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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” 
 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 

δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

A. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2019 της Εταιρίας σε ατομική και 

ενοποιημένη βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

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

θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007, και 

 

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

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

 

 

 

Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2019 
 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

& Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Ο Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος 

& Γεν. Δ/ντής Οικονομικών 

 

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. Κ 011385/1982 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 567603/2009 

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 

Α.Δ.Τ. Ρ 591984/1994 

 

     

    
 

 

 

     
    

                      



                                                                                             ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 

1 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ H Σ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

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

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019. 

 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2018, κινήθηκαν ως εξής: 

 

  

 

Μεταβολή 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Α΄εξάμηνο 

2019 

Α΄εξάμηνο 

2018 

 

Ποσό % 

Κύκλος Εργασιών  4.556.926   4.420.319    136.607   3,09% 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων)  4.155.843   4.015.462    140.381   3,50% 

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 401.083 404.857    (3.774) (0,93%) 

Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)  92.861   91.130        1.731   1,90% 

Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)  36.143   34.921        1.222   3,50% 

Πλέον/(Μείον): Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)  19.699   8.217       11.482   139,73% 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 

(EBITDA)  291.778*   287.023*   

           

4.755   1,66% 

Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη (ζημίες) από 

συγγενείς Εταιρίες  6.376   1.648   

           

4.728   286,89% 

Μείον : Χρηματοοικονομικά Έξοδα  24.168   24.415          (247) (1,01%) 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων  273.986   264.256         9.730   3,68% 

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων  66.105   50.506      15.599   30,89% 

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων  207.881   213.750      (5.869) (2,75%) 

Μείον: Φόροι  60.432   65.800      (5.368) (8,16%) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους  147.449   147.950         (501) (0,34%) 

Μείον: Δικαιώματα Μειοψηφίας   (1.004)  (809)        (195) (24,10%) 

Καθαρά κέρδη περιόδου 

μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  148.453   148.759   

             

(306) (0,21%) 

 
 (*) Περιλαμβάνονται αποσβέσεις επιχορηγήσεων  Ευρώ 460 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2019 και Ευρώ 

473 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2018. 
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Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, κινήθηκαν ως εξής: 

 

 

  

 

Μεταβολή 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Α΄εξάμηνο 

2019 

Α΄εξάμηνο 

2018 

 

Ποσό % 

Κύκλος Εργασιών     3.412.174    3.356.290      55.884   1,67% 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων)      3.163.329   3.093.883      69.446   2,24% 

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)         248.845        262.407    (13.562) (5,17%) 

Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)             13.243            10.450        2.793   26,73% 

Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)             19.444            17.326   

           

2.118   12,22% 

Πλέον/(Μείον) : Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)             20.207             8.100   

         

12.107   149,47% 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 

(EBITDA)           236.365          242.731        (6.366) (2,62%) 

Πλέον: Έσοδα από Επενδύσεις / Συμμετοχές               8.873             3.355           5.518   164,47% 

Μείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα             12.634            13.378          (744) (5,56%) 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων           232.604          232.708           (104) (0,04%) 

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων             39.452            36.989          2.463   6,66% 

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων           193.152          195.719        (2.567) (1,31%) 

Μείον: Φόροι           53.629   58.406        (4.777) (8,18%) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους         139.523   137.313           2.210   1,61% 

 

 

 
(*) Περιλαμβάνονται αποσβέσεις επιχορηγήσεων  Ευρώ 460 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2019 και Ευρώ 

473 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2018. 
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Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 

 

1. Πωλήσεις 
 

Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικό τομέα (Εσωτερικό – Εξωτερικό) και δραστηριότητα 

(Βιομηχανική – Εμπορία) του Ομίλου και κατά κατηγορία πωλήσεων (Μετρικοί Τόνοι – Ευρώ) έχει ως 

εξής: 

 
 

 Μετρικοί Τόνοι  Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Γεωγραφικός Τομέας και 

Δραστηριότητα Πωλήσεων 

Α΄εξάμηνο 

2019 

Α΄εξάμηνο 

2018 
Μεταβ. % 

 Α΄εξάμηνο 

2019 

Α΄εξάμηνο 

2018 

Μεταβ. 

% 

Εξωτερικό        

Διύλιση/Καύσιμα   4.498.325    4.812.682  (6,53%)  2.052.662   2.164.393  (5,16%) 

Διύλιση/Λιπαντικά       129.172       127.311   1,46%      86.048         85.905   0,17% 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ.       377.992    200.861   88,19%  208.450       128.341   62,42% 
Σύνολο Πωλήσεων 

Εξωτερικού 5.005.489    5.140.854  (2,63%)  2.347.160  2.378.639  (1,32%) 

        

Εσωτερικό        

Διύλιση/Καύσιμα        893.497       929.085  (3,83%)      516.877       544.414  (5,06%) 

Διύλιση/Λιπαντικά         47.920         39.433   21,52%        35.681          30.122   18,45% 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ.       738.187       679.866   8,58%    1.181.251  1.128.051   4,72% 
Σύνολο Πωλήσεων 

Εσωτερικού 1.679.604    1.648.384   1,89%   1.733.809  1.702.587   1,83% 

        

Ναυτιλία        

Διύλιση/Καύσιμα       456.258       526.323  (13,31%)      204.699       225.437  (9,20%) 

Διύλιση/Λιπαντικά          7.350           6.015   22,19%          8.582           6.832   25,61% 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ.       365.245       170.299   114,47%      180.789  102.545   76,30% 

Σύνολο Πωλήσεων Ναυτιλίας 828.853       702.637   17,96%  394.070  334.814   17,70% 

        

Παροχή Υπηρεσιών             81.887  4.279 1.813,69% 

        

Γενικό Σύνολο 7.513.946    7.491.875 0,29%  4.556.926  4.420.319 3,09% 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2019 ενισχύθηκε κατά Ευρώ 137 εκατ. ή 3,09 % σε 

σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2018. Στην άνοδο του ενοποιημένου κύκλου εργασιών συνέβαλε η 

οριακή αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 0,29 % (από ΜΤ 7.491.875 σε ΜΤ 7.513.946) και η 

ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 6,7% περίπου (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 

2019 = 1,13 έναντι Α ‘εξαμήνου 2018 = 1,21) ενώ μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση 

του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 5,6% περίπου.   

 

Το Α’ εξάμηνο 2018 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

προήρχετο από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.”. Η μεγάλη αύξηση των 

εσόδων του Α’ εξαμήνου 2019 οφείλεται στο γεγονός ότι, επιπροσθέτως των προερχόμενων από 

την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E. εσόδων, περιλαμβάνονται τα έσοδα των 

δραστηριοτήτων της NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. το 90% της οποίας αποκτήθηκε από τη 

μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το Σεπτέμβριο 2018. 
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Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα 

εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν 

το Α’ εξάμηνο 2019 σε 77,65% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 78,00% την αντίστοιχη 

περίοδο του 2018 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας 

(διαμορφώθηκε σε 80,28% το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι 85,97% το Α’ εξάμηνο 2018).  

 

Η αντίστοιχη ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρίας  έχει ως εξής: 

 

 Μετρικοί Τόνοι  Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Γεωγραφικός Τομέας και 

Δραστηριότητα Πωλήσεων 

Α΄εξάμηνο 

2019 

Α΄εξάμηνο 

2018 
Μεταβ. % 

 Α΄εξάμηνο 

2019 

Α΄εξάμηνο 

2018 

Μεταβ. 

% 

Εξωτερικό        

Διύλιση/Καύσιμα   4.498.325     4.812.682 (6,53%)    2.052.662     2.164.393 (5,16%) 

Διύλιση/Λιπαντικά      103.396        113.214 (8,67%)         56.300       72.520 (22,37%) 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ. 342.055   145.422  135,22%  167.024  78.068  113,95% 
Σύνολο Πωλήσεων 

Εξωτερικού 4.943.776  5.071.318 (2,51%)  2.275.986  2.314.981 (1,68%) 

        

Εσωτερικό        

Διύλιση/Καύσιμα        893.497        929.085 (3,83%)       516.876          544.414 (5,06%) 

Διύλιση/Λιπαντικά       31.228         22.724  37,42%         21.421            15.848  35,17% 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ. 

        

385.382    294.308  30,95%  233.424  171.482  36,12% 

Σύνολο Πωλήσεων 

Εσωτερικού 

       

1.310.107  1.246.117  5,14%  771.721  731.744  5,46% 

        

Ναυτιλία        

Διύλιση/Καύσιμα        456.258        526.323 (13,31%)        204.699  225.437 (9,20%) 

Διύλιση/Λιπαντικά          3.072            2.232  37,63%            3.153            2.232  41,26% 

Εμπορία/Καύσιμα κλπ. 328.098  138.428  137,02%  156.615  81.896  91,24% 

Σύνολο Πωλήσεων Ναυτιλίας 787.428  666.983  18,06%  364.467  309.565  17,74% 

        

Γενικό Σύνολο 7.041.311  6.984.418 0,81%  3.412.174  3.356.290 1,67% 

 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 σε Ευρώ 3.412,2 εκατ. έναντι 

Ευρώ 3.356,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,67%. Στην εν λόγω 

εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επέδρασαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν 

την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί. 

 

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα 

εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της 

Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2019 στο 81,39% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 

82,16% την αντίστοιχη περίοδο του 2018) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής 

δραστηριότητας (διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 σε 85,01% επί του συνολικού όγκου των 

πωλήσεων έναντι 91,72% το Α’ εξάμηνο του 2018). 

 

Η συνολική ποσότητα Αργού και Λοιπών Α' υλών που επεξεργάσθηκε η Εταιρία κατά το Α΄ εξάμηνο 

του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2018, αναλύεται κατωτέρω: 
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 Μετρικοί Τόνοι Μετρικοί Τόνοι 
 Α΄ εξάμηνο 2019 Α΄ εξάμηνο 2018 

Αργό              4.696.274    4.801.798 

Fuel Oil Α' ύλη                 547.422    707.169 

Gas Oil                 890.481    1.092.233 

Λοιπά                                    91.357    113.404 

Σύνολα              6.225.535    6.714.604 

   

 

2. Μικτό Κέρδος 

 
Το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 στο ποσό των 

Ευρώ 401.083 χιλ. έναντι Ευρώ 404.857 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2018 (μειωμένο κατά 0,93%), ενώ το μικτό 

κέρδος της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 248.845 χιλ. έναντι Ευρώ 262.407 χιλ. 

(μειωμένο κατά 5,17%). 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το μικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρίας σε Δολάρια Η.Π.Α. 

ανά Μετρικό Τόνο το Α’ εξάμηνο 2019 και το Α’ εξάμηνο 2018. 

  

Μικτό Περιθώριο Κέρδους (σε USD/Μετρικό Τόνο) Α΄ εξάμηνο 2019 Α΄ εξάμηνο 2018 

Συνολικό μέσο σταθμικό περιθώριο κέρδους Εταιρίας 54,7 57,7 

 

 

3. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας & Διάθεσης (προ αποσβέσεων) – Λοιπά Λειτουργικά 

Έσοδα  

 
Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν 

το Α’ εξάμηνο 2019 κατά Ευρώ 2.953 χιλ. (ή 2,34%) ενώ σε επίπεδο Εταιρίας αυξήθηκαν κατά Ευρώ 

4.911χιλ. (ή 17,68%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2018. 

 

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα διακρίνονται στις παρακάτω επιμέρους κατηγορίες: 

 

▪ κέρδη ή ζημίες συναλλάγματος από απαιτήσεις, υποχρεώσεις και τραπεζικές καταθέσεις σε ξένο 

νόμισμα 

▪ λοιπά λειτουργικά έσοδα από εισπραττόμενα ενοίκια, αποθήκευτρα προϊόντων για λογαριασμό 

τρίτων και έσοδα από τη χρήση του σταθμού βυτιοφόρων (truck loading terminal). 

 

Το Α’ εξάμηνο 2019 προέκυψαν για τον Όμιλο χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 2.317 

χιλ. έναντι επίσης χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών Ευρώ 3.779 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2018. 

Ομοίως για την Εταιρία προέκυψαν το Α’ εξάμηνο 2019 χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

Ευρώ 898 χιλ. έναντι επίσης χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών Ευρώ 3.868 χιλ. το Α’ εξάμηνο 

2018. 

