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ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 
Κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ (εκτός από “κέρδη ανά μετοχή”)  ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
1.1.2007-

31.12.2007
1.1.2006-

31.12.2006 
1.1.2007-

31.12.2007
1.1.2006-

31.12.2006
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   
Κύκλος εργασιών 3 4.069.996 3.977.091  3.719.133 3.629.694
Κόστος πωληθέντων  (3.798.309) (3.729.274)  (3.494.213) (3.427.013)
Μικτά αποτελέσματα  271.687 247.817  224.920 202.681
Έξοδα διάθεσης  (52.158) (47.747)  (15.074) (12.748)
Έξοδα διοίκησης  (31.243) (27.576)  (21.862) (19.727)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5   57.713   50.249    52.413   45.126
Κέρδη εκμεταλλεύσεως  245.999 222.743  240.397 215.332
Έσοδα από επενδύσεις 7 2.190 4.471  5.053 6.574
Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς εταιρίες 15 (15) (189)  0 0
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (42.188) (35.858)  (37.038) (32.307)
Κέρδη προ φόρων  205.986 191.167  208.412 189.599
Φόροι εισοδήματος 9 (56.129) (63.576)  (53.729) (62.125)
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους που 
κατανέμονται στους Μετόχους της Εταιρίας  149.857 127.591  154.683 127.474
 
Κέρδη ανά μετοχή, 
βασικά και απομειωμένα σε € 11 1,35 1,15 1,40 1,15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 
Ισολογισμός της  31 Δεκεμβρίου 2007  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006
Πάγιο ενεργητικό    
Υπεραξία  12 16.200 16.200  0 0
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 13 4.435 4.129  1.229 559
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 14 731.123 729.751  687.174 691.481
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες 15 3.586 3.646  38.678 38.528
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 16 927 927  927 927
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17   14.923   11.158      2.823     1.280
Σύνολο παγίου ενεργητικού  771.194 765.811  730.831 732.775
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα 18 346.213 187.522  339.916 182.122
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 19 395.721 326.720  315.161 252.727
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20      13.743        8.785       10.634        6.533
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     755.677    523.027     665.711    441.382
Σύνολο ενεργητικού 4 1.526.871 1.288.838  1.396.542 1.174.157
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια τραπεζών 21 276.120 317.048  246.120 287.048
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 34 41.177 50.038  37.186 46.488
Αναβαλλόμενοι φόροι 22 28.830 20.248  28.287 19.751
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.315 1.260  0 2
Επιχορηγήσεις παγίων      4.768     5.057      4.768     5.057
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  352.210 393.651  316.361 358.346
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 23 344.677 123.388  317.914 102.591
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 34 4.618 2.160  4.581 2.117
Φόροι εισοδήματος  15.529 6.404  15.529 6.139
Δάνεια τραπεζών  21 445.631 421.543  370.156 360.303
Επιχορηγήσεις παγίων            468        411            468        411
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     810.923 553.906     708.648 471.561
Σύνολο υποχρεώσεων 4 1.163.133 947.557  1.025.009 829.907
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 24 33.235 33.235  33.235 33.235
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 25 49.528 49.528  49.528 49.528
Αποθεματικά 26 77.559 79.521  75.166 77.136
Αποτελέσματα εις νέο 27    203.416    178.997     213.604    184.351
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     363.738    341.281     371.533    344.250
Σύνολο παθητικού  1.526.871 1.288.838  1.396.542 1.174.157
 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 
Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό  Έκδοση Μετοχών  Αποτελέσματα  
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεματικά εις νέο Σύνολο 
   
Έναρξη Χρήσεως 01.01.2006 33.235 49.528 76.393 176.395 335.551
Κέρδη Χρήσεως        127.591 127.591
Μερίσματα    (121.861) (121.861)
Λοιπές κινήσεις          -          -    3.128    (3.128)            0
Λήξη Χρήσεως 31.12.2006 33.235 49.528 79.521 178.997 341.281
     
Κέρδη Χρήσεως        149.857 149.857
Μερίσματα    (127.400) (127.400)
Λοιπές κινήσεις          -           - (1.962)       1.962            0
Λήξη Χρήσεως 31.12.2007 33.235 49.528 77.559 203.416 363.738

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ Μετοχικό  Έκδοση Μετοχών  Αποτελέσματα  
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεματικά εις νέο Σύνολο 
   
Έναρξη Χρήσεως 01.01.2006 33.235 49.528 75.374 180.500 338.637
Κέρδη Χρήσεως    127.474 127.474
Μερίσματα    (121.861) (121.861)
Λοιπές κινήσεις          -          -   1.762   (1.762)            0
Λήξη Χρήσεως 31.12.2006 33.235 49.528 77.136 184.351 344.250
    
Κέρδη Χρήσεως    154.683 154.683
Μερίσματα    (127.400) (127.400)
Λοιπές κινήσεις          -           - (1.970)     1.970            0
Λήξη Χρήσεως 31.12.2007 33.235 49.528 75.166 213.604 371.533
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 ΣΗΜ. 1/1 – 31/12/2007 1/1 – 31/12/2006 1/1 – 31/12/2007 1/1 – 31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων   205.986 191.167  208.412 189.599 

Πλέον / (µείον) προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις  6 50.381 47.300  45.919 43.272 
Προβλέψεις   6.129 1.534  3.896 927 
Συναλλαγµατικές διαφορές   (36.170) (15.050)  (36.091) (15.185) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας   (1.616) (4.252)  (4.500) (6.225) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  8 42.188 35.858  37.038 32.307 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για 
µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή μεταβολές που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:       
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων   (158.691) 126.822  (157.794) 126.103 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   (76.804) (22.707)   (66.533) (4.532) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)   216.354 (161.247)   210.145 (161.293) 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα   (42.400) (35.286)  (37.300) (31.845) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (38.421) (89.670)  (35.803) (87.894) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α)   166.936  74.469  167.389   85.234 

Επενδυτικές δραστηριότητες       
(Αύξηση) / μείωση συμμετοχής σε 
θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες (430) (121)  (150) 0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων   (51.365) (44.568)  (41.828) (36.697) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άϋλων παγίων   127 1.260  0 30 
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων  0 2.800  0 1.600 
Τόκοι εισπραχθέντες   1.368 1.500  1.285 898 
Μερίσµατα εισπραχθέντα              0        312       3.317     4.156 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (50.300) (38.817)  (37.376) (30.013) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες       
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια   740.538 692.699  617.790 549.848 

Εξοφλήσεις δανείων   (724.629) (606.576)  (616.115) (483.075) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)  (187) 0  (187) 0 

Μερίσµατα πληρωθέντα   (127.400) (122.201)  (127.400) (122.201) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)   (111.678) (36.078)  (125.912) (55.428) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσεως (α) + (β) + (γ)   4.958   (426)   4.101  (207) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης χρήσεως    8.785  9.211   6.533  6.740 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης χρήσεως   13.743  8.785  10.634  6.533 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 
 
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 που 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 αφορούν την διύλιση 
και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου. 

Κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας  είναι η “Petroventure Holdings Ltd” και η “Petroshares Ltd” με ποσοστά 51% και 
10,5% αντίστοιχα.  

Οι 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 31η Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν 
σε 1.485 άτομα και 1.267 άτοµα αντίστοιχα. (2006: Όμιλος : 1.411 άτομα, Εταιρία: 1.197 άτομα)  

 

2. Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών 

Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν 
κατά την ημερομηνία προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική 
Ένωση (ΕΕ). Ο Ομιλος δεν επηρεάζεται από τα τμήματα του ΔΛΠ 39 σχετικά με αντιστάθμιση κινδύνων του 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών 
 
Στην τρέχουσα χρήση, ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7, “Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και 
συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις 
Κεφαλαίων” (εφαρμογή για οικονομικές χρήσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2007). 
 
Για την τρέχουσα περίοδο, έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης τέσσερεις νέες διερμηνείες. Αυτές είναι: Διερμηνεία 7: Εφαρμογή της 
αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29 “Οικονομικές Καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες”, Διερμηνεία 8: 
Εφαρμογή ΔΠΧΠ 2 “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”, Διερμηνεία 9: Επανεκτίµηση 
ενσωµατωµένων παραγώγων, Διερμηνεία 10: Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση. Οι διερμηνείες 
7,8 και 9 δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο, ενώ η εφαρμογή της διερμηνείας 10 δεν είχε κάποια επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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 2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Νωρίτερη εφαρμογή προτύπων και διερμηνειών 
 
Επιπροσθέτως, ο Όμιλος έχει επιλέξει τη νωρίτερη εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 “Κόστος 
Δανεισμού” (εφαρμογή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Η 
αναθεώρηση του ΔΛΠ 23 δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές του Ομίλου. Η κυριότερη αλλαγή, από την 
προηγούμενη έκδοση του προτύπου, που αφορά την αφαίρεση της δυνατότητας επιλογής της αναγνώρισης 
για το κόστος δανεισμού που αφορούν περιουσιακά στοιχεία στα έξοδα της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιούνται, δεν έχει καμία επίδραση σ’αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς λογιστική αρχή του 
Ομίλου υπήρξε πάντοτε η κεφαλοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία για 
τα οποία απαιτείται σημαντικός χρόνος έως ότου αυτά είναι έτοιμα προς χρήση ή προς πώληση.  
 
Πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί 
 
ΔΠΧΠ 8, “Λειτουργικοί τομείς” (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 “Ανάλυση κατά τομέα” και προβλέπει μια διοικητική προσέγγιση για 
τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται ανά τομέα. Η σχετική πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή 
που χρησιμοποιεί και εσωτερικά η διοίκηση για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων ενός 
ομίλου. Ο Όμιλος είναι στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτού του προτύπου, θα το εφαρμόσει όταν 
θα είναι απαραίτητο και εκτιμά τις ενδεχόμενες αλλαγές από την σχετική τρέχουσα πληροφόρηση. 
 
Διερμηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 “Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές µεταξύ εταιριών του ιδίου Οµίλου” (εφαρµογή για 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). 
Αυτή η ∆ιερµηνεία προβλέπει όπως, οι συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο το δικαίωµα επί 
συµµετοχικών τίτλων, να θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται 
από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η 
εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι 
µέτοχοι της εταιρίας να παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερµηνεία αφορά επίσης και τον τρόπο 
που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι 
τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρίας. Η Διερµηνεία αυτή δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
Διερμηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµογή για ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). 
Η ∆ιερµηνεία 12 αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να 
καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές 
συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι εταιρίες αυτές δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη 
σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ και δεν έχει εφαρµογή για τον Όµιλο. 
 
