατα 472.971 484.484 383.862 401.892
Απαιτήσεις από πελάτες 339.565 281.024 249.460 163.542
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 698.317 426.018 550.764 338.100
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.694.330 2.408.422 2.110.930 1.856.070

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 83.088 83.088 83.088 83.088
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 470.726 328.973 379.132 241.773
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 553.814 412.061 462.220 324.861
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 1.421 1.438 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 555.235 413.499 462.220 324.861
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 976.706 827.207 851.830 700.067
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 140.480 118.398 96.768 71.229
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 462.255 370.781 241.904 155.882
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 559.654 678.537 458.208 604.031
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.139.095 1.994.923 1.648.710 1.531.209
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 2.694.330 2.408.422 2.110.930 1.856.070

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί
σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡ∆ΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

A.∆.T. K 011385/82

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
A.∆.T.  Ρ 557979/94 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α’ Τάξης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 591984/94

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                             ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014
(όπως αναµορφώθηκε)

Κύκλος εργασιών 3.657.432 4.528.720 2.800.839 3.797.144
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 366.791 112.355 254.728 27.525
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 237.158 13.607 215.945 6.138
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 193.422 (16.018) 185.038 (18.419)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 141.907 (15.706) 137.359 (16.850)

.
-Ιδιοκτήτες µητρικής 141.800 (15.769) 137.359 (16.850)
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 107 63 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (47) 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α)+(Β) 141.860 (15.706) 137.359 (16.850)

-Ιδιοκτήτες µητρικής 141.753 (15.769) 137.359 (16.850)
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 107 63 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) 1,2809 (0,1418) 1,2399 (0,1521)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 286.933 60.957 253.783 42.866

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
(όπως αναµορφώθηκε)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 413.499 521.649 324.861 441.000
∆ικαιώµατα µειοψηφίας που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικής 0 15.356 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 141.860 (15.706) 137.359 (16.850)
Μερίσµατα (124) (22.284) 0 (22.157)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2015 και 30.06.2014 αντίστοιχα) 555.235 499.015 462.220 401.993

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014
(όπως αναµορφώθηκε)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 193.422 (16.018) 185.038 (18.419)
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 50.311 47.886 38.373 37.263
Προβλέψεις 3.110 4.097 2.297 1.553
Συναλλαγµατικές διαφορές 14.397 1.555 12.704 1.412
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (8.567) (7.007) (1.657) (1.086)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43.389 37.223 32.156 26.176
Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 11.513 (70.893) 18.029 (76.920)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (71.229) 61.066 (86.381) 66.172
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (125.800) 29.212 (155.657) 18.545
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (41.586) (35.281) (31.117) (24.359)
Καταβεβληµένοι φόροι (841) (5.178) 0 (4.256)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 68.119 46.662 13.785 26.081
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 2.288 0 (5.121)
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (22.860) (22.277) (12.698) (16.678)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 406 51 240 0
Τόκοι εισπραχθέντες 165 251 88 219
Μερίσµατα εισπραχθέντα 123 0 794 735
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (22.166) (19.687) (11.576) (20.845)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 553.184 685.171 537.472 673.650
Εξοφλήσεις δανείων (323.583) (661.858) (309.163) (630.042)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (12) (10) (12) (10)
Μερίσµατα πληρωθέντα (124) 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 229.465 23.303 228.297 43.598
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 275.418 50.278 230.506 48.834

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 307.207 121.690 268.075 86.000
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 582.625 171.968 498.581 134.834

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στη σηµείωση 12 επί των οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά µε τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 

καταστάσεις (η έδρα τους, το ποσοστό συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους). Οι εταιρίες “ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.”, “NUR-
MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και "ΒΙΠΑΝΟΤ" περιλαµβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επουσιώδους σηµασίας ή/και 
λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου περιλαµβάνονται οι νεοϊδρυθείσες εταιρίες  "CORAL PRODUCTS AND 
TRADING A.E.", "MOTOR OIL MIDDLE EAST DMCC" , "MOTOR OIL TRADING A.E." και "L.P.C. A.E.".