 

Αναφορικά με τα λοιπά λειτουργικά έσοδα, εκτός συναλλαγματικών διαφορών, αυτά 

διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2019 για τον Όμιλο σε Ευρώ 22.016 χιλ. έναντι Ευρώ 11.996 χιλ. το 

Α’ εξάμηνο 2018 και για την Εταιρία σε Ευρώ 21.105 χιλ. έναντι Ευρώ 11.968 χιλ. Η Εταιρία έχει 

επενδύσει και εξακολουθεί να επενδύει σε αποθηκευτικούς χώρους (σχετικά εδάφιο “Επενδύσεις – 

Ανάπτυξη” δεδομένου ότι αποκομίζει σημαντικά έσοδα. 
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4. Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 

 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και 

Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 

2019 για τον Όμιλο σε Ευρώ 291.778 χιλ. έναντι Ευρώ 287.023 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 και 

για την Εταιρία σε Ευρώ 236.365 χιλ. έναντι Ευρώ 242.731 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2018. 

 

5. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

 
Για τον Όμιλο τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2019 αφορούσαν σε δαπάνες 

ύψους Ευρώ 17.792 χιλ. έναντι Ευρώ 22.767 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2018 μειωμένες κατά Ευρώ 4.975 χιλ. 

ή 21,85%. Η μεταβολή αυτή αναλύεται κατά κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα: 

 

   Μεταβολή 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Α΄εξάμηνο 

2019 
Α΄εξάμηνο 

2018 
 

Ποσό 
 

% 
(Κέρδη)/Ζημίες από Συγγενείς Εταιρίες             (1.568)             1.335       (2.903) (217,45%) 

Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων                (431) 0         (431) 100,00% 

Πιστωτικοί τόκοι              (4.377)            (2.983)      (1.394) 46,73% 

Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών             24.168             24.415          (247) (1,01%) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών  

αποτελεσμάτων – (έσοδα) / έξοδα 17.792  22.767  (4.975) (21,85%) 

 
Τα “Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες” ποσού Ευρώ 1.568 χιλ. του Α’ εξαμήνου 2019 αντιστοιχούν στην 

αναλογία του Ομίλου επί των οικονομικών αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων με τη μέθοδο της 

Καθαρής Θέσης εταιριών “Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ1”, “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.”, “SHELL & 

MOH A.E. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”, “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΡΟΔΟΥ – 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.”,  “NEVINE HOLDINGS LIMITED”, “ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Α.Ε.”, “TALLON COMMODITIES LIMITED” και “TALLON PTE LTD”. 

 

Οι “Ζημίες από Συγγενείς Εταιρίες” ποσού Ευρώ 1.335 χιλ. του Α’ εξαμήνου 2018 αντιστοιχούν στην 

αναλογία του Ομίλου στο συνολικό αποτέλεσμα των εταιριών “Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”, 

“ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.”, “SHELL & MOH A.E. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”, “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΡΟΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.”, και “NUR-MOH2” που είχαν ενοποιηθεί με 

τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

 

Τα “Έσοδα Συμμετοχών και επενδύσεων” Ευρώ 431 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2019 αφορούσαν μέρισμα 

από τα κέρδη χρήσεως 2018 της “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία είχε καταβάλει στις 5 Ιουλίου 2018 ποσό Ευρώ 101,8 χιλ. ως 

μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2017.  

  

Για την Εταιρία τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2019 αφορούσαν σε 

δαπάνες Ευρώ 3.761 χιλ. έναντι Ευρώ 10.023 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 μειωμένες κατά Ευρώ 

6.262 χιλ. ή 62,48%. Η μεταβολή αναλύεται κατωτέρω ως εξής: 

 

   Μεταβολή 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Α΄εξάμηνο 

2019 
Α΄εξάμηνο 

2018 
 

Ποσό 
 

% 
Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων             (5.024)               (666)      (4.358) 654,35% 

Πιστωτικοί τόκοι              (3.849)            (2.689)      (1.160) 43,14% 

Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών             12.634             13.378          (744) (5,56%) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών  

αποτελεσμάτων – (έσοδα) / έξοδα 3.761  10.023  (6.262) (62,48%) 

 
1. Τον Ιανουάριο 2019 ανακοινώθηκε η πώληση στον Όμιλο επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. του ποσοστού 50% που κατείχε 

η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στην “Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”.  

2. Τον Οκτώβριο 2018 ανακοινώθηκε η πώληση στην “NUR ENERGIE” του ποσοστού 50% που κατείχε η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 

Α.Ε. στην NUR-MOH. 
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Για το Α’ εξάμηνο 2019 τα “Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων” ποσού Ευρώ 5.024 χιλ. αφορούν 

κατά ποσό Ευρώ 320 χιλ. το κέρδος από την πώληση του ποσοστού 50% που η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατείχε στην “M και M Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”, κατά ποσό Ευρώ 680 χιλ. το εισπραχθέν 

μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2018 της εταιρείας “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Α.Ε.”, κατά ποσό Ευρώ 3.593 χιλ. το εισπραχθέν μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2018 της εταιρείας 

CORAL Α.Ε. και κατά ποσό Ευρώ 431 χιλ. το εισπραχθέν μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2018 της 

“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”  (σχετικά εδάφιο “Συναλλαγές μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών”).  

 

Για το Α’ εξάμηνο 2018 τα “Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων” ποσού Ευρώ 666 χιλ. αφορούν  το 

εισπραχθέν μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2017 της εταιρίας “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” (σχετικά εδάφιο “Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών”). Επιπρόσθετα 

αναφέρεται ότι η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” είχε καταβάλει στις 

5 Ιουλίου 2018 ποσό Ευρώ 101,8 χιλ. ως μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2017. 

 

Οι αυξημένοι πιστωτικοί τόκοι το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι του Α’ εξαμήνου 2018 σε ενοποιημένο και 

μη επίπεδο οφείλονται στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε 

Δολάρια Η.Π.Α. σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων USD σε σχέση με τα αντίστοιχα 

του 2018. 

 

6. Καθαρά Κέρδη περιόδου προ Φόρων – Καθαρά Κέρδη περιόδου μετά από Φόρους 

 
Σε επίπεδο Ομίλου τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2019 σε Ευρώ 207.881 χιλ. 

έναντι Κερδών Ευρώ 213.750 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018 και τα Κέρδη μετά από 

Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 147.449 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 147.950 χιλ. την αντίστοιχη 

ενδιάμεση περίοδο 2018. 

 

Σε επίπεδο Εταιρίας τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο 2019 σε Ευρώ 193.152 

χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 195.719 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018 και τα Κέρδη μετά από 

Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 139.523 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 137.313 χιλ. την αντίστοιχη 

ενδιάμεση περίοδο 2018. 

 

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 28% (Ν. 4579/2018 – ΦΕΚ Α’ 201/03.12.2018) για το Α’ εξάμηνο 

2019 έναντι 29% (Ν. 4334 – ΦΕΚ Α’ 80/16.7.2015) για το Α΄ εξάμηνο 2018. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η 

κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του 

αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των 

επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση 

Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”). 

 

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2019 παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβλητότητα στην τιμή του 

Brent η οποία κυμάνθηκε μεταξύ USD 53 – 75/bbl (τιμή κλεισίματος έτους 2018 USD 50,21, μέγιστη 

τιμή Α’ εξαμήνου 2019 USD 74,79/bbl - ελάχιστη τιμή USD 53,24/bbl - μέση τιμή USD 65,95/bbl). Το 

διάστημα μετά την 30η Ιουνίου 2019 (τιμή κλεισίματος του Brent USD 66,15/bbl) η τιμή του Brent 

διαμορφώνεται εντός στενότερου εύρους USD 55-68 USD/bbl (μέγιστη τιμή USD 67,35/bbl - ελάχιστη 

τιμή USD 55,25/bbl - μέση τιμή USD 61,83/bbl) και βραχυχρόνια τουλάχιστον δεν αναμένεται να 

παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα εξαιτίας της διαφαινόμενης επάρκειας προσφοράς 

αργού διεθνώς. 

 

Η Εταιρία, ως εκπρόσωπος του ενεργειακού τομέα, αντιμετωπίζεται με προτεραιότητα από την 

αρμόδια Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών για την 

αγορά αργού πετρελαίου και πρώτων υλών από το εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

επάρκεια της χώρας σε προϊόντα πετρελαιοειδών. Επίσης, μέσω των εξαγωγών που ιστορικά 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της,  η Εταιρία είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την 

αγορά αργού πετρελαίου διασφαλίζοντας περαιτέρω την αδιάκοπη τροφοδοσία του Διυλιστηρίου 
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της με πρώτη ύλη χωρίς να επηρεάζεται από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με την 

κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα. 

 

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης οι δραστηριότητες του Διυλιστηρίου της Εταιρίας θα  

επηρεαστούν λόγω της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης μονάδων με κύρια έμφαση 

την αναβάθμιση (revamping) της μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης. 

 

ΙΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποίησε η Εταιρεία το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 

Ευρώ 39,7 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος τους (Ευρώ 39,4 εκατ.) διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου 

της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής: 

 

α) Ποσό Ευρώ 16 εκατ. σε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του 

Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας 

και υγιεινής του, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του καθώς και τη διασφάλιση του υψηλού 

βαθμού λειτουργικότητας και ευελιξίας στην παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων. 

 

β) Ποσό Ευρώ 23,4 εκατ. για επενδυτικά έργα μεγαλύτερης κλίμακας τα σημαντικότερα των οποίων 

αφορούσαν: την κατασκευή νέων καθώς και τροποποιήσεις υφιστάμενων δεξαμενών εντός και 

εκτός του χώρου του Διυλιστηρίου (Ευρώ 2,6 εκατ.), την αναβάθμιση του λιμένος του Διυλιστηρίου 

(Ευρώ 2,7 εκατ.), την αναβάθμιση (revamping) της μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (Ευρώ 3 

εκατ.), και την προκαταρκτική μελέτη (front end engineering study), το βασικό και λεπτομερή 

σχεδιασμό και εργασίες κατασκευών και προμήθειας για το έργο του νέου συγκροτήματος 

κατεργασίας νάφθας (Ευρώ 8 εκατ.).  

 

Επισημαίνεται ότι το έργο κατασκευής του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας ενεκρίθη από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το Μάιο 2019 (σχετική αναφορά στο εδάφιο “Σημαντικά 

Γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα”). 

 

Κατόπιν των παραπάνω η συνολική επενδυτική δαπάνη Εταιρείας για τη χρήση 2019 θα υπερβεί την 

αρχική εκτίμηση των Ευρώ 90 εκατ. με την τρέχουσα εκτίμηση να διαμορφώνεται σε Ευρώ 115 εκατ.  

 

IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 
Τα σημαντικότερα γεγονότα για την Εταιρεία και τον Όμιλο κατά τη διάρκεια του Ά εξαμήνου 2019 

και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εξαμηνιαίας έκθεσης παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω: 

Το Φεβρουάριο 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LIMITED αποφάσισε 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.000 νέων κοινών 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μια με τιμή διάθεσης Ευρώ 7.200 η κάθε 

μία. Από την εν λόγω αύξηση ποσό Ευρώ 1.000 ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «μετοχικό 

κεφάλαιο» και ποσό Ευρώ 7.199.000 σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο». Η εκταμίευση του ποσού Ευρώ 4.680.000 που αποτελεί την αναλογία της ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στην εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2019. 

Μετά την προαναφερθείσα εταιρική πράξη το μετοχικό κεφάλαιο της MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM 

LIMITED διαμορφώνεται σε Ευρώ 15.000 διαιρούμενο σε 15.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μία. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατέχει το 65% των μετοχών της 

MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LIMITED και το συνολικό ποσό που έχει εκταμιεύσει μέσω διαδοχικών 

αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τον Ιούνιο του 2016 και εντεύθεν ανέρχεται σε Ευρώ 17.355.000. 

Η MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LIMITED εδρεύει στην Κύπρο και αντικείμενο της είναι η αναζήτηση, 

έρευνα και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου (upstream).  