Διερμηνεία 13, Προγράμματα αφοσίωσης πελατών (εφαρµογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που 
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 
Η Διερμηνεία 13 ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό από επιχειρήσεις που χορηγούν βραβεία οικονομικής 
διευκόλυνσης και εκπτωτικά βραβεία (όπως πόντους ή ταξιδιωτικά μίλια) σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή 
υπηρεσίες. Συγκεκριμένα εξηγεί πώς αυτές οι επιχειρήσεις, πρέπει να λογίζουν τις υποχρεώσεις τους για 
δωρεάν παροχές ή εκπτώσεις σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε πελάτες τους που εξαργυρώνουν εκπτωτικά 
βραβεία ή πόντους. Η Διερμηνεία 13 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την ΕΕ και δεν έχει εφαρµογή για τον 
Όµιλο.  
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Διερμηνεία 14, ΔΛΠ 19 “Παροχές στο προσωπικό” - Το όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο 
καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους. (εφαρµογή για 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008).  
Η διερμηνεία 14, παρέχει μια πιο ξεκάθαρη ερμηνεία σε περίπτωση πλεονάσματος σε πρόγραμμα παροχών 
προς το προσωπικό, από το πρωτότυπο ΔΛΠ 19 “Παροχές προς το προσωπικό”. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, 
μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να υφίσταται πλεόνασμα σε χορηγό προγράμματος παροχών εκτός εάν 
αυτό είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο κατά την ημερομηνία κλεισίματος των σχετικών οικονομικών καταστάσεων. 
Η διερμηνεία 14 δηλώνει ότι ο εργοδότης χρειάζεται μόνο να έχει το άνευ όρων δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
αυτό το πλεόνασμα σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της ζωής ή της εκκαθάρισης του προγράμματος, ώστε 
να αναγνωρισθεί το πλεόνασμα. Η Διερμηνεία 14 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και που είναι ίδιες με αυτές που εφαρμόσθηκαν και 
στην προηγούμενη χρήση, είναι οι παρακάτω: 

Βάση ενοποίησης 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των 
επιχειρήσεων που ελέγχονται από αυτήν (θυγατρικές) κατά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Ο έλεγχος 
επιτυγχάνεται όπου η Εταιρία έχει τη δύναμη να ρυθμίζει την χρηματοοικονομική και λειτουργική πολιτική της 
επιχείρησης στην οποία συμμετέχει ώστε να επωφελείται από τις δραστηριότητές της. 
 
Κατά την εξαγορά, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις και οι πιθανές υποχρεώσεις κάθε θυγατρικής 
αποτιμώνται σύμφωνα με την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Το επιπλέον ποσό που 
καταβάλλεται για την εξαγορά, από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται ως 
υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, 
τότε η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσματα την χρονιά της κτήσης.  
 
Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι οι ίδιες ή/και προσαρμόζονται με αυτές της Μητρικής.  
 
Κατά την ενοποίηση, όλες οι σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα, τα κέρδη και ζημίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων του Ομίλου απαλείφονται. 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 
Συνδεδεμένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρία ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού 
έλεγχο, μέσω συμμετοχής στις διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει. 
Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
ενσωματώνονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης εκτός και αν οι 
επενδύσεις σε αυτές τις εταιρίες έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμες προς πώληση.  Οι επενδύσεις σε 
συνδεδεμένες εταιρίες παρουσιάζονται στον Ισολογισμό στο κόστος τους όπως αναμορφώθηκε με τις μετά την 
κτήση μεταβολές στο μερίδιο του Ομίλου στην αντίστοιχη καθαρή θέση της συνδεδεμένης εταιρίας μείον όποια 
απομείωση στην αξία των ατομικών επενδύσεων. Οι ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές, δεν αναγνωρίζονται.   
 
Τα κέρδη ή οι ζημιές που πραγματοποιούνται από συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών και των 
ενοποιούμενων εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι ζημιές ενδεχομένως να αποτελούν ένδειξη απομείωσης της αξίας του στοιχείου 
που μεταφέρθηκε, οπότε σε αυτή την περίπτωση σχηματίζεται η πρόβλεψη που χρειάζεται για την απομείωση 
της αξίας του εν λόγω στοιχείου. 
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις αποτιμώνται στους ατομικούς ισολογισμούς των 
εταιριών που ενοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους και υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανή απομείωση.  

Υπεραξία 
 
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας θυγατρικής ή μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής 
μονάδος αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του κόστους της απόκτησης πάνω από την συμμετοχή του 
Ομίλου στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής ή της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος κατά την 
ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία αρχικά αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο στο κόστος και 
μεταγενέστερα επιμετράται στο κόστος μειωμένο με οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 
Για τον σκοπό της εξέτασης απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών 
ροών του Ομίλου, που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργειες της συνένωσης. Μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί υπεραξία εξετάζονται για απομείωση ετησίως ή περισσότερο 
συχνά όταν υπάρχει μία ένδειξη ότι η μονάδα μπορεί να είναι απομειωμένη. Εάν το ανακτήσιμο ποσό της 
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερο από την λογιστική αξία της μονάδας, η ζημία 
απομείωσης κατανέμεται πρώτα για να μειώσει την λογιστική αξία κάθε υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην 
μονάδα και κατόπιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας αναλογικά με βάση την λογιστική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων της μονάδος. Μία αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης για υπεραξία δεν αναστρέφεται 
σε μία μεταγενέστερη περίοδο. 

Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος το ποσό της υπεραξίας 
περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από την πώληση.  

Αναγνώριση εσόδων  
 
Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται κατά την 
κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ  και λοιπούς φόρους που 
σχετίζονται με πωλήσεις.  
 
Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος 
ιδιοκτησίας τους έχει μεταβιβαστεί. 
 
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει μιας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το ανεξόφλητο κεφάλαιο και 
το εφαρμόσιμο πραγματικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις, οι οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται με την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα δικαιώματα των μετόχων έχουν 
οριστικοποιηθεί. 
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
1) Ο Όμιλος ως εκμισθωτής  
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη 
διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται κατά την διαπραγμάτευση και 
συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στην λογιστική αξία του μισθούμενου περιουσιακού 
στοιχείου και αναγνωρίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Η θυγατρική εταιρία του Ομίλου «AVIN OIL  Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», μισθώνει με μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις          
(περίπου 9 χρόνια κατ΄ ελάχιστον), χώρους για πρατήρια υγρών καυσίμων τους οποίους στη συνέχεια  
υπεκμισθώνει σε φυσικά / νομικά πρόσωπα με αντίστοιχους χρόνους υπεκμίσθωσης για την λειτουργία 
πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντικών με το σήμα της «AVIN». 
 
 
2) Ο Όμιλος ως μισθωτής 
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της μίσθωσης ή, αν είναι μικρότερη, 
στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή 
συμπεριλαμβάνεται στον Ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση.  
 
Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και στη μείωση της υποχρέωσης της 
μίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσματα εκτός αν αυτό το κόστος αποδίδεται 
άμεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό στοιχείο, περίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με τις 
γενικές πολιτικές του Ομίλου που διέπουν το κόστος δανεισμού (βλέπε κατωτέρω). 
 
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση τη 
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως 
κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση επίσης κατανέμονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της σχετικής μίσθωσης. 

Ξένα νομίσματα 
 
Κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των ατομικών οικονομικών μονάδων, συναλλαγές σε 
νομίσματα διαφορετικά από τα νομίσματα λειτουργίας των οικονομικών μονάδων (ξένα νομίσματα) 
καταχωρούνται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία 
Ισολογισμού τα εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα νομισματικά στοιχεία αποτιμώνται με την ισοτιμία που ισχύει 
κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων και κατά την 
επαναμετατροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου.  
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

Κόστος δανεισμού 
 
Το κόστος δανεισμού το άμεσα αποδιδόμενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ειδικών περιουσιακών 
στοιχείων για τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος μέχρι να είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση 
ή πώληση τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι την χρονική στιγμή 
που αυτά θα είναι ουσιαστικά έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή τους. Τα έσοδα από προσωρινές 
τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών για την χρηματοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων 
μειώνουν το κόστος δανεισμού που κεφαλαιοποιείται. 

 
Το κόστος δανεισμού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία 
πραγματοποιείται. 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια 
των περιόδων που απαιτούνται για να εξαντικρισθούν με τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα και παρουσιάζονται 
αφαιρετικά από αυτά. 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό αντιμετωπίζονται σαν 
αναβαλλόμενο έσοδο και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής 
των παγίων αυτών. 
 
Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 
 
 Οι εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών για αποχώρηση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράμματα ή 
οργανισμούς συνταξιοδότησης (Ασφαλιστικά Ταμεία) αντιμετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράμματα 
καθορισμένων συνεισφορών, όπου οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τους οργανισμούς αυτούς είναι 
ισοδύναμες με αυτές που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών αποχώρησης κατά 
την συνταξιοδότηση. 
 
Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των 
παροχών αυτών καθορίζεται με τη χρήση της μεθόδου της προεξοφλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected 
Unit Credit) με βάση τις εκτιμήσεις αναλογιστικών μελετών, οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε 
χρήσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, καταχωρούνται εξ´ ολοκλήρου στη χρήση που πραγματοποιήθηκαν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα και μεταφέρεται στα αποτελέσματα στην έκταση που οι 
παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες (δεν εξαρτώνται από μελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται 
με βάση τη σταθερή μέθοδο σε τόσα έτη όσα και η μέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. 

 
Το ποσό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή του λόγω 
συνταξιοδότησης που εμφανίζεται στον Ισολογισμό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης 
μειωμένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. 
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου 
φόρου, μειωμένο κατά την τυχόν έκπτωση που λήφθηκε λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου της 
προηγούμενης χρήσης, πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων. 
  
Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 
φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι 
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον 
αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των 
χρησιμοποιούμενων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με την χρήση της 
μεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολογισμό. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται 
για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία 
αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός 
από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν 
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεμένες επιχειρήσεις, και συμφέροντα σε κοινοπραξίες με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο Όμιλος μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και 
είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. Απαιτήσεις από 
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις και συμφέροντα μόνο στην έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη 
έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών φορολογικών διαφορών και αναμένεται ότι 
αυτές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξης 
Ισολογισμού και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα 
κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  Η 
αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία που τις 
αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 
όταν αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον ο 
Όμιλος προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε μία καθαρή 
βάση.  
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και 
υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εμφανίζονται στον Ισολογισμό στο κόστος μείον τις αναλογούσες 
συσωρευμένες αποσβέσεις.  
 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους 
σκοπούς ακόμη και μη προκαθορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους μειωμένα με τα ποσά που 
αναγνωρίζονται ως ζημία από απομείωση της αξίας τους.  Το κόστος περιλαμβάνει αμοιβές επαγγελματιών 
και για τις ακινητοποιήσεις που ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια το κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, 
σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί ο Όμιλος.  Η απόσβεση των στοιχείων αυτών, όπως και των 
άλλων ακινητοποιήσεων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση 
τους. 
 