2. Τον Ιούνιο 2015 µετασχηµατίσθηκε (διασπάσθηκε) η θυγατρική "CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε." σε δύο κλάδους που εισφέρθηκαν ο πρώτος (καύσιµα) στην 
υφιστάµενη θυγατρική "AVINOIL ΑΒΕΝEΠ" και ο δεύτερος (λιπαντικά) στην νεοιδρυθείσα "L.P.C. A.E." (σηµείωση 19 επί των οικονοµικών καταστάσεων).

3. Στη σηµείωση 24 επί των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται εκτενής αναφορά για την διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων σε συνδυασµό µε τους 
ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που επεβλήθησαν και ισχύουν και για τους οποίους η διοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι δεν θα 
επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία του Οµίλου και της Εταιρίας για το προβλεπτό µέλλον.

4. Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Οµίλου συνολικού ποσού Ευρώ 24,2 εκατοµµυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 9,8 εκατοµµύρια περίπου 
αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Οµίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 32,8 εκατοµµυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 
0 εκατοµµύρια αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβασή τους δεν µπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. ∆εν αναµένεται να 
προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον Όµιλο έχουν 
ως εξής: α) πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού Ευρώ 1.306 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 58.479 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 45.496 χιλιάδες).

5. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σηµείωση 22 επί των οικονοµικών καταστάσεων.
6. O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2015 είναι για τον Όµιλο 2.039 άτοµα (30.06.2014: 2.032 άτοµα) και για την Εταιρία 1.196 άτοµα 

(30.06.2014: 1.203 άτοµα).
7. Τον Ιανουάριο του 2015, συστάθηκε η εταιρία “MOTOR OIL TRADING Α.Ε.”, µε µετοχικό κεφάλαιο 24.000 Ευρώ και έδρα το Μαρούσι, στην οποία η Εταιρία 

συµµετέχει έµµεσα κατά 100% µέσω της θυγατρικής της "MOTOR OIL CYPRUS LTD" (σηµείωση 19 επί των οικονοµικών καταστάσεων).
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους για τον 'Οµιλο, αφορούν έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών ποσού Ευρώ 57 χιλιάδες, φόρους 

ποσού Ευρώ 15 χιλιάδες και συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπών δραστηριοτήτων της αλλοδαπής ποσού Ευρώ 5 χιλιάδες.
9. Βάσει του Ν4334/2015 που δηµοσιεύθηκε στις 16.07.2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% µε 

εφαρµογή για οικονοµικές χρήσεις από 01.01.2015. Αν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας λαµβανόταν υπόψη ο νέος συντελεστής 29%,
οι  φόροι εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρίας στην κατάσταση του συνολικού εισοδήµατος θα ήταν αυξηµένοι κατά περίπου ποσού Ευρώ 7,5 
εκατοµµυρίων και ποσού Ευρώ 6,0 εκατοµµυρίων αντίστοιχα.

10. Πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα, έξοδα) και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια 
του ∆ΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΣΟ∆Α 95.432 627.390
ΕΞΟ∆Α 808 43.155
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19.405 84.009
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.552 369.831
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.671 1.235
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                             ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

01.04-30.06.2015 01.04-30.06.2014 01.04-30.06.2015 01.04-30.06.2014
(όπως αναµορφώθηκε)

Κύκλος εργασιών 2.035.165 2.335.438 1.614.431 1.949.883
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 207.292 66.773 150.792 20.364
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 157.912 10.587 148.783 4.253
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 136.238 (4.955) 133.735 (8.586)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 100.225 (7.456) 99.384 (9.487)

-Ιδιοκτήτες µητρικής 100.109 (7.510) 99.384 (9.487)
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 116 54 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (47) 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (Α)+(Β) 100.178 (7.456) 99.384 (9.487)

-Ιδιοκτήτες µητρικής 100.062 (7.510) 99.384 (9.487)
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 116 54 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή
- βασικά (σε Ευρώ) 0,9047 (0,0673) 0,8971 (0,0856)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 182.918 34.288 167.726 22.642
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