Τον Μάρτιο 2019 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση, μέσω της εδρεύουσας στην 

Κύπρο θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED, ποσοστού 50% στις 

εταιρείες: 
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• ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό 

ALPHA) 

• ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ A.E. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 

98,9 στην Αττική) 

• ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ A.E. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό  

ALPHA 96,5 στη Θεσσαλονίκη) 

 

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και του μετοχικού μετασχηματισμού για τον από κοινού 

έλεγχο με την ALPHA MEDIA GROUP LIMITED των ανωτέρω εταιρειών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εκταμίευσε το 

ποσό των Ευρώ 33 εκατ.  

Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2019 η Εταιρία ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού 38% στις εταιρίες 

“Tallon Commodities Limited” που εδρεύει στην Αγγλία και “Tallon PTE LTD” που εδρεύει στη 

Σιγκαπούρη. Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στους τομείς διαχείρισης κινδύνων (risk 

management) και συναλλαγών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων 

(commodities). Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) εκταμίευσε το ποσό 

των Ευρώ 812,5 χιλιάδες.  

Το Μάιο 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε την επένδυση κατασκευής ενός νέου 

συγκροτήματος κατεργασίας Νάφθας. Η επένδυση αυτή αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή 

βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου.  

Η ολοκλήρωση της επένδυσης αναμένεται στα τέλη της χρήσης 2021 και το συνολικό κόστος 

ανέρχεται σε Ευρώ 310 εκατ.  

Τέλος, τον Ιούλιο 2019 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μέσω της οποίας η εδρεύουσα στην Κύπρο 

100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  εταιρεία με την επωνυμία 

IREON INVESTMENTS LTD απέκτησε: 

 

1. Ποσοστό 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

(Investment Bank of Greece S.A.) 

2. Ποσοστό 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία 

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και  

3. Ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας 

Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.  

 

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε Ευρώ 73,5 εκατ. Το εν λόγω ποσό μπορεί να μειωθεί κατόπιν τελικής 

εκκαθάρισης μετά από σχετικό έλεγχο.  

 

Εκτός των ανωτέρω, δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την 

οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του 

παρόντος. 

 

V. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, 

που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν.  

 

Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές 

υποχρεώσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη 

δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 

εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης 

αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται και στη σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων. Άλλες πηγές αβεβαιότητας 
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είναι σχετικές με τις παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά με τα προγράμματα παροχών στο 

προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόμενα έτη 

αφυπηρέτησης, πληθωρισμός κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την 

ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως 

τώρα εμπειρία της Διοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε 

υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 

 

VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
Η διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που 

μπορεί να προκύψουν λόγω των προκλήσεων της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και παρακάτω στην 

διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία 

σε συνδυασμό με τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που παραμένουν 

σε ισχύ, θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 

 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες του Ομίλου θα 

εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της 

βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 

αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της 

μητρικής εταιρίας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. 

Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε συνεχή βάση. 

Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των 

συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση του Ομίλου είναι η ισορροπία στην 

όλη κεφαλαιακή διάρθρωση μέσω πληρωμής μερισμάτων καθώς και έκδοσης νέων ή 

αποπληρωμής υφισταμένων δανείων. Ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής “Motor Oil Finance 

plc”, που εδρεύει στο Λονδίνο, προέβη ήδη από το 2014 σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων μέσω 

προσφοράς Ομολογιών σταθερού επιτοκίου και γενικά είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε 

χρηματαγορές του εξωτερικού διευρύνοντας έτσι σημαντικά τις επιλογές χρηματοδότησής του. Η 

ενδεχόμενη έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ (Brexit) δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην 

δραστηριότητα της θυγατρικής αυτής εταιρίας αλλά και όλου του Ομίλου. 

 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 

 
Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο 

πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε 

κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018 
Δάνεια τραπεζών 920.744 929.859 592.898 608.543 

Υποχρεώσεις Μισθώσεων 148.344 0 20.809 0 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (703.318) (679.426) (621.340) (600.433) 

Καθαρό χρέος 365.770 250.433 (7.633) 8.110 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.157.014 1.112.222 992.281 958.002 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 0,32 0,23 (0,01) 0,01 

 

β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων  

 
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου εξυπηρετεί τον Όμιλο εξασφαλίζοντας την 

πρόσβαση σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές σταθμίζοντας τους οικονομικούς κινδύνους 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κινδύνους 

αγοράς (συμπεριλαμβανομένων νομισματικών κινδύνων, κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και 

κινδύνων τιμών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν πραγματοποιεί 

συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών 

παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου κάνει 

αναφορές σε τακτά διαστήματα στη διοίκηση του Ομίλου που με τη σειρά της σταθμίζει τους 

κινδύνους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για να αμβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους.  
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γ. Κίνδυνοι αγοράς 
 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (βλέπε (δ) παρακάτω), επιτοκίων  (βλέπε (ε) παρακάτω) και στην 

διακύμανση των τιμών του πετρελαίου κυρίως λόγω της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων. Η 

Εταιρία προς αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στην αποτίμηση αποθεμάτων έχει ως πολιτική της 

την τήρησή τους στα κατώτερα δυνατά επίπεδα.  

 

Επίσης, οποιαδήποτε μεταβολή στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, εκφραζόμενα σε Δολάρια ΗΠΑ, 

επιδρά ανάλογα στα μικτά περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους 

κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται ο Όμιλος στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον 

τρόπο που αντιμετωπίζει και μετρά αυτούς τους κινδύνους. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου αλλά και στο οικονομικό 

περιβάλλον γενικότερα, η πορεία τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία κρίνεται ικανοποιητική. 

Επίσης ο Όμιλος μέσω θυγατρικών στη Μεγάλη Βρετανία, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και τα 

Βαλκάνια, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό ενδυναμώνοντας τον ήδη ισχυρό 

εξαγωγικό προσανατολισμό του. Επιπλέον η αστάθεια της εσωτερικής αγοράς, σε συνδυασμό με 

τους κεφαλαιακούς ελέγχους, δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία 

της Εταιρίας η οποία λόγω του έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της δημιουργεί επαρκείς 

χρηματοροές για την κάλυψη των εισαγωγών αργού πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγική 

διαδικασία της Εταιρίας και του οποίου οι τιμές καθορίζονται στην διεθνή αγορά με συνέπεια να μην 

επηρεάζονται από τυχόν εγχώριες αναταράξεις. 

 

δ. Κίνδυνοι συναλλάγματος 
 

Λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε Δολάρια ΗΠΑ για αγορές/πωλήσεις πετρελαιοειδών 

υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα περιθώρια κέρδους 

της Εταιρίας. Η Εταιρία φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω 

φυσικών αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού σε ξένο νόμισμα. 

 

ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 

 
Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να 

επιτυγχάνει ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι 

ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από 

διακυμάνσεις επιτοκίων. 

 

ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις. Ο Όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της 

Μητρικής Εταιρίας όπου μεγάλο ποσοστό αυτών αφορά περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι 

όμως είναι κυρίως διεθνούς κύρους πετρελαϊκές εταιρίες. Συνεπώς έτσι περιορίζεται σημαντικά ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους πελάτες τους, 

βασισμένες στην εξέλιξη των διεθνών τιμών. Επίσης, ο Όμιλος κατά κανόνα λαμβάνει εγγυητικές 

επιστολές από τους πελάτες του ή εγγράφει υποθήκες, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι 

οποίες κατά την 30/6/2019 ήταν Ευρώ 23,7 εκατ. Όσον αφορά τις απαιτήσεις των θυγατρικών υπο-

ομίλων “Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.”, “CORAL A.E.” και “L.P.C. Α.Ε.” και των εταιριών “CORAL GAS 

Α.Ε.Β.Ε.Υ.”και “NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” αυτές κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό 

πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται ο πιστωτικός 

κίνδυνος. Ο Όμιλος προσπαθεί να ρυθμίζει έτσι την πιστωτική πολιτική προς τους εγχώριους 

πελάτες και να περιορίζει ανάλογα τις ημέρες πίστωσης που παρέχει, ώστε να ελαχιστοποιεί τον 

οποιοδήποτε πιστωτικό κίνδυνο από αυτούς. 

 

 

 



                                                                                             ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 

12 

 

η. Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων 

και εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων που χρησιμοποιούνται εφόσον συντρέχει 

λόγος. Η Διοίκηση του Ομίλου για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να εξασφαλίζει 

την ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων πιστωτικών ορίων διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά ταμειακά 

διαθέσιμα.  

 

Επιπλέον ο κύριος όγκος του δανεισμού του Ομίλου αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό που 

διευκολύνει στην καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας. Η Εταιρία διαθέτει σήμερα ένα σύνολο 

εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων περίπου Ευρώ 1,2 δις,  εκ των οποίων έχουν αναληφθεί τα Ευρώ  

593 εκατ. και ένα σύνολο εγκεκριμένων τραπεζικών ορίων εγγυητικών επιστολών/ενέγγυων 

πιστώσεων περίπου Δολάρια Η. Π. Α. 920 εκατ. 
 

Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 

 
Η  διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που 

διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going 

Concern) στο προβλέψιμο μέλλον. 

 

VII. ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 
Η δέσμευση του Ομίλου για την εκπλήρωση του βασικού του σκοπού, δηλαδή της παροχής 

ενέργειας για τις ανάγκες της κοινωνίας συνεισφέροντας στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, 

σεβόμενοι τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

της λειτουργίας του, εκφράζεται μέσα από την Πολιτική για την Ποιότητα, την Υγιεινή & Ασφάλεια και 

την Περιβαλλοντική Προστασία.     

 

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρίας πιστοποιήθηκε αρχικά το 1993 σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9002 ενώ το 2002 ξεκίνησε η αναμόρφωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (τότε) 

νέου προτύπου ISO 9001:2000  που πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2003 από τη Bureau Veritas 

Quality International (BVQI). Το Μάρτιο 2006 έγινε επαναπιστοποίηση του Συστήματος με ισχύ μέχρι 

το Μάρτιο 2009 οπότε πιστοποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 

9001:2008. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 επεκτάθηκε μέχρι το Δεκέμβριο 2017 

όταν έγινε πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας με το νέο πρότυπο 

ISO 9001:2015 με διάρκεια ισχύος μέχρι το Δεκέμβριο 2020. 

 

Η δέσμευση τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας είναι καθολική. Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε 

Διαπίστευση του Χημείου του Διυλιστηρίου κατά ISO / IEC 17025 από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) αρχικά με ισχύ μέχρι το Σεπτέμβριο 2010. Έκτοτε η ισχύς της πιστοποίησης 

επεκτάθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο 2014 οπότε ανανεώθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο 2018. Το Σεπτέμβριο του 

2018 η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επεκτάθηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022.  

 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Διυλιστηρίου (ΣΠΔ) πιστοποιήθηκε αρχικά κατά το 

πρότυπο ISO 14001:1996 από τη Bureau Veritas Quality International (BVQI) το Δεκέμβριο 2000. Το 

Μάρτιο 2007 έγινε πιστοποίηση του ΣΠΔ σύμφωνα με το αυστηρότερο πρότυπο ISO 14001:2004. Η 

διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ISO 14001:2004 επεκτάθηκε μέχρι το Δεκέμβριο 2017 όταν έγινε 

πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας με το νέο πρότυπο ISO 

14001:2015 με διάρκεια ισχύος μέχρι το Δεκέμβριο 2020. 

 

Επιπλέον, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στα πλαίσια της προσήλωσής της στη μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας των 

εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου κατά το πρότυπο ISO-50001:2011 το Νοέμβριο 2017. Η 

πιστοποίηση έχει διάρκεια ισχύος μέχρι το Νοέμβριο 2020. 

 

Με την εφαρμογή του συστήματος η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ δεσμεύεται για αποτελεσματική χρήση της 

ενέργειας με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών αερίου του 
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θερμοκηπίου και τη συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο τα διαθέσιμα στοιχεία κατανάλωσης, σχεδιάζονται 

παρεμβάσεις στη λειτουργία και τον εξοπλισμό για επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής 

επίδοσης του Διυλιστηρίου και των σχετικών οικονομικών μεγεθών. 