Έπιπλα και εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά το ποσό των συσωρευμένων 
αποσβέσεων και την αναγνωρισμένη ζημιά από απομείωση της αξίας τους. 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται με βάση την 
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και  τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του 
Ομίλου και αν αυτή είναι μικρότερη στην περίοδο που ορίζει το μισθωτήριο συμβόλαιο. 
 
Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να μειώνουν το κόστος ή την αξία αποτίμησης των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια 
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο: 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 
ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Γήπεδα – Οικόπεδα Απεριόριστη 
Κτίρια  & Τεχνικά Έργα            40 
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7-30 
Μεταφορικά μέσα       15-20 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4-20 

 
 
Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των παγίων, οι υπολειμματικές τους αξίες και η μέθοδος απόσβεσης 
επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιμήσεις να εφαρμοσθούν σε 
επόμενες χρήσεις. 
 
Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου 
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του 
και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης. 
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

 
Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται. 
 
Ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη του Ομίλου, 
αναγνωρίζεται ως τέτοιο μόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 Το στοιχείο που δημιουργείται μπορεί να ταυτοποιηθεί (όπως π.χ. το λογισμικό και μια νέα 
παραγωγική διαδικασία). 

 Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δημιουργείται θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη και 
 Το κόστος ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 
Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής τους. Όπου δεν μπορούν να αναγνωρισθούν εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγματοποιούνται.   
 
Μετά την αρχική επιμέτρηση τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα πάγια στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος 
μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις όπως και στις ασώματες ακινητοποιήσεις που 
αποκτώνται ξεχωριστά. 
 
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 
 
Στις Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό του Ομίλου και τα δικαιώματα 
εκμεταλλεύσεως, τα οποία αφορούν δικαιώματα μισθώσεων χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίμων της 
θυγατρικής Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. και δικαιώματα  εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Εταιρίας.  
Αυτά εμφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται με τον ρυθμό της εκτιμώμενης από τον Όμιλο  
ωφέλιμης ζωής τους, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο όσον αφορά το λογισμικό και με την περίοδο που 
η Εταιρία έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 
 
Η ωφέλιμη ζωή των λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων είναι η κάτωθι: 
 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Λογισμικά 3 – 8  
Δικαιώματα Εκμετάλλευσης (μέσος όρος) 9 

 
Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των ασώματων ακινητοποιήσεων, τυχόν υπολειμματικές τους αξίες και η 
μέθοδος απόσβεσης επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιμήσεις να 
εφαρμοσθούν σε επόμενες χρήσεις. 
 
Δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
 
Τα Δικαιώματα Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (ΑΘ) λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής υποχρέωσης 
βάσει της οποίας ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρέωση για εκπομπές ΑΘ όταν αυτές που γίνονται υπερβαίνουν 
τα αντίστοιχα κατανεμηθέντα δικαιώματα. Τα Δικαιώματα που αποκτώνται και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις για 
την κάλυψη των σχετικών ελλειμάτων αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού στο κόστος. Κέρδη ή/και 
ζημιές που προκύπτουν από την πώληση Δικαιωμάτων Εκπομπής ΑΘ αναγνωρίζονται στη κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσεως.  
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Δικαιώματα που πηγάζουν από συμμετοχές σε ταμεία θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και 
περιβαλλοντικής επανόρθωσης 
 
Η Εταιρία είναι μέλος του ΙOPC Fund (International Oil Pollution Compensation Fund) που είναι ένας διεθνής 
οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος από μόλυνση πετρελαιοειδών. Η Εταιρία υποχρεούται σε 
εισφορές προς τον οργανισμό αυτό σε περίπτωση σχετικών ατυχημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία 
Ενεργητικού” ενώ τυχόν εισπράξεις από επιστροφές εισφορών, κατά την είσπραξή τους.  
 
 
Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία 
 
Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού, ο Όμιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
υποστεί ζημία απομείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της ζημίας απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να 
εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, ο Όμιλος εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της 
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 
  
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της 
αξίας χρήσης του. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του 
χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται 
ότι είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης 
αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε ένα 
αναπροσαρμοσμένο ποσό, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζημιά απομείωσης αντιμετωπίζεται ως μείωση στο 
ποσό της αναπροσαρμογής. 
 
Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της 
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, 
έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν 
είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας 
ταμιακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα 
αποτελέσματα, εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε 
στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής. 

Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα 
άμεσα εργατικά κόστη και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να 
φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα τους θέση και κατάσταση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία 
πώλησης μειωμένη με όλα τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και 
διανομής που θα πραγματοποιηθούν. 
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον 
Ισολογισμό του Ομίλου, από τη στιγμή που ο Όμιλος καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, 
μειωμένες κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως μετρητά και καταθέσεις όψεως   
λήξης έως 90 ημέρες.  
 
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 
 
Συμμετοχές σε μη εισηγμένες εταιρίες χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμες προς πώληση και καταχωρούνται στο 
κόστος κτήσεως καθώς η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Τα μερίσματα λογίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης όταν τεκμηριώνεται το δικαίωμα του Ομίλου να τα εισπράξει. 
 
Δάνεια τραπεζών 
 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται με τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών  
αναλήψεων μειωμένα κατά τα άμεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων και των πληρωτέων επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά και 
τα άμεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε δεδουλευμένη βάση στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και προστίθενται στο αναπόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού 
δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο που προκύπτουν.  
 
Υποχρεώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία. 

Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 
αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την 
τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης.  Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην 
οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισμό της υποχρέωσης 
που οφείλεται την ημερομηνία του Ισολογισμού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η 
σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σημαντική. 
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2.Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Οι προβλέψεις για το κόστος ανασυγκρότησης, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, λογιστικοποιούνται όταν 
ο Όμιλος έχει εκπονήσει επίσημο λεπτομερές σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στα 
εμπλεκόμενα μέρη. Η επιμέτρηση τους κόστους ανασυγκρότησης περιλαμβάνει μόνο τα άμεσα έξοδα της 
ανασυγκρότησης που είναι αναγκαία για την ανασυγκρότηση και όχι για τη συνεχιζόμενη λειτουργία της 
επιχείρησης. 
 
 
Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων 
 
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 
ανέλεγχτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σημείωση 29. Άλλες πηγές 
αβεβαιότητας είναι σχετικές με τις παραδοχές της Διοίκησης σχετικά 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 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. 
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3.  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

Κύκλος εργασιών ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06
 

1/1 – 31/12/07 
 
1/1 – 31/12/06 

        
Πωλήσεις αγαθών 4.069.996 3.977.091 3.719.133 3.629.694
  

 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό – 
εξωτερικό) και ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (προϊόντα – εμπορεύματα). 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
ΟΜΙΛΟΣ 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

       
Προϊόντων 1.680.984 1.495.609 3.176.593 1.774.220 1.085.431 2.859.651 

       

Εμπορευμάτων 
 

    584.419 
 

     308.984     893.403 
 

     664.863 
 

    452.577  1.117.440 
       

ΣΥΝΟΛΟ 2.265.403 1.804.593 4.069.996 2.439.083 1.538.008 3.977.091 
 
            
ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

       
Προϊόντων 1.680.984 1.495.608 3.176.592 1.774.219 1.085.431 2.859.650 

       
Εμπορευμάτων     287.901     254.640     542.541     361.994     408.050      770.044 

       
ΣΥΝΟΛΟ 1.968.885 1.750.248 3.719.133 2.136.213 1.493.481 3.629.694 
 
Βάσει ιστορικών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου το ποσοστό συμμετοχής των πωληθέντων όγκων των 
τριμήνων  στο σύνολο του έτους κυμαίνεται από 22% έως 29% και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται ιδιαίτερη 
εποχικότητα στον όγκο πωλήσεων ανά τρίμηνο. 
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4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 
Οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου αφορούν τη διύλιση και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου.  
 
Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς όλες οι 
εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα και κανένα υποκατάστημα 
στο εξωτερικό.  
 
Οι επιχειρηματικοί τομείς διαχωρίζονται σε δραστηριότητα του διυλιστηρίου και δραστηριότητα πωλήσεων 
προς πρατήρια καυσίμων. 
 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε ανάλυση ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας: 



4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια) 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006 
Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 
Διυλιστηρίου 

Πωλήσεις σε  
πρατήρια Απαλείψεις Σύνολο 

Δραστηριότητα 
Διυλιστηρίου 

Πωλήσεις σε 
πρατήρια Απαλείψεις Σύνολο 

Πωλήσεις σε τρίτους 3.243.687 826.309 0 4.069.996 3.181.589 795.502 0 3.977.091 
Ενδοεταιρικές πωλήσεις    475.446        264 (475.710)               0     448.105          14 (448.119)               0 
Σύνολο πωλήσεων  3.719.133 826.573 (475.710) 4.069.996 3.629.694 795.516 (448.119) 3.977.091 
Κόστος πωληθέντων (3.494.213) (780.952) 476.856 (3.798.309) (3.427.013) (750.423) 448.162 (3.729.274) 
Μικτά αποτελέσματα 224.920 45.621 1.146 271.687 202.681 45.093 43 247.817 
Έξοδα διάθεσης (15.074) (37.230) 146 (52.158) (12.748) (36.225) 1.226 (47.747) 

Έξοδα διοίκησης (21.862) (9.434) 53 (31.243) (19.727) (7.888) 39 (27.576) 
Λοιπά λειτουργικά 
έσοδα/(έξοδα)   52.413 6.552 (1.252)   57.713 45.126 6.386 (1.263) 50.249 
Κέρδη εκμετάλλευσης 240.397 5.509 93 245.999 215.332 7.366 45 222.743 
Έσοδα επενδύσεων  5.053 614 (3.492) 2.175 6.574 1.896 (4.188) 4.282 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (37.038) (5.150)          0 (42.188) (32.307) (3.551)          0 (35.858) 
Κέρδη προ φόρων 208.412 973 (3.399) 205.986 189.599 5.711 (4.143) 191.167 

 Λοιπές Πληροφορίες           

Προσθήκες παγίων 42.852 9.890 16 52.758 36.697 7.871 0 44.568 
Αποσβέσεις Χρήσης 45.919 4.461 1 50.381 43.272 4.028 0 47.300 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         