 

Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο 2007, με δεδομένη τη ρητή δέσμευση για συνεχή βελτίωση και 

δημοσιοποίηση των στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο 

περιβάλλον, υιοθετήθηκε το προαιρετικό Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS II 761/2001 και 

έκτοτε εκδίδεται σε εθελοντική βάση η ετήσια Περιβαλλοντική Δήλωση επικυρωμένη από τη Bureau 

Veritas. Οι ετήσιες περιβαλλοντικές δηλώσεις των ετών 2006 – 2009 καταρτίστηκαν με βάση τον 

κανονισμό ΕΜΑS II 761/2001 ενώ των ετών 2010 - 2018 με βάση τον πιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό EMAS III 1221/2009. Η δήλωση του έτους 2018 υπεβλήθη στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τον Ιούλιο 2019 και έλαβε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου 

62470/1811/05.07.2019.   

 

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις EMAS, στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά, και μέσω καταλλήλων 

για τον κλάδο διύλισης δεικτών και μετρήσεων και άλλων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και 

δεικτών, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του Διυλιστηρίου και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Αναγκών η αποτελεσματικότητα του οποίου αποτυπώνεται στο μηδενικό αριθμό περιβαλλοντικών 

συμβάντων/ατυχημάτων, είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη 

επιλογή Περιβάλλον & Κοινωνία / Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη / Περιβαλλοντικές Δηλώσεις 

EMAS. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι εγγεγραμμένη στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου (EMAS) και το Διυλιστήριο στο Ελληνικό Μητρώο Καταχωρημένων Οργανισμών EMAS.  

 

Σημειώνεται ότι στον κλάδο διύλισης ο τριπλός συνδυασμός πιστοποιήσεων ISO 14001:2015 & 

EMAS (για το περιβάλλον) και  ISO 9001:2015 (για την ποιότητα) είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην 

Ευρώπη και απαντάται σε ελάχιστα διυλιστήρια με ανάλογο βαθμό πολυπλοκότητας όπως της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.   

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει δεσμευτεί να ενσωματώνει τις απαιτήσεις για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο 

σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία του Διυλιστηρίου λαμβάνοντας πάντα υπόψη 

τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών (Stakeholders). 

 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (Health & Safety 

Management) του Διυλιστηρίου αναθεωρήθηκε πλήρως και πιστοποιήθηκε από τη Bureau Veritas 

Certification (BV Cert.) με βάση το διεθνές πρότυπο Occupational Health and Safety 

Accreditation Series – OHSAS 18001:2007 το Δεκέμβριο 2008. Έκτοτε μέσω διαδοχικών 

επαναπιστοποιήσεων η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 επεκτάθηκε μέχρι 

τον Δεκέμβριο 2020. 

 

Επιπρόσθετα, το Νοέμβριο 2017 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ πιστοποιήθηκε από τη Bureau Veritas Certification 

(B V Cert.) για το Σύστημα Ασφαλείας του Διυλιστηρίου κατά το διεθνές πρότυπο ISO 18788:2015 με 

διάρκεια ισχύος μέχρι το Νοέμβριο 2020. 

 

Το εν λόγω πρότυπο θέτει τις προδιαγραφές και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες ασφαλείας εκ μέρους των επιχειρήσεων ή των συμβαλλόμενων 

εργολάβων. Διαμορφώνει το επιχειρηματικό πλαίσιο και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για την 

αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας. Αποσκοπεί στην βελτίωση και την τήρηση 

συνέπειας σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων ασφαλείας μέσω της δημιουργίας ενός 

περιβάλλοντος που διασφαλίζει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες καθώς και τη συμμόρφωση στην εθνική και διεθνή νομοθεσία.  

 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν την αξιοποίηση τακτικών, τεχνικών, διαδικασιών, κατάρτισης, 

εκπαίδευσης και εξοπλισμού εις τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι λειτουργικής διαχείρισης 

και διαχείρισης κινδύνων. 

 

Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Αειφορίας των 

βιοκαυσίμων που προμηθεύεται και διακινεί στην Ελληνική εσωτερική αγορά έτσι ώστε να ελέγχεται 

αφενός η προέλευση των βιοκαυσίμων και να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και 

http://www.moh.gr/
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των εδαφών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας και αφετέρου να εξασφαλίζεται η μείωση των εκπομπών 

αερίου του θερμοκηπίου μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Σύστημα που έχει 

αναπτύξει η Εταιρεία είναι σύμφωνο με το πρότυπο 2BSvs το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 

της κείμενης εθνικής νομοθεσίας όπως αυτή διαμορφώνεται από την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ (Renewable Energy Directive) και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η 

Εταιρεία πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2016 και έκτοτε είναι πλήρως 

πιστοποιημένη σε θέματα διαχείρισης της αειφορίας των βιοκαυσίμων. Η τρέχουσα πιστοποίηση 

έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2018 και ισχύει μέχρι τον Οκτώβριο του 2021. 

 

Επιπλέον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά CE Marking σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011(Κανονισμός Προϊόντων 

Δομικών Κατασκευών) και ισχύει για το προϊόν δομικών κατασκευών: Ασφαλτομίγματα, και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12591:2009. Η αρχική πιστοποίηση έλαβε 

χώρα τον Φεβρουάριο του 2011 ενώ η τρέχουσα πιστοποίηση ισχύει μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. 

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από το 2002 εκπονεί κάθε χρόνο Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας στην οποία 

καταγράφονται αναλυτικά, μέσω αντιπροσωπευτικών για τον κλάδο διύλισης δεικτών και 

μετρήσεων και άλλων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων,  όλες  οι σχετικές δράσεις του Ομίλου 

αναφορικά με την υπευθυνότητα για το Περιβάλλον, την Υγιεινή και Ασφάλεια, την Κοινωνία, τους 

εργαζομένους. Στις εν λόγω εκθέσεις παρέχεται η ανάλυση της κατανομής του ποσού που αποτελεί 

το Κοινωνικό Προϊόν σε επιλεγμένα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι το προσωπικό, το κράτος, οι 

μέτοχοι, οι τράπεζες, οι προμηθευτές (εξαιρούνται οι προμήθειες αργού, πρώτων υλών και ετοίμων 

προϊόντων), η ευρύτερη κοινωνία (δωρεές & χορηγίες) καθώς και οι δαπάνες για την Υγιεινή & 

Ασφάλεια, το Περιβάλλον, τα ασφάλιστρα των εγκαταστάσεων, τις επισκευές και την προληπτική 

συντήρηση. Οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα 

www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή Περιβάλλον & Κοινωνία / Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. 
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VIII. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018 

 

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

 

                  Σύνολο  Δανεισμού          .     

Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

44,31% 

 

 

 

46,98% 

 

 

 

37,40% 

 

 

 

39,24% 

     

Σχέση Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια 

 

Σύνολο Δανεισμού 

Ίδια Κεφάλαια 

 

 

 

0,80 

 

 

 

0,89 

 

 

 

0,60 

 

 

 

0,65 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018 

   

Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 

  

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 

Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

 

4,49% 

 

 

 

4,77% 

 

 

 

5,72% 

 

 

 

5,57% 

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

12,74% 

 

 

 

14,18% 

 

 

 

14,06% 

 

 

 

15,12% 

 

Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC) 

 

   Κέρδη μετά από φόρους + Χρηματοοικονομικά Έξοδα  . 

Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού + Ίδια Κεφάλαια + 

Προβλέψεις 

 

 

 

11,41% 

 

 

 

12,94% 

 

 

 

14,59% 

 

 

 

16,89% 
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IX. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

 
Οι συναλλαγές, μεταξύ Εταιρίας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 

Συναλλαγές μεταξύ Εταιρίας, θυγατρικών και συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω: 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Έσοδα από 

πωλήσεις και 

παροχή υπηρεσιών Λοιπά έξοδα Μερίσματα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Συνδεδεμένες:      

SEKAVIN 53.345 352  5.097 36 

ΕΑΚΑΑ A.E. 0 0 431 431 0 

AIR LIFT 19 45  45 0 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 250 0  87 0 

RAPI 0 86  0 43 

SHELL-MOH AVIATION 99.150 291  25.880 108 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1 0  0 0 

ALL SPORTS 19 12  13 14 

TALLON COMMODITIES 1.867 871  7.192 0 

Σύνολα  154.651   1.657   431   38.745   201  

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Έσοδα από 

πωλήσεις και 

παροχή υπηρεσιών Λοιπά έξοδα Μερίσματα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές:      

AVIN OIL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 183.357 14.236  14.602 1.535 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ 1 0  1 0 
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.   680 73 0 

CORAL INNOVATIONS 57 0  67 0 

CORAL PRODUCTS & TRADING 48.366 169  5.218 0 

LPC 20.138 3.272  8.871 1.484 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 28 43  15 1 

CORAL AE 318.348 4.597 3.593 36.512 1.448 

MYRTEA 22 0  7 0 

ERMIS 62 7  21 0 

CORAL GAS 33.819 0  2.403 0 

MOTOR OIL FINANCE PLC  7.290  0 378.270 

IREON INVESTMENTS  1  0 56 

ΚΕΠΕΔ  0  0 0 

ΕΝ.ΔΙΑ.ΛΕ  1  0 1 

CYTOP 18 0  10 0 

DMCC 14.242 0  0 0 

MOTOR OIL TRADING 10 0  10 0 

B.F.S. S.A. 15 951  3 0 

CORINTHIAN OIL LTD 362.790 228.536  802 71.112 

CORAL ENERGY CYPRUS 33 0  4 0 

CORAL SERBIA DOO BEOGRAD 18 0  6 0 

ABIN AKINHTA 0 50  0 50 

NRG TRADING HOUSE Α.Ε. 843 27  186 0 

Σύνολα 982.167 259.180 4.273 68.811 453.957 

 

Συνδεδεμένες:      

SEKAVIN 53.355 380 0 5.089 36 

ΕΑΚΑΑ A.E.   431 431  

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 250 0  84  

SHELL-MOH AVIATION 97.192 443  25.443  

AIR LIFT SA  45  1 0 

TALLON COMMODITIES 1.871 871  7.192  

Σύνολα 152.668 1.739 431 38.240 36 

Γενικά Σύνολα 

                                

1.134.835 

                         

260.919  

                     

4.704  

                                   

107.051  

                      

453.993  

 



                                                                                             ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 

17 

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

Τα οφειλόμενα ποσά θα τακτοποιηθούν με την καταβολή μετρητών. Επίσης, δεν έχει 

πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 

 

 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 

 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του 

Ομίλου, για την περίοδο 1/1–30/6/2019 και 1/1–30/6/2018 ανέρχονται σε Ευρώ 6.752 χιλιάδες και 

Ευρώ 4.155 χιλιάδες αντίστοιχα. (Εταιρία: 1/1–30/6/2019: Ευρώ 3.320 χιλιάδες, 1/1–30/6/2018: Ευρώ 

1.365 χιλιάδες). 

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 192 χιλιάδες για 

την περίοδο 1/1–30/6/2019 και Ευρώ 193 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/6/2018. (Εταιρία: 1/1–

30/6/2019: Ευρώ 30 χιλιάδες, 1/1–30/6/2018: Ευρώ 32 χιλιάδες). 

 

Δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία για την περίοδο 1/1–30/6/2019 και για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

 

Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών  
 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιριών του Ομίλου 

και των διευθυντικών στελεχών. 
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Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2019 

 

  

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

                   ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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               ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡ. ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ 

 

 

               ΝΙΚΗ Δ. ΣΤΟΥΦΗ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 
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ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 
 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
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Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, σελ. 1 έως και 36, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
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Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 
 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

 

 

 

 

Περίοδος  1/1 – 30/6/2019  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ (εκτός από “κέρδη ανά μετοχή”) Σημ. 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως       

Κύκλος εργασιών 4 4.556.926 4.420.319  3.412.174 3.356.290 

Κόστος πωληθέντων  (4.194.138) (4.053.176)  (3.200.047) (3.130.140) 

Μικτά αποτελέσματα  362.788 367.143  212.127 226.150 

       

Έξοδα διάθεσης  (117.344) (102.957)  (13.718) (10.854) 

Έξοδα διοίκησης  (39.470) (35.886)  (21.703) (17.654) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)  19.699 8.217  20.207 8.100 

Κέρδη εκμεταλλεύσεως  225.673 236.517  196.913 205.742 

       

Έσοδα από επενδύσεις  4.808 2.983  8.873 3.355 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς εταιρίες  1.568 (1.335)  0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (24.168) (24.415)  (12.634) (13.378) 

Κέρδη προ φόρων  207.881 213.750  193.152 195.719 
       

Φόροι εισοδήματος 6 (60.432) (65.800)  (53.629) (58.406) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από 

φόρους   147.449 

 

147.950  139.523 

 

137.313 

       

Κατανέμονται στους Μετόχους της 

Εταιρίας 
 

148.453 

 

148.759  139.523 

 

137.313 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  (1.004) (809)  0 0 

       

Κέρδη ανά μετοχή βασικά και  

απομειωμένα σε €  
7 1,34 1,34  1,26 1,24 

       

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα       

Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα 

αποτελέσματα:       

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 

Θυγατρικών  (1) 0  0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπών  18 211  0 0 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα συγγενών 

εταιριών  168 0  0 0 

  185 211  0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  147.634 148.161  139.523 137.313 

       

Κατανέμονται στους Μετόχους της 

Εταιρίας  148.636 

 

148.904  139.523 137.313 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  (1.002) (743)  0 0 



                                                                                                                                   

                                                              ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    

                                                                                                                                          της περιόδου 1/1-30/6/2019                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                       Σελίδα 4 από 36 

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 
 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Περίοδος  1/4 – 30/6/2019  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ (εκτός από “κέρδη ανά μετοχή”) Σημ. 1/4-30/6/2019 1/4-30/6/2018  1/4-30/6/2019 1/4-30/6/2018 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως       

Κύκλος εργασιών   2.360.088  2.376.240   1.759.675  1.833.332 

Κόστος πωληθέντων   (2.215.838) (2.140.306)   (1.699.912) (1.677.621) 

Μικτά αποτελέσματα   144.250  235.934   59.763  155.711 

       

Έξοδα διάθεσης   (62.177) (52.457)   (6.417) (4.336) 

Έξοδα διοίκησης   (21.644) (19.039)   (12.513) (9.046) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)   8.423  1.108   8.487  1.296 

Κέρδη εκμεταλλεύσεως   68.852  165.546   49.320  143.625 

       

Έσοδα από επενδύσεις   2.909  1.382   6.861  2.059 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς εταιρίες   142  (455)  0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (11.222) (11.410)   (5.251) (5.586) 

Κέρδη προ φόρων   60.681  155.063   50.930  140.098 
       

Φόροι εισοδήματος   (19.509) (47.718)   (13.760) (41.987) 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από 

φόρους    41.172  

 

107.345   37.170  

 

98.111 

       

Κατανέμονται στους Μετόχους της 

Εταιρίας 
 

 41.779  

 

107.749   37.170  

 

98.111 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   (607) (404)  0 0 

       

Κέρδη ανά μετοχή βασικά και  

απομειωμένα σε €  
  0,38  0,97   0,34  0,89 

       

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα       

Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα 

αποτελέσματα:       

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπών   (140) 460  0 0 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα συγγενών 

εταιριών   99  0  0 0 

   (41) 460  0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα   41.131  107.805   37.170  98.111 

       
Κατανέμονται στους Μετόχους της 

Εταιρίας   41.783  

 

108.063   37.170  

 

98.111 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   (652) (258)  0 0 
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Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της  30ης  Ιουνίου 2019 

   ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Σημ. 30/6/2019 31/12/2018 
 

30/6/2019 31/12/2018 

Πάγιο ενεργητικό       

Υπεραξία  9 21.506 21.506  0 0 

Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 10 34.218 34.481  1.390 759 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11 1.058.522 1.054.977  691.482 689.771 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 12 164.999 0  20.683 0 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες 13 83.648 49.419  255.197 215.504 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 14 3.561 2.800  937 937 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  18.580 31.111  2.827 2.420 

Σύνολο παγίου ενεργητικού  1.385.034 1.194.294  972.516 909.391 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Φόροι Εισοδήματος  0 33.426  0 36.491 

Αποθέματα  681.953 561.444  526.867 424.292 

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  512.971 378.891  318.851 210.760 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  703.318 679.426  621.340 600.433 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.898.242 1.653.187  1.467.058 1.271.976 

Σύνολο Ενεργητικού  3.283.276 2.847.481  2.439.574 2.181.367 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 15 766.898 751.835  555.817 576.287 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 125.761 0  16.720 0 

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  69.870 69.253  54.770 54.276 

Αναβαλλόμενοι φόροι  56.836 57.812  35.877 37.842 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  13.058 16.316  0 5.000 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις  1.968 1.903  0 0 

Επιχορηγήσεις παγίων  3.935 4.379  3.935 4.379 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.038.326 901.498  667.119      677.784 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές  880.122 652.487  716.248 510.194 

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  2.763 2.312  2.597 2.193 

Φόροι εισοδήματος  27.700 0  19.237 0 

Δάνεια 15 153.846 178.024  37.081 32.256 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 22.583 0  4.089 0 

Επιχορηγήσεις παγίων  922 938  922 938 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.087.936 833.761  780.174 545.581 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.126.262 1.735.259  1.447.293 1.223.365 

Ίδια κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 17 83.088 83.088  83.088 83.088 

Αποθεματικά 18 91.680 91.119  54.559 54.559 

Αποτελέσματα εις νέο 19 973.940 931.109  854.634 820.355 

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

 της μητρικής  1.148.708 1.105.316  992.281 958.002 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  8.306 6.906  0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.157.014 1.112.222  992.281 958.002 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων 

Κεφαλαίων  3.283.276 2.847.481  2.439.574 2.181.367 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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                                                                                                                       Σελίδα 6 από 36 

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε 

την 30η Ιουνίου 2019 

    ΟΜΙΛΟΣ  

 

      ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 Μετοχικό 

Κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέο 

 

Σύνολο 

       

Έναρξη περιόδου 1/1/2018      83.088 54.559 744.190  881.837 

Επίδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών (υιοθέτηση 

Δ.Π.Χ.Α. 9)  0 0 (229)  (229) 

Προσαρμοσμένη έναρξη περιόδου 1/1/2018  83.088 54.559 743.961  881.608 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου  0    0 137.313  137.313 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 0  0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 137.313  137.313 

Μερίσματα  0 0 (110.783)  (110.783) 

Λήξη περιόδου 30/6/2018        83.088 54.559 770.491  908.138 

       

Έναρξη περιόδου 1/1/2019    83.088 54.559 820.355  958.002 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου  0 0 139.523  139.523 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 0  0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου  0 0 139.523  139.523 

Μερίσματα  0 0 (105.244)  (105.244) 

Λήξη περιόδου 30/6/2019  83.088 54.559 854.634  992.281 

 

 

 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

 

 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέο Σύνολο  

Δικαιώματα 

Μειοψηφίας  Σύνολο 

          

Έναρξη περιόδου 1/1/2018  83.088           84.500 844.303 1.011.891  6.992  1.018.883 

Επίδραση αλλαγής λογιστικών 

πολιτικών (υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9)  0 0 (12.536) (12.536)  0  (12.536) 

Προσαρμοσμένη έναρξη περιόδου 

1/1/2018        83.088 84.500 831.767 999.355  6.992  1.006.347 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου  0 0 148.759 148.759  (809)  147.950 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 145 145  66  211 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  

περιόδου  0 0 148.904 148.904 

 

(743) 

 

148.161 

Αύξηση Μ.Κ. θυγατρικής  0 0 0 0  1  1 

Εξαγορά Μειοψηφίας θυγατρικής  0 0 38 38  (44)  (6) 

Μεταφορά σε αποθεματικά  0 696 (696) 0  0  0 

Μερίσματα  0 0 (110.783) (110.783)  (115)  (110.898) 

Λήξη περιόδου 30/6/2018  83.088 85.196 869.230 1.037.514  6.091  1.043.605 

          

Έναρξη περιόδου 1/1/2019  83.088 91.119 931.109 1.105.316  6.906  1.112.222 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου  0 0 148.453 148.453  (1.004)  147.449 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  περιόδου  0 0 183 183  2  185 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 

περιόδου  0 0 148.636 148.636  (1.002)  147.634 

Αύξηση Μ.Κ. θυγατρικής  0 0 0 0  2.519  2.519 

Μεταφορά σε αποθεματικά  0 561 (561) 0  0  0 

Μερίσματα  0 0 (105.244) (105.244)  (117)  (105.361) 

Λήξη περιόδου 30/6/2019  83.088 91.680 973.940 1.148.708  8.306  1.157.014 
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                                                                                                                       Σελίδα 7 από 36 

Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 

2019 

 
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Σημ. 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων   207.881   213.750    193.152   195.719  

Πλέον / (µείον) προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις  10,11  52.540   50.506    37.315   36.989  

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 12  13.565  0   2.137  0 

Προβλέψεις    2.672   229    898   1.613  

Συναλλαγµατικές διαφορές    923   4.845    1.122   4.373  

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας    (5.575)  (1.550)   (9.135)  (3.659) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    24.168   24.415    12.634   13.378  

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων   (120.510)  (81.725)   (102.575)  (68.769) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων    (127.109)  (99.837)   (105.793)  (97.113) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 

δανειακών)    105.877   77.268    97.091    83.372  

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβληµένα    (23.919)  (23.460)   (13.222)  (14.332) 

Καταβεβληµένοι φόροι   (378) 0     0    0   

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)    130.135  164.441  

 

 113.624  151.571 

       

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων   (34.575) 0   (40.693)  (12) 

Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων   1.320  0   1.320   0 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων    (56.639) (47.870)   (39.657) (30.612) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 

άυλων παγίων στοιχείων   151  72  0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες    3.889  2.575  3.651 2,519 

Μερίσματα εισπραχθέντα  0 0  1.760 666 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)    (85.854) (45,223)   (73.619) (27.439) 

       

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες       

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   2.520  0  0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 

δάνεια    101.438  177.358  5.000 53.347 

Εξοφλήσεις δανείων    (112.947)  (252.117)   (22.086)  (138.237) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις 

(χρεολύσια)   (11.163)  (2)   (2.012)  0 

Μερίσματα πληρωθέντα   (237)  (115)  0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)    (20.389) (74.876)   (19.098) (84.890) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + 

(γ)   23.892  

  

44.342    20.907  

 

 39.242  

Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου   679.426  

  

714.026    600.433  

 

 638.815  

Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης 

περιόδου   703.318  

  

758.368    621.340  

 

 678.057  

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου.  
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                                                                                                                       Σελίδα 8 από 36 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

1.   Γενικές πληροφορίες 

 

Η Μητρική Εταιρία του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ο Όμιλος) είναι η Εταιρία με την επωνυμία «Μότορ Όϊλ (Ελλάς) 

Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.» (η Εταιρία) η οποία είναι ανώνυμη εταιρία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα το Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Ο 

Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες του αφορούν τη 

διύλιση και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου. 

 
Κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας είναι η “Petroventure Holdings Limited” με ποσοστό 40% και η “Doson 

Investments Company” με ποσοστό 5,6%. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Τα ποσά στις Οικονομικές καταστάσεις είναι σε 

χιλιάδες ευρώ εκτός εάν αλλιώς υποδεικνύονται. Τυχόν διαφορές έως € 1.000 οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

O αριθµός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 30η Ιουνίου ανερχόταν σε 2.294 

και 1.288 άτοµα αντίστοιχα (30/6/2018: Όμιλος : 2.162 άτομα, Εταιρία : 1.251 άτομα).  

 

2.   Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και υιοθέτηση                       

Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) 
 

2.1 Βάση σύνταξης  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34, ‘Ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

αναφορά’, και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τις γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.  