Ενεργητικό         
Στοιχεία ενεργητικού 
(πλην συμμετοχών) 1.356.937 189.230 (23.809) 1.522.358 1.134.702 168.557 (18.994) 1.284.265 
Συνδεδεμένες εταιρίες 38.678 2.543 (37.635) 3.586 38.528 1.299 (36.181) 3.646 
Συμμετοχές           927            0             0           927           927        904      (904)           927 
Σύνολο ενεργητικού 1.396.542 191.773 (61.444) 1.526.871 1.174.157 170.760 (56.079) 1.288.838 
Παθητικό         
Σύνολο υποχρεώσεων 1.025.009 178.000 (39.876) 1.163.133 829.907 152.639 (34.989) 947.557 
 
                                                                                                                                                              21 
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5. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06
Χρεωστικές συναλλαγματικές 
διαφορές (50.859) (38.913) (50.875) (39.047) 
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 92.291 75.955 92.328 76.037 
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 8.859 7.627 10.007 8.779 
Έσοδα από ενοίκια  4.781 3.693 187 40 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)  2.641   1.887      766    (683) 
Σύνολο 57.713 50.249 52.413 45.126 
 
6. ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 
Για τη διαμόρφωση των κερδών εκμεταλλεύσεως του Ομίλου και της Εταιρίας περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς των αποτελεσμάτων και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις): 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06
Αποσβέσεις ασώματων 
ακινητοποιήσεων 1.046 1.065 466 496 
Αποσβέσεις ενσώματων 
ακινητοποιήσεων 49.335 46.235 45.453 42.776 
Σύνολο Αποσβέσεων  50.381 47.300 45.919 43.272 
Επιχορηγούμενες αποσβέσεις (468) (411) (468) (411) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
(σημείωση 19) 1.486 443 0 0 
Μισθοί και λοιπές παροχές προσωπικού 68.068 64.776 59.189 56.250 
Εργοδοτικές εισφορές 13.884 12.520 11.288 10.164 
Προβλέψεις για αποζημιώσεις 
προσωπικού  4.643 3.776 3.896 3.671 
Αποζημιώσεις προσωπικού   1.917   3.185   1.782   3.151 
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας 88.512 84.257 76.155 73.236 
 
7.  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06

Τόκοι πιστωτικοί 2.190 1.499 1.736 898 
Έσοδα από μερίσματα 0 312 3.317 4.156 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων         0 2.660        0 1.520 
Σύνολο εσόδων από επενδύσεις 2.190 4.471 5.053 6.574 
  
Τα κέρδη από πώληση επενδύσεων της προηγούμενης χρήσης, αφορούν τα καθαρά κέρδη από την πώληση 
του 70% της «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.».   
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 1/1 – 31/12/07  1/1 – 31/12/06 
       
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 19.399 18.252  17.760  16.973 
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 19.281 14.202  15.897  12.039 
Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 34 0  34  0 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα   3.474   3.404    3.347    3.295 
Σύνολα χρηματοοικονομικών 
εξόδων 42.188 35.858  37.038  32.307 

 
 
 
9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06  1/1 – 31/12/07  1/1 – 31/12/06
       
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας 
χρήσης 43.162 46.068 42.904  44.595
Φόρος εισοδήματος 
προηγούμενων χρήσεων:     
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 2.096 10.186 0  10.186
Φορολόγηση Αποθεματικού 
βάσει του Ν.3220/2004 2.289 0 2.289  0
Μείον: έκπτωση από εφάπαξ 
καταβολή φόρου εισοδήματος          0 (1.266)          0  (1.266)
 47.547 54.988 45.193  53.515
Αναβαλλόμενη φορολογία  
(Σημείωση 22)   8.582   8.588   8.536    8.610

Σύνολο 56.129 63.576  53.729  62.125
 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε προς 25% επί του φορολογητέου κέρδους της χρήσης 1/1–31/12/2007, 
ενώ επί του φορολογητέου κέρδους για την αντίστοιχη χρήση 1/1–31/12/2006 προς 29%. 
  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003 έως και 2005 η συνολική 
επιβάρυνση της θυγατρικής εταιρίας “Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” ανέρχεται σε 2.096 χιλιάδες ευρώ (ποσό 1.502 
χιλιάδες ευρώ αφορά φόρο επί των λογιστικών διαφορών και ποσό 594 χιλιάδες ευρώ τις επί αυτού 
προσαυξήσεις) και βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1–31/12/2007. Επίσης βάσει απόφασης του 
ΥΠΕΘΟ περί ανάκτησης κρατικών επιχορηγήσεων, επιβλήθηκε η φορολόγηση του αφορολόγητου 
αποθεματικού του Ν.3220/2003 που είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις, με αποτέλεσμα την 
επιβάρυνση της Εταιρίας κατά € 2.289 χιλιάδες (ποσό € 1.960 χιλιάδες αφορά φόρο και ποσό € 329 χιλιάδες 
τον επ’ αυτού τόκο). 
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9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 
 
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης του Ομίλου και της Εταιρίας προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο 
λογιστικό κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 
     
Φορολογικός συντελεστής 25,0% 29,0% 25,0% 29,0% 
Επιδράσεις στο φόρο από :     
Διαφορές φορολογικού ελέγχου & 
φορολόγηση αποθεματικού 2,1% 5,3% 1,1% 5,4% 
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 0,2% 0,1% 0.1% 0,1% 
Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα -0,1% -0,2% -0,4% -0,6% 
Αλλαγή στο συντελεστή φόρου 
εισοδήματος 0,0% -0,3% 0,0% -0,4% 
Έκπτωση φόρου εισοδήματος 0,0% -0,7% 0,0% -0,7% 
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 
χρήσεως 27,2% 33,2% 25,8% 32,8% 
 
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό την έγκριση 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τα μερίσματα που αφορούσαν την προηγούμενη 
χρήση (1/1 – 31/12/2006) ανέρχονταν σε € 1,15 ανά μετοχή εκ των οποίων € 0,20 ανά μετοχή είχαν δοθεί ως 
προμέρισμα τον Δεκέμβριο του 2006. Από αυτά € 0,95 έχουν αναγνωρισθεί στην χρήση 2007 και € 0,20 στη 
χρήση 2006. Η Διοίκηση της Εταιρίας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση την διανομή 
συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2007 ποσού  € 132.939.576 (ή ποσού € 1,20 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι 
έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2007 ποσό € 22.156.596 (ή ποσό € 0,20 ανά 
μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2007, ενώ το υπόλοιπο € 1,00 θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2008. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, το φορολογητέο εισόδημα 
φορολογείται στην πηγή (Μητρική Εταιρία) εξαντλώντας έτσι κάθε φορολογική υποχρέωση επί των 
μερισμάτων. Τα προς διανομή μερίσματα προς τους μετόχους, (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καταβάλλονται 
καθαρά από κάθε φόρο. 
 
11.  ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

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

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/06 1/1 – 31/12/07  1/1 – 31/12/06
 
Κέρδη σε χιλ. Ευρώ 149.857 127.591 154.683  127.474 
 

       
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 ανά μετοχή βασικά και 
απομειωμένα σε € 1,35 1,15 1,40 1,15 



 25 
 

 
12. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο λογαριασμό υπεραξίας επιχείρησης του Ομίλου, για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 
2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 που ανέρχεται σε € 16.200 χιλιάδες. Ο λογαριασμός υπεραξίας επιχείρησης 
αφορά στην αγορά της θυγατρικής εταιρίας Αvin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π., η οποία παρουσιάζει κερδοφορία σε όλα τα 
έτη κατά τα οποία βρίσκεται στην κατοχή του Ομίλου. Επιπλέον διενεργείται από τον Όμιλο έλεγχος για τυχόν 
ενδείξεις απομείωσης ετησίως από τον οποίο δεν έχει προκύψει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας.  

 

13. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού, και δικαιώματα 
εκμεταλλεύσεως πρατηρίων καυσίμων. Η κίνηση τους κατά την χρήση 1/1 – 31/12/2006 και κατά την χρήση 
1/1 – 31/12/2007 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Λογισμικό 
Δικαιώματα 

εκμετάλλευσης Σύνολο  Λογισμικό 
ΚΟΣΤΟΣ      
1 Ιανουαρίου 2006 10.583 2.507 13.090 8.979 
Προσθήκες 373 1.183 1.556 99 
Μεταφορές        85        0        85      85 
31 Δεκεμβρίου 2006 11.041 3.690 14.731 9.163 
Προσθήκες 540 0 540 324 
Μεταφορές      812        0      812      812 
31 Δεκεμβρίου 2007 12.393 3.690 16.083 10.299 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      
1 Ιανουαρίου 2006 9.126 411 9.537 8.108 
Αποσβέσεις χρήσης    688 377   1.065    496 
31 Δεκεμβρίου 2006 9.814 788 10.602 8.604 
Αποσβέσεις χρήσεως     668    378   1.046    466 
31 Δεκεμβρίου 2007 10.482 1.166 11.648 9.070 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ      
31 Δεκεμβρίου 2006 1.227 2.902 4.129    559 

31 Δεκεμβρίου 2007 1.911 2.524 4.435 1.229 
 

Τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως, αφορούν δικαιώματα μισθώσεων χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίμων 
της θυγατρικής Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.. 
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η κίνηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου κατά την χρήση 1/1 – 31/12/2006 και κατά την χρήση 
1/1 – 31/12/2007 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΟΜΙΛΟΣ Γήπεδα και 
κτίρια 

Μηχανήματα 
και 

μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

 
 

Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις Σύνολο 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ       
ΚΟΣΤΟΣ       
1 Ιανουαρίου 2006 126.213 732.534 16.831 51.796 0 927.374 
Προσθήκες 1.718 6.822 1.194 33.278 0 43.012 
Μειώσεις (437) (1.070) (427) 0 0 (1.934) 
Μεταφορές     7.042   25.940      284 (33.351)       0        (85) 
31 Δεκεμβρίου 2006 134.536 764.226 17.882    51.723 0 968.367 
Προσθήκες 4.036 7.250 1.184 38.724 1.024 52.218 
Μειώσεις (5) (992) (20) 0 0 (1.017) 
Μεταφορές     7.473   44.980      438 (53.703)        0        (812) 
31 Δεκεμβρίου 2007 146.040 815.464 19.484   36.744 1.024 1.018.756 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

 
 

1 Ιανουαρίου 2006 9.183 174.538 9.702 0 0 193.423 
Προσθήκες 2.524 42.223 1.488 0 0 46.235 
Μειώσεις       (7)     (639)   (396)     0 0  (1.042) 
31 Δεκεμβρίου 2006 11.700 216.122 10.794 0 0 238.616 
Προσθήκες 2.830 44.794 1.517 0 194 49.335 
Μειώσεις          0     (307)     (11)     0     0     (318) 
31 Δεκεμβρίου 2007 14.530 260.609 12.300     0 194 287.633 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ     