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των εν λόγω ενδιάμεσων συνοπτικών 

οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, εκτός από την 

υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 “Μισθώσεις” του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 

2019. Η επίδραση από την εφαρμογή του προαναφερθέντος προτύπου καθώς και οι νέες λογιστικές 

πολιτικές αυτού έχουν γνωστοποιηθεί ακολούθως στην Σημείωση 2.2. Τα νέα και αναθεωρημένα λογιστικά 

πρότυπα και διερμηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που εφαρμόζονται είτε στην τρέχουσα 

είτε σε επόμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής τους επίδρασης στις ενδιάμεσες συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται στην Σημείωση 2.3.  

 
2.2 Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την αναγνώριση των μισθώσεων και τον 

χειρισμό αυτών επί των οικονομικών καταστάσεων τόσο για τους μισθωτές όσο και για τους εκμισθωτές. Το 

νέο Πρότυπο για τις μισθώσεις εισάγει ένα μοντέλο ελέγχου για τον προσδιορισμό των μισθώσεων, 

διακρίνοντας τις συμβάσεις μίσθωσης από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κριτήριο του εάν το 

περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης ελέγχεται από τον μισθωτή. Το πρότυπο 

αυτό αντικαθιστά τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες:  
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                                                                                                                       Σελίδα 9 από 36 

• Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις” 

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4 “Ο προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση” 

• ΜΕΔ 15 “Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα”, και 

• ΜΕΔ 27 “Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης” 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά του 

μισθωτή υπό την έννοια ότι καταργείται πλέον η διάκριση μεταξύ της λειτουργικής και χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, και απαιτείται από τον μισθωτή κατά 

την έναρξη της μίσθωσης η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης και μιας 

υποχρέωσης από την μίσθωση για όλες τις μισθώσεις με εξαίρεση τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις 

μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Αντιθέτως με τις αλλαγές που έχουν επέλθει 

στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους μισθωτές, οι απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 για την 

λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά των εκμισθωτών παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό 

άθικτες εν συγκρίσει με το Δ.Λ.Π. 17, και κατά συνέπεια, συνεχίζεται να απαιτείται από τους εκμισθωτές η 

ταξινόμηση των μισθώσεων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, 

ο ενδιάμεσος εκμισθωτής (υπεκμισθωτής) πρέπει να ταξινομήσει την υπεκμίσθωση ως χρηματοδοτική ή 

λειτουργική έχοντας ως κριτήριο το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης και όχι 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρέχει καθοδήγηση ως προς την λογιστική 

αντιμετώπιση των συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης ενός περιουσιακού στοιχείου και απαιτεί εν 

συνόλω την διενέργεια εκτεταμένων γνωστοποιήσεων σε σύγκριση με το Δ.Λ.Π. 17.  

Ο Όμιλος εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση (modified retrospective approach).  Όλες οι αλλαγές που 

επήλθαν κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16 αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 ως προσαρμογές 

στο υπόλοιπο έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου 

(Σημείωση 2.2.1) χωρίς να επαναδιατυπωθούν τα συγκριτικά στοιχεία.  

 
2.2.1 Επίδραση από την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, ο Όμιλος ταξινομούσε κάθε μίσθωση (ως μισθωτής) κατά την ημερομηνία 

έναρξης της εκάστοτε μισθωτικής περιόδου είτε ως χρηματοδοτική είτε ως λειτουργική. Με την υιοθέτηση του 

Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος εφάρμοσε μια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις 

μισθώσεις, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 

χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος επέλεξε να αναγνωρίζει ως έξοδα τα μισθώματα των βραχυπρόθεσμων 

μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας με την ευθεία μέθοδο 

σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης.  

Ο Όμιλος δεν χρησιμοποίησε την διαθέσιμη πρακτική διευκόλυνση κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16, 

αναφορικά με την δυνατότητα της μη επαναξιολόγησης του εάν μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση. 

Συνεπώς, ο ορισμός της μίσθωσης και η σχετική καθοδήγηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόστηκε για την 

επαναξιολόγηση όλων των συμβάσεων μίσθωσης που ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εν λόγω 

επαναξιολόγηση δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό το εύρος των συμβάσεων που πληρούν τον ορισμό 

της μίσθωσης για τον Όμιλο. Κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος επέλεξε επίσης να 

χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το Πρότυπο κατά την 

ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής αυτού: (α) εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών κατά την 

επιμέτρηση του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης, (β) αντί της διενέργειας ελέγχου απομείωσης, 

ο Όμιλος βασίστηκε στην αξιολόγηση που είχε γίνει πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου 

για το αν οι μισθώσεις είναι επαχθείς εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π. 37 και (γ) χρήση της αποκτηθείσας κατά το 

παρελθόν γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας της μίσθωσης, όταν η σύμβαση εμπεριέχει δικαίωμα 

παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης.   

Εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 

χαμηλής αξίας, ο Όμιλος αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

μίσθωση για όλες τις μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές. Τα δικαιώματα 

χρήσης παγίων αναγνωρίστηκαν σε ποσό ίσο με το ποσό των υποχρεώσεων από μισθώσεις, 

προσαρμοσμένο με τυχόν προπληρωμές που είχαν προηγουμένως αναγνωρισθεί. Δεν υπήρχαν επαχθείς 

συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες θα απαιτείτο προσαρμογή στο περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα 

χρήσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναγνωρίστηκαν βάσει 
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της τρέχουσας αξίας των υπολειπόμενων μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο 

δανεισμού κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Για μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως 

χρηματοδοτικές, ο Όμιλος αναγνώρισε την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου της μίσθωσης και την 

υποχρέωση από την μίσθωση αμέσως πριν την μετάβαση, στην λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

με δικαίωμα χρήσης και της υποχρέωσης από την μίσθωση κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 

 

Η επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019 (αύξηση/(μείωση)) έχει ως εξής:  

 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Αναφορά ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Πάγιο Ενεργητικό    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  (i) (13)  0 

Δικαιώματα χρήσης παγίων (ii) 165.151  20.783  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (iii) (14.904)   0   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό       

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις (iii) (3.480)  0   

        

Σύνολο Ενεργητικού   146.754   20.783   

       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια  (i) (7)   0   

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (ii) 124.233  16.784  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Δάνεια (i) (3)   0   

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (ii) 22.531  3.999   

Σύνολο υποχρεώσεων   146.754  20.783   

 
i. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως 

χρηματοδοτικές μισθώσεις και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

επαναταξινομήθηκαν από τις “Ενσώματες ακινητοποιήσεις” και τα “Δάνεια” αντιστοίχως στα 

“Δικαιώματα χρήσης παγίων” και στις “ Υποχρεώσεις από μισθώσεις”.  

ii. Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 σε μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές είχε 

ως αποτέλεσμα την αναγνώριση “Δικαιωμάτων χρήσης παγίων” και “Υποχρεώσεων από 

μισθώσεις”.  

iii. Η λογιστική αξία των προπληρωμένων μισθωμάτων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα 

κονδύλια “Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις” και “Πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις” μεταφέρθηκαν στο κονδύλι “Δικαιώματα χρήσης παγίων”.  
 

Ο πίνακας συμφωνίας μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις που είχαν γνωστοποιηθεί στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των υποχρεώσεων από μισθώσεις που 

αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, παρουσιάζεται 

κατωτέρω:  
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(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2018       21.287           178.520  

      

Δεσμεύσεις που αφορούν βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 0  (563)  

Προσαρμογές λόγω του διαφορετικού χειρισμού των 

δικαιωμάτων παράτασης και καταγγελίας συγκεκριμένων 

συμβάσεων            950  (2.508)  

Προσαρμογές που αφορούν τις αλλαγές του δείκτη ή του 

επιτοκίου που επηρεάζει τα κυμαινόμενα μισθώματα  0  (2.153)  

Αναπροσαρμοσμένες δεσμεύσεις λειτουργικής μίσθωσης κατά 

τη 31η Δεκεμβρίου 2018      22.237           173.296  

Επίδραση της εφαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά την  

1η Ιανουαρίου 2019 

      

 (1.454)  

           

(26.542)  

Δεσμεύσεις που αφορούν μισθώσεις που προηγουμένως 

ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές μισθώσεις  0  10  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019      20.783           146.764  

      

Εκ των οποίων:     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 16.784 124.233 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις  3.999 22.531 

  20.783 146.764 

 
Το σταθμισμένο μέσο διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό 

των υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 3,25% για τον Όμιλο και 2,44% για την 

Εταιρία.  

 

2.2.2 Αναθεωρημένες λογιστικές πολιτικές  

 

Ο Όμιλος ως μισθωτής  

Ο Όμιλος εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και 

αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση 

από την μίσθωση για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις 

βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και 

μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές, ο Όμιλος 

αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία 

παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία 

προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί 

εύκολα, ο Όμιλος χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του. Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται 

στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται από: 

• σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά 

τυχόν κίνητρα μίσθωσης, 

• κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά 

επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 

περιόδου, 

• ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας, 

• την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν 

λόγω δικαίωμα, και 
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• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την 

άσκηση δικαιώματος του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης. 

Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να 

αποτυπωθούν οι τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Ο Όμιλος 

επανεπιμετρά την υποχρέωση από την μίσθωση (και κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα σχετικά 

δικαιώματα χρήσης παγίων) εάν:  

• επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος 

αγοράς, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα 

αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

• επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα 

οποία αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 

μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό επιτόκιο.  

• μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως 

χωριστή μίσθωση, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται 

προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου 

προεξοφλητικού επιτοκίου. 

Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.   
 

Το δικαίωμα χρήσης παγίων εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης υποχρέωσης από 

την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 

περιόδου ή προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 

κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Ο Όμιλος εφαρμόζει το 

Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να προσδιορίσει εάν το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει απομειωθεί.  

Στις περιπτώσεις που ο Όμιλος αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να 

απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να 

αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης μίσθωσης, αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά προσαυξάνουν την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με 

δικαίωμα χρήσης. Ο Όμιλος δεν επιβαρύνθηκε με κάποιο από αυτά τα κόστη κατά τις περιόδους που 

παρουσιάζονται στις εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις. 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της 

μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν ως αποτέλεσμα 

της σύμβασης μίσθωσης μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή στο 

κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα εξαγοράς του 

υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου δεδομένου ότι ο Όμιλος αναμένει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς 

αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε 

υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση ξεκινά από την έναρξη της μισθωτικής περιόδου. 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων παρουσιάζονται διακριτά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην 

επιμέτρηση της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως 

έξοδο την περίοδο κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και 

περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 

Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 

σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως 

αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση. 
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Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε ως 

λειτουργικές. Όταν σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και 

οι ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική. 

Όλες οι άλλες μισθώσεις κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. 

Όταν ο Όμιλος είναι ενδιάμεσος μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια μίσθωση και την υπεκμίσθωση 

ως δυο χωριστές συμβάσεις. Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική ή λειτουργική ανάλογα με το 

περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης που προκύπτει από την κύρια μίσθωση.  

Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της 

εκάστοτε μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας 

λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στην λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και 

αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης. 

Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο 

ποσό της καθαρής επένδυσης του Ομίλου στην χρηματοδοτική μίσθωση. Το χρηματοοικονομικό έσοδο από 

την μίσθωση κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε να αντανακλάται το σταθερό περιοδικό 

ποσοστό απόδοσης του Ομίλου στην υπολειπόμενη καθαρή επένδυση στις χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία, ο Όμιλος εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15 

προκειμένου να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης σε κάθε στοιχείο χωριστά. 

 

2.3 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις 

 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ αυτών 

αναμένεται να έχουν επίδραση στον Όμιλο, παρατίθενται παρακάτω. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος» 

 
Η διερμηνεία προσδιορίζει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζημιά), τις φορολογικές βάσεις, τις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους και φορολογικούς 

συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος βάσει του 

ΔΛΠ 12 (Φόρος Εισοδήματος). 

 

Η διερμηνεία προβλέπει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αξιολογεί την πιθανότητα η αρμόδια 

φορολογική αρχή να αποδεχθεί τον υιοθετημένο ή προτεινόμενο από την οντότητα λογιστικό χειρισμό ενός 

φορολογικού θέματος (ή μιας ομάδας θεμάτων) στη δήλωση φόρου εισοδήματος.  

 

Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι ένας συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός είναι το πιθανότερο να 

γίνει αποδεκτός από τις φορολογικές αρχές, τότε καθορίζει τη φορολογική επίδραση αυτού σύμφωνα με τον 

χειρισμό που  έχει ήδη επιλεχθεί.  

 

Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι η συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση, συνοδεύεται από υψηλή 

αβεβαιότητα σχετικά με την αποδοχή της από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε οφείλει να χρησιμοποιήσει 

το πιθανότερο ποσό ή την αναμενόμενη αξία για τον προσδιορισμό της φορολογικής επίδρασης.  

 

Η παραπάνω απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στη μέθοδο που παρέχει καλύτερες προβλέψεις για την 

επίλυση της αβεβαιότητας. 

 
Η διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική 

επίδοση του Ομίλου και της Εταιρίας. 
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων 

παροχών» 

 
Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του 

προγράμματος καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και 

ο καθαρός τόκος για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιημένων 

αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που 

αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος στα 

προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική 

επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της 

Εταιρίας. 

 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)  «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες» 

 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» για 

μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης 

στη συνδεδεμένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Οι 

αλλαγές περιγράφονται λεπτομερώς στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στην 

χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρίας  

 

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

2017 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017. 

 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ από την 

01.01.2019 και περιγράφουν αλλαγές σε τρία πρότυπα.  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» & ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»  

 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο 

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, οφείλει να προβεί σε επανεκτίμηση της προηγούμενης 

συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή.  

 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον από κοινού 

έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν οφείλει να προβεί σε επανεκτίμηση της 

προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή.  

 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει τις φορολογικές επιπτώσεις 

της διανομής μερίσματος στα αποτελέσματα, στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με 

το πού έχει αρχικώς αναγνωριστεί η συναλλαγή ή το γεγονός το οποίο δημιούργησε τα διανεμητέα κέρδη 

που προκάλεσαν τη διανομή μερίσματος. 

 

ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού» 

 
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το συναρτώμενο 

με αυτό στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς πώληση ή προς τη χρήση για την οποία προορίζεται, το σε 

εκκρεμότητα ποσό του δανείου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δανεισμό της οντότητας.  
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Τροποποιήσεις εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η 

Ιανουαρίου  2020 

 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) με ισχύ από την 01.01.2020. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων - (εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018)  
 

Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά 

τον ορισμό της «Επιχείρησης» (τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3). 

 

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της 

φύσης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν ώστε να διαχωριστεί η απόκτηση 

μια επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων.  

 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε συναλλαγές που  

αφορούν συνενώσεις  επιχειρήσεων και αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία 

απόκτησης είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να 

επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές που συνέβησαν σε προηγούμενες περιόδους. Η νωρίτερη 

εφαρμογή επιτρέπεται και πρέπει να γνωστοποιείται. 

 

Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8:  Ορισμός της σημαντικότητας - (εκδόθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2018) 

 
Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις στο 

ΔΛΠ 1 (Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων) και το ΔΛΠ 8 (Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις 

λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα) (τροποποιήσεις) με στόχο την ευθυγράμμιση του ορισμού της 

«σημαντικότητας» σε όλο το εύρος των προτύπων και τη παροχή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων πτυχών 

του ορισμού. 

 

Ο νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να 

θεωρηθεί πως η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει τις αποφάσεις 

που λαμβάνουν με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη 

συγκεκριμένη οντότητα, οι χρήστες αυτών». 

 

Οι τροπολογίες διευκρινίζουν ότι η σημαντικότητα μιας πληροφορίας εξαρτάται από τη φύση ή το μέγεθος 

της. Μια οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον οι πληροφορίες, είτε μεμονωμένα είτε σε 

συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι σημαντικές εντός του συνολικού πλαισίου των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2020 ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή τους. Σημειώνεται πως η εφαρμογή τους δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3.   Λειτουργικοί Τομείς 

 
Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, καθώς 

οι περισσότερες εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

 
Οι επιχειρηματικοί τομείς διαχωρίζονται σε δραστηριότητα του διυλιστηρίου, δραστηριότητα πωλήσεων 

από/προς πρατήρια καυσίμων και παροχή υπηρεσιών. 

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουμε ανάλυση ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ       

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 
 1/1-30/6/2019 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες  

Δραστηριότητα 

Διυλιστηρίου 

Εμπορία/ 

Πωλήσεις  σε 

πρατήρια 

Παροχή 

υπηρεσιών 

Απαλείψεις/ 

Προσαρμογές Σύνολο 

Πωλήσεις σε τρίτους  2.495.041 1.979.998 81.887 0 4.556.926 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις  978.776 411.807 9.519 (1.400.102) 0 

Σύνολο πωλήσεων   3.473.817 2.391.805 91.406 (1.400.102) 4.556.926 

Κόστος πωληθέντων  (3.250.944) (2.260.924) (86.888) 1.404.618 (4.194.138) 

Μικτά αποτελέσματα  222.873 130.881 4.518 4.516 362.788 

Έξοδα διάθεσης  (19.109) (110.605) (1.954) 14.324 (117.344) 

Έξοδα διοίκησης  (24.494) (13.347) (2.186) 557 (39.470) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)  20.588 13.357 92 (14.338) 19.699 

Κέρδη εκμετάλλευσης  199.858 20.286 470 5.059 225.673 

Έσοδα επενδύσεων   8.903 2.830 7.748 (14.673) 4.808 

Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς εταιρίες  0 0 0 1.568 1.568 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (13.234) (11.835) (7.171) 8.072 (24.168) 

Κέρδη περιόδου προ φόρων  195.527 11.281 1.047 26 207.881 

Λοιπές Πληροφορίες       

Προσθήκες παγίων και δικαιωμάτων χρήσης  43.340 27.164 2.472 (2.924) 70.052 

Αποσβέσεις περιόδου  40.359 25.990 1.126 (1.370) 66.105 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ       

Ενεργητικό        

Στοιχεία ενεργητικού (πλην συμμετοχών)  2.270.019 1.029.766 475.356 (579.074) 3.196.067 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες 

εταιρίες  255.430 10.455 48.602 (230.839) 83.648 

Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση  1.001 500 2.060 0 3.561 

Σύνολο ενεργητικού  2.526.450 1.040.721 526.018 (809.913) 3.283.276 

Παθητικό        

Σύνολο υποχρεώσεων   1.492.312 781.665 437.714 (585.429) 2.126.262 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ       

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  1/1-30/6/2018 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες  

Δραστηριότητα 

Διυλιστηρίου 

Εμπορία/ 

Πωλήσεις  σε 

πρατήρια 

Παροχή 

υπηρεσιών 

Απαλείψεις/ 

Προσαρμογές Σύνολο 

Πωλήσεις σε τρίτους  2.615.854 1.800.186 4.279 0 4.420.319 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις  785.157 294.529 1.955 (1.081.641) 0 

Σύνολο πωλήσεων   3.401.011 2.094.715 6.234 (1.081.641) 4.420.319 

Κόστος πωληθέντων  (3.166.064) (1.968.136) (5.306) 1.086.330 (4.053.176) 

Μικτά αποτελέσματα  234.947 126.579 928 4.689 367.143 

Έξοδα διάθεσης  (15.340) (97.887) (7) 10.277 (102.957) 

Έξοδα διοίκησης  (20.957) (13.934) (1.231) 236 (35.886) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)  9.105 13.140 26 (14.054) 8.217 

Κέρδη εκμετάλλευσης  207.755 27.898 (284) 1.148 236.517 

Έσοδα επενδύσεων   

 

 

3.365 

 

 

2.329 

 

 

6.949 

 

 

(9.660) 

 

                    2.983 

Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς εταιρίες  0 0 0 (1.335) (1.335) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (13.904) (10.770) (6.530) 6.789 (24.415) 

Κέρδη περιόδου προ φόρων  197.216 19.457 135 (3.058) 213.750 

Λοιπές Πληροφορίες       

Προσθήκες παγίων  33.882 13.970 19 (1) 47.870 

Αποσβέσεις περιόδου  37.640 11.863 978 25 50.506 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ       

Ενεργητικό        

Στοιχεία ενεργητικού (πλην συμμετοχών)  2.347.050 843.229 408.201 (546.831) 3.051.649 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες 

εταιρίες  194.310 7.823 11.320 (167.890) 45.563 

Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση  1.001 500 0 0 1.501 

Σύνολο ενεργητικού  2.542.361 851.552 419.521 (714.721)         3.098.713 

Παθητικό        

Σύνολο υποχρεώσεων   1.600.465 613.139 389.867 (548.363) 2.055.108 
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Χρονική Αναγνώριση του Εσόδου (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15) 

 
   

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)   1/1-30/6/2019   

Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες 

 Δραστηριότητα 

Διυλιστηρίου 

Εμπορία/ Πωλήσεις 

σε πρατήρια 

 

Παροχή υπηρεσιών 

 

Σύνολο 

      

Σε δεδομένη χρονική στιγμή  2.495.041 1.979.998 0 4.475.039 

Σε βάθος χρόνου  0 0 81.887 81.887 

Συνολικά Έσοδα  2.495.041 1.979.998 81.887 4.556.926 

      

      

 

 

      
(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)   1/1-30/6/2018   

Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες 

 Δραστηριότητα 

Διυλιστηρίου 

Εμπορία/ Πωλήσεις 

σε πρατήρια Παροχή υπηρεσιών Σύνολο 

      

Σε δεδομένη χρονική στιγμή  2.615.854 1.800.186 0 4.416.040 

Σε βάθος χρόνου  0 0 4.279 4.279 

Συνολικά Έσοδα  2.615.854 1.800.186 4.279 4.420.319 
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4.   Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  1/1-30/6/19  1/1-30/6/18  1/1-30/6/19  1/1-30/6/18 

         

Πωλήσεις  4.556.926  4.420.319  3.412.174  3.356.290 

 

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

εξωτερικό) και ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (προϊόντα - εμπορεύματα - υπηρεσίες). 

 

ΟΜΙΛΟΣ          

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 1/1 – 30/6/19  1/1 – 30/6/18 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 Προϊόντων 552.558 213.281 2.138.710 2.904.549  574.536 232.269 2.250.298 3.057.103 

 Εμπορευμάτων 1.181.251 180.789 208.450 1.570.490  1.128.051 102.545 128.341 1.358.937 

 Υπηρεσιών 74.677 0 7.210 81.887  4.279 0 0 4.279 

Σύνολο 1.808.486 394.070 2.354.370 4.556.926  1.706.866 334.814 2.378.639 4.420.319 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ          

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)   1/1 – 30/6/19  1/1 – 30/6/18 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 Προϊόντων 538.297 207.852 2.108.962 2.855.111  560.262 227.669 2.236.913 3.024.844 

 Εμπορευμάτων 233.424 156.615 167.024 557.063  171.482 81.896 78.068 331.446 

Σύνολο 771.721 364.467 2.275.986 3.412.174  731.744 309.565 2.314.981 3.356.290 
 

Βάσει ιστορικών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου το ποσοστό συμμετοχής των πωληθέντων όγκων 

των τριμήνων στο σύνολο του έτους κυμαίνεται από 26% έως 28% και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται ιδιαίτερη 

εποχικότητα στον όγκο πωλήσεων ανά τρίμηνο. 