 
 

31 Δεκεμβρίου 2006 122.836 548.104 7.088 51.723     0 729.751 
31 Δεκεμβρίου 2007 131.510 554.855 7.184 36.744 830 731.123 
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
Η κίνηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 1/1 – 31/12/2006 και κατά την χρήση 
1/1 – 31/12/2007 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ Γήπεδα 
και 

κτίρια 

Μηχανήματα 
και 

μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

 
 

Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις Σύνολο 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ       
ΚΟΣΤΟΣ       
1 Ιανουαρίου 2006 113.135 692.373 13.756 50.681 0 869.945 
Προσθήκες 953 1.612 1.091 32.942 0 36.598 
Μειώσεις (20) (661) (15) 0 0 (696) 
Μεταφορές     7.032   25.950      284 (33.351)        0        (85) 

31 Δεκεμβρίου 2006 121.100 719.274 15.116    50.272 
 

0 905.762 
Προσθήκες 342 2.470 833 37.859 1.024 42.528 
Μειώσεις 0 (566) (6) 0 0 (572) 
Μεταφορές     6.680   43.510      438 (51.440)        0     (812) 
31 Δεκεμβρίου 2007 128.122 764.688 16.381    36.691 1.024 946.906 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

 
 

1 Ιανουαρίου 2006 6.686 157.054 8.140 0 0 171.880 
Προσθήκες 2.094 39.417 1.265 0 0 42.776 
Μειώσεις        0     (360)    (15) 0 0      (375) 
31 Δεκεμβρίου 2006 8.780 196.111 9.390 0 0 214.281 
Προσθήκες 2.274 41.678 1.307 0 194 45.453 
Μειώσεις          0            0        (2)    0     0         (2) 
31 Δεκεμβρίου 2007 11.054 237.789 10.695    0 194 259.732 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ     

 
 

31 Δεκεμβρίου 2006 112.320 523.163 5.726 50.272     0 691.481 
31 Δεκεμβρίου 2007 117.068 526.899 5.686 36.691 830 687.174 

  
 
Η Εταιρία και κατά συνέπεια ο Όμιλος έχει υποθηκεύσει γήπεδα και κτίρια ως εγγύηση για ληφθέντα τραπεζικά 
δάνεια, το σύνολο των οποίων περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα.  
 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ 
  Χιλιάδες € Χιλιάδες $ Χιλιάδες € 
Ε.Τ.Ε.  47.098 25.000 6 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC           0          0 275.000 
ΣΥΝΟΛΑ  47.098 25.000 275.006 

 
 
Επιπροσθέτως, οι υποχρεώσεις των χρηματοδοτικών μισθώσεων της Εταιρίας (σημείωση 30) εξασφαλίζονται 
από την παρακράτηση κυριότητας του εκμισθωτή στα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η 
λογιστική αξία είναι € 830 χιλιάδες (2006: € 0 χιλιάδες). 
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15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες: 
 

Επωνυµία Έδρα 
Ποσοστό συµµετοχής 
(άμεσο ή/και έμμεσο) 

Δραστηριότητα
 

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100% Πετρελαιοειδή 

 

AVIN ALBANIA S.A. Τίρανα Αλβανίας  
100% 

Πετρελαιοειδή 
(αδρανής) 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Σπάτα 
Αττικής 28% 

Συστήματα 
Ανεφοδιασμού 
Αεροπορικού 
Καυσίμου 

 

BRODERICO Ε.Π.Ε Κύπρος, Λευκωσία 100% 

Εμπόριο, 
Συμμετοχές και 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
(αδρανής) 

 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100% 

Εμπόριο, 
Μεταφορά, 

Αποθήκευση και 
Αντιπροσωπεία 
Πετρελαιοειδών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (HAFCO S.A.) 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 50% 

Συστήματα 
Ανεφοδιασμού 
Αεροπορικού 
Καυσίμου 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 30% Ενέργεια  

(αδρανής) 
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15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (συνέχεια)  
 
Τα ποσά με τα οποία είναι εκφρασμένες οι αξίες των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του 
Ομίλου είναι οι ακόλουθα: 
 

Επωνυµία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 0 0 37.564 37.564

AVIN ALBANIA S.A. 510 510 0 0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 2.961 2.949 904 904
BRODERICO Ε.Π.Ε 60 60 0 0
 
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 0 0 0 0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (HAFCO S.A.) 8 67 0 0
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε.      47      60      210        60
 
ΣΥΝΟΛΟ 3.586 3.646 38.678 38.528

 
Από τις ανωτέρω εταιρίες η “AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” και “ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε” ενοποιούνται με τη μέθοδο ολικής 
ενοποίησης, οι εταιρίες “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.”, “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.” και “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε.”, με την μέθοδο της καθαρής θέσης, διότι δεν ασκεί σε αυτές 
διοίκηση ο Όμιλος ενώ οι “BRODERICO Ε.Π.Ε” και “AVIN ALBANIA S.A.” περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
στο κόστος, λόγω επουσιώδους σημασίας και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες. 
 
Η διαμόρφωση του ύψους των συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 
  
Κόστος κτήσεως συμμετοχών 3.597 3.167 
Αύξηση (μείωση) καθαρής θέσης συμμετοχών    (11)   479 
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 3.586 3.646 
   
Συνδεδεμένες εταιρίες  31/12/2007 31/12/2006 
Σύνολο ενεργητικού 31.955 30.624 
Σύνολο υποχρεώσεων (21.209) (19.958) 
Καθαρή θέση 10.746   10.666 
Συμμετοχή του Ομίλου στην καθαρή θέση 
των εταιριών 3.586  3.646 

 
Τα αποτελέσματα από συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: 
 

   
Συνδεδεμένες Εταιρίες 1/1 – 31/12/2007 1/1 – 31/12/2006 
Πωλήσεις 33.217 18.137 
Κέρδη μετά από φόρους 371 570 
Μερίδιο του Ομίλου από τα κέρδη (15) (189) 
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16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 
Επωνυµία                   

 
Έδρα 

 
Ποσοστό 

συµµετοχής
Αξία 

συμμετοχής 
Δραστηριότητα 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

 
Αθήνα 

 
16% 927 

Συστήματα Ανεφοδιασμού 
Αεροπορικού Καυσίμου 

 
Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις 
στην αξία κτήσης, διότι δεν ασκείται σημαντική επιρροή στη διοίκηση της Εταιρίας. 
 
 
17. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Επιταγές πελατών 869 405 0 0 
Προπληρωθέντα έξοδα 13.642 9.473 2.411 0 
Εγγυήσεις     412   1.280    412 1.280 
Σύνολο 14.923 11.158 2.823 1.280 
 
 
Τα προπληρωθέντα έξοδα συμπεριλαμβάνουν προκαταβολές ενοικίων για εξασφάλιση πρατηρίων και άλλες 
μακροπρόθεσμες προπληρωμές. Τα ποσά παρουσιάζονται στις ονομαστικές αξίες τους που θεωρούνται ότι 
δεν διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες τους. 
 
  
18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006  31/12/2007  31/12/2006 
       
Εμπορεύματα 49.807  10.980  43.838  5.899 
Πρώτες ύλες 173.749  80.943  173.421  80.624 
Πρώτες ύλες υπό παραλαβή 12.851  0  12.851         0        
Έτοιμα προϊόντα 109.806   95.599  109.806    95.599 
Σύνολο αποθεμάτων 346.213 187.522 339.916  182.122 

 
Σημειώνεται ότι τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της χρήσης αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της 
αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Κατά την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση, 
μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους  με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
των αποτελεσμάτων χρήσεως (κόστος πωληθέντων)του Ομίλου και της Εταιρίας, ως ακολούθως:  
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2007 2006
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  2.954 8.533
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  0 531
Α΄ ΥΛΕΣ     460   2.035
ΣΥΝΟΛΟ 3.414 11.099

 
Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο “Κόστος πωληθέντων” κατά την  τρέχουσα και 
προηγούμενη χρήση για τον Όμιλο ήταν για το 2007 € 3.749.272 χιλ. και για το 2006 € 3.676.369 χιλ. (Εταιρία: 
2007: € 3.445.177 χιλ, 2006:€ 3.373.108 χιλ.) 
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19. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου κατά την 31/12/2007, αποτελούνται κυρίως 
από απαιτήσεις από την πώληση αγαθών. Ακολουθεί ανάλυση πελατών & λοιπών βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες 295.125 222.573 237.053 172.520
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   (2.429)      (943)             0            0
 292.696 221.630 237.053 172.520
Συνδεόμενα μέρη 17.554 4.993 57.249 39.895
Επιταγές εισπρακτέες   55.146   56.021            0     1.255
Χρεώστες 20.433 24.547 17.024 22.791
Προπληρωθέντα έξοδα 6.533 19.110 3.512 15.876
Λοιπές     3.359        419       323        390
Σύνολο 395.721 326.720 315.161 252.727
 
Η μέση πιστωτική περίοδος που δίδεται επί των πωλήσεων αγαθών για τη μητρική εταιρία είναι 29 ημέρες και 
για την θυγατρική είναι 49 ημέρες. Μετά την προκαθορισμένη πιστωτική περίοδο, χρεώνεται τόκος κατά 
περίπτωση, αναλόγως του νομίσματος πληρωμής, επί του οφειλόμενου υπολοίπου. Στις βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις από πελάτες, γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σύμφωνα με εκτίμηση της διοίκησης του 
Ομίλου για τα μη ανακτήσιμα ποσά από πώληση αγαθών, βάσει ανάλογων ιστορικών στοιχείων. 
 
Πριν γίνει αποδεκτός ένας νέος πελάτης, ο Όμιλος χρησιμοποιεί εξωτερικές πιστωτικές πληροφορίες για να 
εκτιμήσει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του νέου πελάτη και να ορίσει έτσι το πιστωτικό όριό 
του. Τα πιστωτικά όρια αναθεωρούνται σε συνεχόμενη βάση.  
 
Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσμων υπολοίπων πελατών από εμπορικές δραστηριότητες και επιταγών 
εισπρακτέων 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

0-30 ημέρες 14.109 15.512 10.420 6.967
30-60 ημέρες 474 244 54 1
60-90 ημέρες 70 151 10 0
90-120 ημέρες 35 92 0 0
120 + ημέρες    7.106   8.437          0        0
Σύνολο 21.794 24.436 10.484 6.968

 
 
Στις απαιτήσεις από “Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες” υπάρχουν απαιτήσεις από πελάτες, συνολικής 
αξίας για τον Όμιλο € 21.794 χιλιάδες (31.12.2006 € 24.436 χιλιάδες) και την Εταιρία € 10.484 χιλιάδες 
(31/12/2006 € 6.968 χιλιάδες), που είναι ληξιπρόθεσμες για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη καθώς 
δεν υπάρχει μεταβολή στην φερεγγυότητά τους και θεωρούνται πλήρως ανακτήσιμες, ενώ για κάποιες απ’ 
αυτές υπάρχουν και εγγυήσεις. 
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19. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
Η διοίκηση του Ομίλου διενήργησε περαιτέρω προβλέψεις για το 2007 για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού        
€ 1.500 χιλιάδες στην θυγατρική της, για να καλύψει τυχόν ζημίες από επισφαλείς πελάτες. 
 
Κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις  

                    
                    ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

31/12/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης         943 500 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 1.500 500 
Ποσά που διαγράφηκαν στη χρήση   (14) (57) 
Υπόλοιπο λήξης 2.429 943 

 
 
Ενηλικίωση υπολοίπων της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 

 
                    

                    ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

31/12/2007 31/12/2006 

120+ ημέρες 1.500 500 
Σύνολο 1.500 500 

 
Εκτιμώντας την ανακτησιμότητα των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες, ο Όμιλος εξετάζει 
οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα των απαιτήσεων από την ημερομηνία 
που χορηγήθηκε η πίστωση ως την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. Η συγκέντρωση 
του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισμένη λόγω της βάσης και της φύσης του πελατολογίου. Ως εκ τούτου η 
διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι δεν χρειάζεται επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, από αυτήν 
που έχει ήδη διενεργηθεί.  
 
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους. 
 
 
20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής 
διάρκειας 3 μηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  
 

                ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Καταθέσεις σε τράπεζες 13.638 8.695 10.550 6.468 
Ταμείο      105      90        84     65 
Σύνολο 13.743 8.785 10.634 6.533 
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 21.    ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
     
Δάνεια τραπεζών 722.338 740.438 616.863 649.198 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 837 0 837 0 
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου *  (1.424)  (1.847)  (1.424)  (1.847) 
Σύνολο δανείων ισολογισμού 721.751 738.591 616.276 647.351 
       
Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:   
Άμεσα ή εντός ενός έτους 445.631 421.543 370.156 360.303 
Εντός του δεύτερου έτους  60.200 60.000 30.200 30.000 
Από 3 έως και 5 χρόνια 217.344 258.895 217.344 258.895 
Μετά από 5 χρόνια 0 0 0 0 
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου *  (1.424)  (1.847)  (1.424)  (1.847) 
Σύνολο δανείων ισολογισμού 721.751 738.591 616.276 647.351 
Μείον: Ποσά πληρωτέα εντός 12 μηνών 
(περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις) 445.631 421.543 370.156 360.303 

Ποσά πληρωτέα μετά από 12 μήνες 276.120 317.048 246.120 287.048 
 

* Τα έξοδα του ομολογιακού δανείου της Εταιρίας που αναλήφθηκε κυρίως για τη χρηματοδότηση της 
μονάδας υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker) στο διυλιστήριο θα αποσβεσθούν αναλογικά με τα 
υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής του δανείου. 

 
Ανάλυση δανείων ανά νόμισμα στις 31/12/07 και 31/12/06: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2007 31/12/2006  31/12/2007 31/12/2006 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ      
Νόμισμα δανείων  
ΕΥΡΩ 356.012 340.240 250.537 249.000 
ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. 247.266 264.617 247.266 264.617 
ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ 119.897 135.581 119.897 135.581 

ΣΥΝΟΛΟ 723.175 740.438 617.700 649.198 
 
 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται με την εύλογη αξία τους. 
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21. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (συνέχεια) 
 
Ο Όμιλος έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια: 
 
i)    Η Motor Oil έχει συνάψει ένα δάνειο ύψους € 250.000 χιλιάδων. Η ανάληψή του έγινε τμηματικά από 

31/8/2004 και ολοκληρώθηκε στις 2/6/2005 μετά από πέντε εκταμιεύσεις. Οι αποπληρωμές είναι 
εξαμηνιαίες με έναρξη την 31/12/2005 και θα ολοκληρωθούν έως τις 30/6/2011 με επιλογή παράτασης έως 
30/6/2013. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 31/12/2007 είναι € 175.000 χιλιάδες. Έναντι του δανείου 
έχουν εγγραφεί βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ύψους € 275.000 χιλιάδων.  

 
Επίσης δάνειο συνολικού ύψους $ 150.000 χιλιάδων (ή € 101.895 χιλιάδων στις 31/12/2007), αφορά         
μακροπρόθεσμο δάνειο που ελήφθη στις 22/12/2005 και πρόκειται να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου μέχρι τις 
19/12/2010 με επιλογή παράτασης έως 19/12/2012. 

 
Το σύνολο των βραχυπροθέσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπρόθεσμου μέρους των 
μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 370.156 χιλιάδες. Έναντι των ανωτέρω 
δανείων έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις παγίων όπως αναφέρουμε ανωτέρω στη σημείωση 
υπ’αριθμό 14. 
 

ii) Η Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. έχει ένα δάνειο ύψους € 30.000 χιλιάδων.  Αυτό το δάνειο ελήφθη την 14/6/2004 
και είναι αποπληρωτέο εξ ολοκλήρου την 14/6/2008 με επιλογή παράτασης έως 14/6/2009. Τα υπόλοιπα 
δάνεια της εταιρίας ανέρχονται σε €  75.475 χιλιάδες και είναι διάρκειας έως ενός έτους. 
 

      Όλα τα ανωτέρω δάνεια φέρουν  επιτόκιο LIBOR/EURIBOR+SPREAD. 
 
 
22. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Οι παρακάτω είναι οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία που 
λογιστικοποιήθηκαν  και οι κινήσεις τους κατά την διάρκεια των χρήσεων 2006 και 2007: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ 

Αναβαλλόμενη φορολογία από: 1/1/2006 

Aποτελέσματα 
χρήσης 

έξοδο/(έσοδο) 31/12/2006 

Aποτελέσματα 
χρήσης 

έξοδο/(έσοδο) 31/12/2007
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 22.384 4.497 26.881 5.178 32.059 
Έξοδα πολυετούς φορολογικής 
απόσβεσης (119) 76 (43) (5) (48) 
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 310 3.714 4.024 3.179 7.203 
Αποζημιώσεις αποχώρησης και 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
προσωπικού (12.262) 463 (11.799) 475 (11.324) 
Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 1.883 (197) 1.686 (197) 1.489 
Λοιπές προσωρινές διαφορές μεταξύ 
φορολογικών και λογιστικών 
αποτελεσμάτων   (536)      35     (501)   (48)   (549) 
Σύνολο 11.660 8.588 20.248 8.582 28.830 
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22. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (συνέχεια) 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αναβαλλόμενη φορολογία από: 1/1/2006 

Aποτελέσματα 
χρήσης 

έξοδο/(έσοδο) 31/12/2006 

Aποτελέσματα 
χρήσης 

έξοδο/(έσοδο) 31/12/2007
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 21.098 4.500 25.598 5.040 30.638 
Έξοδα πολυετούς φορολογικής 
απόσβεσης (56) 53 (3) (11) (14) 
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 264 3.760 4.024 3.179 7.203 
Αποζημιώσεις αποχώρησης και 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
προσωπικού (11.391) 489 (10.902) 585 (10.317) 
Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 1.883 (197) 1.686 (197) 1.489 
Λοιπές προσωρινές διαφορές μεταξύ 
φορολογικών και λογιστικών 
αποτελεσμάτων   (657)        5   (652)    (60)    (712) 
Σύνολο 11.141 8.610 19.751 8.536 28.287 

 
Ορισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία έχουν συμψηφιστεί. Παρακάτω είναι η 
ανάλυση του υπολοίπου της αναβαλλόμενης φορολογίας (μετά τον συμψηφισμό) για λόγους παρουσίασης:    
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
      
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη 
φορολογία  44.494 35.915 42.545 34.108 
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη 
φορολογία  (15.664) (15.667) (14.258) (14.357) 
Σύνολο     28.830    20.248    28.287   19.751 
 
 
23. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
 
Οι πιστωτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη. Η κύρια πρώτη ύλη για 
την παραγωγή των προϊόντων του Ομίλου είναι το αργό πετρέλαιο. Η μέση πιστωτική περίοδος για τις αγορές 
είναι περίπου 31 ημέρες. 
 
Η διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις 
οικονομικές καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Ακολουθεί ανάλυση προμηθευτών και λοιπών 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών): 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Προμηθευτές 327.883 70.952 305.418 54.533
Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη 240 35.808 190 35.762
Πιστωτές 7.309 7.936 6.455 6.116
Λοιπές     9.245     8,692     5.851     6.180
Σύνολο 344.677 123.388 317.914 102.591
 
Ο Όμιλος διαθέτει σχετικές πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων για να εξασφαλίζει ότι όλες οι 
σχετικές υποχρεώσεις πληρώνονται στα προκαθορισμένα χρονικά όρια πίστωσης. 
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24. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007  31/12/2006 
   

Εγκεκριμένο, εκδοθέν και πλήρως καταβεβλημένο 33.235  33.235 
 (110.782.980 μετοχές αξίας € 0,30 η κάθε μία)      
    

 
Η Εταιρία διαθέτει μία μόνο κατηγορία κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα  σε 
σταθερό εισόδημα. 
 
 
25. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης και λήξης χρήσεως 49.528 49.528 
 
 
 
26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Οι κινήσεις των αποθεματικών του Ομίλου παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 1/1/2006 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

2006 31/12/2006 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

2007 31/12/2007 

Τακτικό Αποθεματικό 16.895 222 17.117 6 17.123
Ειδικά Αποθεματικά  2.007 1.762 3.769 3.630 7.399
Έκτακτα Αποθεματικά 2.590 0 2.590 0 2.590
Αφορολόγητα Αποθεματικά     54.901 1.144 56.045 (5.598) 50.447

ΣΥΝΟΛΟ 76.393 3.128 79.521 (1.962) 77.559
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26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια) 

 
Οι κινήσεις των αποθεματικών της Εταιρίας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 1/1/2006 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

2006 31/12/2006 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

2007 31/12/2007

Τακτικό Αποθεματικό 15.895 0 15.895 0 15.895 
Ειδικά Αποθεματικά 2.007 1.762 3.769 3.630 7.399 
Έκτακτα Αποθεματικά 2.590 0 2.590 0 2.590 
Αφορολόγητα Αποθεματικά 54.882        0 54.882 (5.600) 49.282 

ΣΥΝΟΛΟ 75.374 1.762 77.136 (1.970) 75.166 
 
 
 
Τακτικό Αποθεματικό 
 
Το τακτικό αποθεματικό είναι το 5% των μετά φόρων κερδών έως ότου αυτό να ισούται με το 1/3 του μετοχικού 
κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
απορροφήσει ζημίες. 
 
Ειδικά Αποθεματικά 
 
Αποθεματικά διαφόρων προελεύσεων και νόμων όπως φορολογηθείσες λογιστικές διαφορές, διαφορές 
αναπροσαρμογής κεφαλαίου σε Ευρώ και άλλα με διαφορετικούς χειρισμούς ανά περίπτωση.  
 
Έκτακτα Αποθεματικά 
 
Τα έκτακτα αποθεματικά αποτελούνται από κέρδη εις νέον προηγουμένων χρήσεων και μπορούν να 
διανεμηθούν στους μετόχους της Εταιρίας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση μετά από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Αφορολόγητα αποθεματικά 
 
Αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από  δαπάνες για παραγωγικές επενδύσεις. Όλα τα αφορολόγητα 
αποθεματικά των αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση αυτό του Ν.1828/82 μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν με 
φορολογία 5% για την Μητρική Εταιρία και 10% για τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ή να διανεμηθούν με τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη διάθεσή τους. 
 
Το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1828/82 μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας και 
απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος στο διάστημα τριών ετών από το χρόνο σχηματισμού του. 
 
Σε περίπτωση πλήρους διανομής των αφορολόγητων αποθεματικών του Ομίλου θα καταβληθεί φόρος € 12,3 
εκατομμύρια περίπου, σύμφωνα με τους τρέχοντες φορολογικούς συντελεστές. 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση και βάσει απόφασης του ΥΠΕΘΟ περί ανάκτησης κρατικών επιχορηγήσεων, η 
Εταιρία και συνεπώς και ο Όμιλος μείωσε τα αφορολόγητα αποθεματικά κατά το ποσό του αποθεματικού του 
Ν.3220/2003 που είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις. 
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    27. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ   
Υπόλοιπο την 31/12/2005 176.395 180.500 
Μερίσματα πληρωτέα (121.861) (121.861) 
Καθαρά κέρδη χρήσεως 127.591 127.474 

Διανεμόμενα αποθεματικά   (3.128)  (1.762) 
Υπόλοιπο την 31/12/2006 178.997 184.351 
Μερίσματα πληρωτέα (127.400) (127.400) 
Καθαρά κέρδη χρήσεως 149.857 154.683 
Διανεμόμενα αποθεματικά      1.962     1.970 
Υπόλοιπο την 31/12/2007 203.416 213.604 

 
 
28.  ΕΞΑΓΟΡΑ / ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Στις 11 Απριλίου 2007, συστάθηκε από τον Όμιλο η θυγατρική εταιρία “ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.” με μετοχικό κεφάλαιο 
€ 60.000. Οι κύριοι σκοποί της νεοσυσταθείσας εταιρίας είναι το εμπόριο, η μεταφορά, η αποθήκευση και οι 
αντιπροσωπείες πετρελαιοειδών. 
 

 
29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου ποσού € 14,5 εκατομμυρίων περίπου (τα οποία 
αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού € 71,5 
εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων € 60,5 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη καθώς η τελική έκβασή τους δεν μπορεί προς το 
παρόν να προβλεφθεί. Επίσης στις 5 Φεβρουαρίου 2007 η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με απόφασή 
της, επέβαλε πρόστιμο στην Εταιρία € 1.591 χιλ. για συμμετοχή της σε εναρμονισμένη πρακτική καθορισμού 
τιμών πώλησης αεροπορικών καυσίμων. Η Εταιρία θεωρεί την απόφαση εσφαλμένη και αστήρικτη και έχει 
προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωσή της. 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τη “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.” είναι οι χρήσεις 2005 έως και 2007. Για 
την “AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι το 2006 και 2007. Για την “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.” ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις 2001 έως και 2007 ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 έως και 2006. Για τις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.”(HAFCO S.A) και “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.” δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από 
την ίδρυσή τους (2002 και 2005 αντίστοιχα). 
 
Η Εταιρία και κατά συνέπεια ο Όμιλος, προκειμένου να ολοκληρώσει τις επενδύσεις της και τις δεσμεύσεις της 
για έργα, έχει συνάψει συμβάσεις με τεχνικές εταιρίες το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την 
31/12/2007 σε € 10 εκατομμύρια περίπου. 
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29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
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. 
 
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις εταιριών του Ομίλου 
ανέρχεται την 31/12/2007 σε  € 50.083 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2006 το ποσό ανερχόταν σε € 48.621 
χιλιάδες. 
 
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχεται 
την 31/12/2007 σε € 3.612 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2006 το ποσό ανερχόταν σε € 1.347 χιλιάδες. 
 
 
30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν μεταφορικά μέσα με περίοδο μίσθωσης 5 ετών. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα της εξαγοράς των μεταφορικών μέσων με ένα συμβολικό ποσό κατά τη λήξη του συμβολαίου της 
μίσθωσης.  
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Μισθώματα Παρούσα αξία 

μισθωμάτων 
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Άμεσα ή εντός ενός έτους 237 - 188 -
Από 2 έως και 5 χρόνια 720 - 649 -
Από 5 χρόνια και άνω      -       -      -        -
 957 - 837 -
Μείον μελλοντικά χρηματοοικονομικά έξοδα (120)       -      -       -
Παρούσα αξία μισθωμάτων 837 - 837 -
  
Συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις σαν: 

 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός (σημείωση 21) 188 -
Μακροπρόθεσμος δανεισμός (σημείωση 21) 649 -
 
 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των χρηματοδοτικών μισθώσεων ισούται με την εύλογη αξία τους. 
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31. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 
Οι μισθώσεις της Εταιρίας αφορά κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές υπηρεσίες 
και μεταφορικά μέσα. Αναφορικά με την θυγατρική εταιρία Avin Oil, οι μισθώσεις αφορούν κυρίως χώρους 
κατάλληλους για πρατήρια καυσίμων τους οποίους στη συνέχεια υπεκμισθώνει στους συνεργάτες – 
πρατηριούχους, καθώς και μεταφορικά μέσα.  
 
Ο Όμιλος ως Μισθωτής 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
      
Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών 
μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσεως  10.559 8.321 4.807 3.526 
 
Κατά την 31/12/2007 και 31/12/2006, ο Όμιλος είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών 
μισθώσεων χωρίς την δυνατότητα ή χωρίς να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά μισθωτήρια, οι οποίες είναι 
πληρωτέες ως εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
     
Εντός έτους 10.074 9.173 4.235 4.001 
Από 2 έως και 5 έτη 37.260 34.502 18.360 16.588 
Μετά από 5 έτη 40.769 45.436 11.980 17.083 
 
Ο μέσος χρόνος μίσθωσης των κτιρίων γραφείων και μεταφορικών μέσων είναι εννέα και τέσσερα χρόνια 
αντίστοιχα. Ο αντίστοιχος χρόνος μίσθωσης  των χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίμων είναι εννέα 
χρόνια. 
  
 
Ο Όμιλος ως Εκμισθωτής 
 
Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσεως:  
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
     
Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών 
μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσεως 4.781 3.693 187 40 
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31. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (συνέχεια) 
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οι εταιρίες του Ομίλου κατέχουν συμβόλαια με  

τους μισθωτές που θα τους αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ως μισθώματα: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
     
Εντός έτους 4.808 3.857 207 40 
Από 2 έως και 5 έτη 15.338 13.180 894 163 
Μετά από 5 έτη 17.392 13.447 709 - 
 

Οι εκμισθώσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως υπεκμισθώσεις από την Avin Oil  χώρων κατάλληλων για 
πρατήρια καυσίμων με μέσο χρόνο εκμίσθωσης εννέα χρόνια.  

 

 
32. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την 
επιχειρηματική πορεία του Ομίλου ή της Εταιρίας από τις 31/12/2007 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του 
παρόντος.  
 
 
33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
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 
Πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών 
Αγορές  αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Συνδεδεμένες 146.464 1.000.071 17.554 240 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών 
Αγορές  αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Θυγατρικές 476.706 15 39.711 2 
Συνδεδεμένες 146.396 998.952 17.538 188 

 

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

Τα οφειλόμενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν με την καταβολή μετρητών. Καμία εγγύηση δεν έχει  

δοθεί  ή ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.  

Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα πρόσωπα. 
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (συνέχεια) 
 
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 
 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για 
την περίοδο 1/1 – 31/12/2007 και 1/1 – 31/12/2006 ανέρχονται σε € 1.909 χιλιάδες και € 2.035 χιλιάδες 
αντίστοιχα. (Εταιρία: 2007: € 1.623 χιλιάδες, 2006: € 1.784 χιλιάδες) 

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 354 χιλιάδες για 1/1-31/12/2007 
και € 181 χιλιάδες για 1/1-31/12/2006. (Εταιρία: 2007: € 341 χιλιάδες, 2006 € 168 χιλιάδες) 

Αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το 2007 ανέρχονται 
σε € 0 χιλιάδες ενώ για το 2006 € 457 χιλιάδες. (Εταιρία: 2007: € 0 χιλιάδες, 2006: € 457 χιλιάδες) 

Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 
 
Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και των 
διευθυντικών στελεχών.     
        
 
34. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων του Οµίλου προς τους εργαζόμενους του, αναφορικά με τη µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη. Η 
υποχρέωση προσµετράται και απεικονίζεται κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων µε βάση το 
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζομένου. Το ποσό του δεδουλευμένου 
δικαιώματος παρουσιάζεται προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία του σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο 
καταβολής του. 
Ο Όμιλος διατηρεί σε ισχύ ένα μερικώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για 
συμμετέχοντες εργαζομένους στη Μότορ Όϊλ και τη θυγατρική της Avin Oil. Σύμφωνα με τους όρους του 
προγράμματος αυτού, οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ επιδόματος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού 
μισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους (κατά μέσον όρο μεταξύ 55 και 58 ετών), και των ετών 
προϋπηρεσίας τους στον Όμιλο. Επίσης η Εταιρία έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν. 2112/12 , για 
αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δικαιώματα και όρια 
συνταξιοδότησης.  Δεν παρέχονται άλλα επιδόματα ή παροχές μετά τη συνταξιοδότηση.  
 
Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιμήσεις του ενεργητικού του προγράμματος και της παρούσης αξίας της 
συνολικής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, έγιναν τη 31η Δεκεμβρίου 2007 από εγκεκριμένο αναλογιστή. Η 
παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρεσχεθεισών 
υπηρεσιών υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο «projected unit credit».  
 

 Εκτίμηση στις: 
 31/12/07 31/12/06 
Κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,83% 4,11% 
Επιτόκιο απόδοσης των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

 
4,83% 

 
3,50% 

Αύξηση αποδοχών προσωπικού 3,50% 3,50% 
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34. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
 
Η πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού του προγράμματος προκαθορισμένων παροχών καθώς και της 
υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06 
     
Παρούσα αξία της μη χρηματοδοτούμενης υποχρέωσης 
για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 42.371 39.671 39.927 37.647
Παρούσα αξία του χρηματοδοτούμενης υποχρέωσης του 
προγράμματος για αποχώρηση από την υπηρεσία 31.655 30.003 28.088 26.823
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος (28.231) (17.476) (26.248) (15.865)
Έλλειμμα   3.424  12.527   1.840   10.958
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 45.795   52.198 41.767   48.605
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 4.618 2.160 4.581 2.117
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 41.177 50.038 37.186 46.488

Σύνολο 45.795 52.198 41.767 48.605
 
 
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης αναφορικά με το πρόγραμμα προκαθορισμένων 
παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06 
     
Κόστος τρεχουσών παροχών 2.752 3.311 2.226 2.850
Τόκοι μείον αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 1.891 1.529 1.670 1.494
Καθαρό έξοδο αναγνωρισμένο στο αποτέλεσμα 4.643 4.840 3.896 4.344
Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος κατά τη τρέχουσα χρήση για τον Όμιλο και την 
Εταιρία είναι € 806 χιλ. και € 742 αντίστοιχα. 
Το παραπάνω αναγνωρισμένο έξοδο συμπεριλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και τις Εταιρίας 
ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
     
Κόστος πωληθέντων 1.721 2.689 1.721 2.689
Έξοδα διοίκησης 2.632 1.408 1.900 1.330
Έξοδα διάθεσης    290    743    275    325
 4.643 4.840 3.896 4.344
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34. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης που προκύπτει από  το πρόγραμμα προκαθορισμένων 
παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύονται ως εξής:      
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
     
Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 69.673 65.331 64.470 60.665
Κόστος παροχών 2.752 3.311 2.226 2.850
Τόκοι 2.696 2.092 2.413 2.016
Καταβεβλημένες παροχές (1.095) (1.061) (1.095) (1.061)
Λήξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 74.026 69.673 68.014 64.470
 
Η κίνηση στην παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος στην τρέχουσα χρήση αναλύεται 
ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ               ΟΜΙΛΟΣ                       ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Έναρξη της εύλογης αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 17.476 14.168 15.865 12.987
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 806 563 742 522
Εισφορές έτους 11.044 3.806 10.735 3.417
Καταβολές σε ασφαλισμένους (1.095) (1.061) (1.095) (1.061)
Λήξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 28.231 17.476 26.247 15.865
 
 
35. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
 Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      

          
                  ΟΜΙΛΟΣ           ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 

 
31/12/2007 31/12/2006

 
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 927 927 927 927
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις (συμπεριλαμβάνονται τα 
χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) 409.464 335.505

 
 

325.795 259.260
  
 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις          
 
          ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006 
 

31/12/2007 31/12/2006 
 

Δάνεια τραπεζών 721.751 738.591 616.276 647.351
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 344.677 123.388 317.914 102.591
Επιχορηγήσεις παγίων 5.236 5.468 5.236 5.468
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
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 όπως 
αναφέρεται στη σημείωση 21, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής 
εταιρίας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις 
νέο όπως αναφέρονται στις σημειώσεις 24, 25, 26 και 27 αντίστοιχα. 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 
αποπληρωμή υφισταμένων δανείων. 
 
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  
 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

Δάνεια τραπεζών 721.751 738.591 616.276 647.351
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (13.743)   (8.785)   (10.634)   (6.533)
Καθαρό χρέος        708.008        729.806        605.642         640.818 
  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων        363.738        341.281        371.533         344.250 
  
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια      1,95        2,14        1,63        1,86
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
 
β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 
 
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου εξυπηρετεί τον Όμιλο συντονίζοντας πρόσβαση σε εγχώριες 
και διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθμίζοντας 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 ρυθμίζει τους 
κινδύνους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για να αμβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους. 
 
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 αντιμετωπίζει την διακύμανση των 
τιμών του πετρελαίου ρυθμίζοντας τα αποθέματα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε 
μεταβολή στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, αποτιμώμενα και 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. 
 
δ. Κίνδυνοι συναλλάγματος 
 
Ο Όμιλος πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα. Λόγω αυτού υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε $ ΗΠΑ για 
αγορές/πωλήσεις πετρελαιοειδών η σχετική ισοτιμία $ ΗΠΑ/€ είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων των 
περιθωρίων κέρδους της Εταιρίας. Ο Όμιλος ελαχιστοποιεί τους συναλλαγματικούς κινδύνους μέσω φυσικών 
αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένα 
νομίσματα όπως προκύπτει από των παρακάτω πίνακα κατά την 31/12/2007: 
 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε εκατ.  
 

31/12/2007 31/12/2006 

Απαιτήσεις 
Υπόλοιπα σε USD $ 733 390
 
Υποχρεώσεις 
Υπόλοιπα σε USD $ 772 449

 
Πέραν των ανωτέρω η Εταιρία διατηρεί και κάποιες υποχρεώσεις σε ελβετικά φράγκα (CHF) για τα οποία 
εκτιμάται ότι δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος καθώς το ύψος τους κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα και η ισοτιμία του EUR/CHF δεν έχει σημειώσει αξιόλογες διακυμάνσεις τα τελευταία δύο έτη. 
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
 
ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 
 
Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίων. 
 
Εάν τα υφιστάμενα επιτόκια ήταν 50 μονάδες βάσης υψηλότερα ή χαμηλότερα, κρατώντας σταθερές τις 
υπόλοιπες μεταβλητές, το κέρδος του Ομίλου για τη χρήση που έληξε 31.12.2007, θα μειωνόταν ή θα 
αυξανόταν αντίστοιχα κατά περίπου € 3,3 εκατ. 
 
 
ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος του Ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, γιατί τα 
διαθέσιμα του Ομίλου είναι κατατεθειμένα σε γνωστές τράπεζες.  
 
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 και κανείς από τους οποίους δεν υπερβαίνει, καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης, το 10% επί 
του εκάστοτε συνολικού κύκλου εργασιών. Συνεπώς περιορίζεται έτσι σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι 
εταιρίες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους πελάτες τους, στις οποίες ορίζεται ότι η τιμή 
πώλησης των προϊόντων θα είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες τρέχουσες τιμές και όρους της διεθνούς αγοράς 
κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης η Εταιρία λαμβάνει κατά κανόνα εγγυητικές επιστολές από τους 
πελάτες της, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες κατά την 31/12/2007 ήταν € 29.068 χιλιάδες. Όσον 
αφορά τις απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρίας αυτές κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν 
υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
 
η. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και 
εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων, χρησιμοποιημένων ή όχι. Η Διοίκηση του Όμίλου για την 
αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και 
να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος αναμένει να 
διατηρήσει την τρέχουσα σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στα επίπεδα περίπου του “2”. (Όμιλος: 
2007:1,98  2006:2,16 – Εταιρία: 2007:1,66  2006:1,88). 
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων του Ομίλου:  
 

ΟΜΙΛΟΣ 
2007 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 

Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 

 
 

0-6 μήνες 

 
 

6-12 μήνες 

 
 

1-5 χρόνια 

 
 
 5 + χρόνια 

 
 

Σύνολο 
Προμηθευτές & 
λοιποί πιστωτές 

 
- 344.677 - -

 
- 344.677

   
Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

 
6,08% 94 94 649 - 837

   
Δάνεια τραπεζών 5,38% 425.770 19.673 275.471    - 720.914
   
Σύνολο  770.541 19.767 276.120 - 1.066.428
 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
2006 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 

Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 

 
 

0-6 μήνες 

 
 

6-12 μήνες 

 
 

1-5 χρόνια 

 
 

5 + χρόνια 

 
 

Σύνολο 
Προμηθευτές & 
λοιποί πιστωτές 

 
- 123.388 - -

 
- 123.388

   
Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

 
- 

- - - - -

   
Δάνεια τραπεζών 4,73% 400.956 20.587 317.048    - 738.591
   
Σύνολο  524.344 20.587 317.048 - 861.979
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων της Εταιρίας:  
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
2007 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 

Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 

 
 

0-6 μήνες 

 
 

6-12 μήνες 

 
 

1-5 χρόνια 

 
 

5 + χρόνια 

 
 

Σύνολο 
Προμηθευτές & 
λοιποί πιστωτές 

 
317.914 - -

 
- 317.914

   
Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

 
6,08% 94 94 649

 
- 837

   
Δάνεια τραπεζών 5,36% 354.968 15.000 245.471   - 615.439
   
Σύνολο  672.976 15.094 246.120 - 934.190
 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
2006 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 

Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 

 
 

0-6 μήνες 

 
 

6-12 μήνες 

 
 

1-5 χρόνια 

 
 

5 + χρόνια 

 
 

Σύνολο 
Προμηθευτές & 
λοιποί πιστωτές 

 
- 102.591 - -

 
- 102.591

   
Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

 
- - - -

 
- -

   
Δάνεια τραπεζών 4,78% 345.303 15.000 287.048   - 647.351
   
Σύνολο  447.894 15.000 287.048 - 749.942
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Oικονομικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η 
«Εταιρία»), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»)  οι 
οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς 
και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
που αφορά στη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδεις 
ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και 
εφαρμογή κατάλληλων  λογιστικών πολιτικών και τη διαμόρφωση λογιστικών εκτιμήσεων, οι οποίες είναι εύλογες σε 
σχέση με τις περιστάσεις.  
 
Ευθύνη ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων με βάση το διενεργηθέντα 
έλεγχο.  Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, με σκοπό την λήψη εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. 
 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με  τα ποσά και 
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του 
ελεγκτή και περιλαμβάνουν  την εκτίμηση των κινδύνων  ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την εκτίμηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας, έτσι ώστε να σχεδιάσει  κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση με τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό να 
εκφέρει γνώμη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου 
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,  καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να στηρίξουν την 
ελεγκτική μας γνώμη. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Συνεχίζεται 
 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31Δεκεμβρίου 2007, 
καθώς και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 
29 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στη τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρίας και του 
Ομίλου και ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις 
σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
Έκθεση επί Λοιπών Νομικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων 
 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου  2008 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 
 
 

Γεώργιος Δ. Καμπάνης 
Α.Μ.  ΣΟΕΛ: 10761 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 250-254, 152 31 Χαλάνδρι 

Α.Μ.  ΣΟΕΛ: E120 
 