 

5.   Αποτίμηση Αποθεμάτων / Κόστος Πωληθέντων  

 
Τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της περιόδου αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης 

τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Κατά την τρέχουσα και την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 

μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα την 

επιβάρυνση της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του Ομίλου Ευρώ 3.206 χιλ. για 

την περίοδο 1/1-30/6/2019 ενώ για την περίοδο 1/1-30/6/2018 η επιβάρυνση ήταν Ευρώ 75 χιλ. Η επιβάρυνση 

ανά κατηγορία αποθέματος έχει ως ακολούθως: 

 

Η επιβάρυνση ανά κατηγορία αποθέματος έχει ως ακολούθως: 

 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Προϊόντα  1.177 6   

Εμπορεύματα   1.581 69   

Πρώτες Ύλες   448 0   

Σύνολο  3.206 75   
Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο “Κόστος πωληθέντων” κατά την τρέχουσα 

και αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τον Όμιλο ήταν για 1/1–30/6/2019: € 4.152.637 χιλιάδες και για 1/1-

30/6/2018: € 4.015.387 χιλιάδες (Εταιρία: 1/1–30/6/2019: € 3.160.146 χιλιάδες, 1/1-30/6/2018: € 3.093.808 

χιλιάδες.) 
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6.   Φόροι Εισοδήματος  

 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  1/1-30/6/19 1/1-30/6/18  1/1-30/6/19 1/1-30/6/18 

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας 

περιόδου  61.277 68.869  55.592 61.933 

Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. 

χρήσεων  0 38  0 0 

Αναβαλλόμενη φορολογία  (845) (3.107)  (1.963) (3.527) 

Σύνολο   60.432 65.800  53.629 58.406 

 
Ο φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου υπολογίσθηκε με συντελεστή 28% για την περίοδο 1/1–

30/6/2019 και με συντελεστή 29% για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/6/2018. 

 

7.   Κέρδη ανά Μετοχή 

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

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  1/1-30/6/19 1/1-30/6/18  1/1-30/6/19 1/1-30/6/18 

       

Κέρδη / (ζημιές) κατανεμόμενες στους 

μετόχους της Εταιρίας  148.453 

 

148.759  139.523 

 

137.313 

Μέσος Σταθμισμένος αριθμός των κοινών 

μετοχών για τους σκοπούς των βασικών 

κερδών ανά μετοχή  110.782.980 

 

 

110.782.980  110.782.980 

 

 

110.782.980 

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή βασικά και 

απομειωμένα σε €  

 

1,34 

 

1,34  1,26 

 

1,24 

 

8.   Μερίσματα 

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

της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Διοίκηση της Εταιρίας πρότεινε και η Ετήσια 

Τακτική  Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2019 ενέκρινε την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 

2018 ποσού € 144.017.874 (ή ποσού € 1,30 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί 

ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό € 38.774.043 (ή ποσό € 0,35 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 

2018, ενώ το υπόλοιπο € 0,95 ανά μετοχή αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο και καταβλήθηκε τον Ιούλιο του 2019. 

Σημειώνεται ότι βάσει του νόμου 4603/2019 τα κέρδη που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, από το έτος 2019 

και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελέστή 10%. 
 

9.   Υπεραξία Επιχείρησης 

 
O λογαριασμός της υπεραξίας επιχείρησης του Ομίλου, στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχεται σε € 21.506 χιλιάδες 

και αφορά την εξαγορά των θυγατρικών “Αvin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” για ποσό € 16.200 χιλιάδες, “CORAL GAS 

A.E.B.E.Y.” για ποσό € 3.105 χιλιάδες και “NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” για ποσό € 1.734 χιλιάδες. 

Ποσό € 467 χιλιάδες αφορά την υπεραξία που μεταφέρεται από τον όμιλο της “L.P.C. Α.Ε.’’ που προέκυψε 

από τον μετασχηματισμό (διάσπαση) της “CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E.”. Διενεργείται από τον Όμιλο έλεγχος 

απομείωσης ετησίως από τον οποίο δεν έχει προκύψει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/12/18 Προσθήκες 30/6/19 

Υπεραξία 21.506 0 21.506 
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10.   Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις 
 

Οι λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού, δικαιώματα 

εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων και δικαιώματα παραχώρησης. Οι κινήσεις τους κατά την περίοδο 1/1 

– 30/6/2019 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
   ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  Λογισμικό Δικαιώματα Λοιπά Σύνολο  Λογισμικό 

ΚΟΣΤΟΣ        

1 Ιανουαρίου 2019 

 

37.769 53.213 14.147 105.129 

 

12.275 

Προσθήκες  1.301 954 0 2.255  38 

Μειώσεις/Διαγραφές  (6.675) 0 0 (6.675)  0 

Μεταφορές  1.183 0 0 1.183  842 

30 Ιουνίου 2019  33.578 54.167 14.147 101.892  13.155 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        

1 Ιανουαρίου 2019  30.550 39.627 472 70.648  11.516 

Αποσβέσεις περιόδου  1.281 1.713 707 3.701  249 

Μειώσεις/Διαγραφές  (6.675) 0 0 (6.675)  0 

30 Ιουνίου 2019  25.155 41.340 1.179 67.674  11.765 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ        

31 Δεκεμβρίου 2018  7.220     13.586 13.675 34.481  759 

30 Ιουνίου 2019  8.423 12.827 12.968 34.218  1.390 

 

 

11.   Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 

Οι κινήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου κατά την περίοδο 1/1–30/6/2019 

παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

Γήπεδα & 

κτίρια 

Μηχανήματα 

& μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση 

Χρηματοδοτικές 

Μισθώσεις Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ 
      

1 Ιανουαρίου 2019  557.875   1.599.171   94.797   102.116   1.170   2.355.129  

Προσθήκες   1.631   4.424   2.328   46.001  0  54.384  

Μειώσεις/Διαγραφές  (762)  (184)  (950)  (58) 0  (1.954) 

Μεταφορές  3.250   21.311   2.049   (27.793)  (13)  (1.196) 

30 Ιουνίου 2019  561.994   1.624.722   98.224   120.266   1.157   2.406.363  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ       

1 Ιανουαρίου 2019  171.376   1.066.755   60.864  0  1.157   1.300.152  

Προσθήκες  5.826   40.250   2.763  0 0  48.839  

Μειώσεις/Διαγραφές  (96)  (145)  (909) 0 0  (1.150) 

Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 

30 Ιουνίου 2019  177.106   1.106.860   62.718  0  1.157   1.347.841  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ       

31 Δεκεμβρίου 2018 386.499 532.416  33.933  102.116  13  

        

1.054.977 

30 Ιουνίου 2019  384.888   517.862   35.506   120.266  0  1.058.522  
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Οι κινήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 1/1–30/6/2019 παρουσιάζονται 

στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 

 

 

12.   Δικαιώματα Χρήσης Παγίων 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
Γήπεδα & 

κτίρια 

Μηχανήματα & 

μεταφορικά 

μέσα Σύνολο  

Γήπεδα & 

κτίρια 

Μηχανήματα & 

μεταφορικά 

μέσα Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ        
1 Ιανουαρίου 2019  153.863   11.288   165.151   19.456 1.327 20.783 

Προσθήκες  9.647   3.766   13.413    1.967   71     2.038  

30 Ιουνίου 2019  163.510   15.054   178.564    21.423   1.398     22.821  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        

1 Ιανουαρίου 2019        

Προσθήκες  10.597   2.968   13.565    1.880   258        2.138  

30 Ιουνίου 2019  10.597   2.968   13.565    1.880   258     2.138   

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ        

1   Ιανουαρίου 2019  153.863   11.288   165.151   19.456 1.327 20.783 

30 Ιουνίου 2019  152.913   12.086   164.999    19.543   1.140   20.683  
 

Ο Όμιλος μισθώνει πληθώρα περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων & κτιρίων, 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος μισθώνει οικόπεδα & κτίρια με σκοπό την 

κατασκευή και λειτουργία δικτύου πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων, την λειτουργία εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης καυσίμων, την χρήση αυτών ως αποθηκευτικών χώρων και καταστήματα λιανικής πώλησης 

καθώς επίσης και για την χρησιμοποίηση αυτών για την στέγαση των διοικητικών του μονάδων. Οι όροι των 

συμβάσεων μίσθωσης διαπραγματεύονται σε μεμονωμένη βάση και περιέχουν ένα ευρύ φάσμα 

διαφορετικών όρων και συνθηκών. 

Ο Όμιλος μισθώνει βυτιοφόρα φορτηγά και πλοία για την μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων και αερίου 

καθώς επίσης και επιβατικά αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού αλλά και για την 

κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών του. 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

Γήπεδα & 

κτίρια 

Μηχανήματα 

& μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση 

Χρηματοδοτικές 

Μισθώσεις Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ  
     

1 Ιανουαρίου 2019 211.886 1.369.119 26.411 80.712 1.153 1.689.281 

Προσθήκες 434 3.388 952 34.845 0 39.619 

Μειώσεις/Διαγραφές 0 0 0 0 0 0 

Μεταφορές 452 18.516 335 (20.145) 0 (842) 

30 Ιουνίου 2019 212.772 1.391.023 27.698 95.412 1.153 1.728.058 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ       

1 Ιανουαρίου 2019 50.649 925.782 21.926 0 1.153 999.510 

Προσθήκες 2.085 34.369 612 0 0 37.066 

Μειώσεις/Διαγραφές 0 0 0 0 0 0 

30 Ιουνίου 2019 52.734 960.151 22.538 0 1.153 1.036.576 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ       

31 Δεκεμβρίου 2018 161.237 443.337 4.485 80.712 0          689.771 

30 Ιουνίου 2019 160.038 430.872 5.160 95.412 0 691.482 
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Ο Όμιλος υπεκμισθώνει μέρος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης που αφορούν 

εγκαταστάσεις κατάλληλες για την λειτουργία πρατηρίων καυσίμων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων 

υπό καθεστώς λειτουργικών μισθώσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος εκμισθώνει μέρος των ιδιόκτητων 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που κατέχει σε τρίτα μέρη μέσω λειτουργικών μισθώσεων. 

13.   Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρίες  

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

 

Επωνυµία Έδρα 

% συµµετοχής 

(άμεσο ή/και 

έμμεσο) 

Δραστηριότητα 
Μέθοδος 

ενοποίησης 

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

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% 

Εκμετάλλευση και 

Αξιοποίηση Ακινήτων 
Ολική 

CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Ο ΕΡΜΗΣ» 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

CORAL INNOVATIONS Α.Ε. 
Ελλάδα, Περισσός 

Αττικής 
100% 

Εμπόριο και Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ολική 

MEDSYMPAN LTD Κύπρος,  Λευκωσία 100% Συμμετοχές Ολική 

CORAL SRB DOO BEOGRAD Σερβία, Βελιγράδι 100% Πετρελαιοειδή Ολική 

CORAL-FUELS DOEL SKOPJE Π.Γ.Δ.Μ., Σκόπια 100% Πετρελαιοειδή Ολική 

CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA 
Μαυροβούνιο, 

Ποντγκόριτσα 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

CORAL ALBANIA SH.A Αλβανία, Τίρανα 100% Πετρελαιοειδή Ολική 

MEDPROFILE LTD Κύπρος,  Λευκωσία 75% Συμμετοχές Ολική 

CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD Κύπρος,  Λευκωσία 75% Πετρελαιοειδή Ολική 

CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% Υγραέρια Ολική 

CORAL GAS CYPRUS LTD Κύπρος,  Λευκωσία 100% Υγραέρια Ολική 

L.P.C. Α.Ε. 

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% 

Επεξεργασία και Εμπορία 

Λιπαντικών και 

Πετρελαιοειδών 

Ολική 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.  

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% 

Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων 

 

Ολική 

 

ARCELIA HOLDINGS LTD Κύπρος, Λευκωσία 100% Εταιρεία Συμμετοχών Ολική 

CYTOP A.E. 

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% 

Συλλογή και Εμπόριο 

Χρησιμοποιημένων 

Ορυκτελαίων 

Ολική 

ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% 

Συλλογή και εμπόριο 

χρησιμοποιημένων 

Ορυκτελαίων 

 

Ολική 

 

BULVARIA OOD Βουλγαρία, Σόφια 100% Εμπορία Λιπαντικών Ολική 

CYROM 
Ρουμανία, Ιλβόφ-

Γκλίνα 
100% Εμπορία Λιπαντικών Ολική 

CYCLON LUBRICANTS DOO BEOGRAD Σερβία, Βελιγράδι 100% Εμπορία Λιπαντικών Ολική 



                                                                                                                                   

                                                               ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    

                                                                                                                                           της περιόδου 1/1-30/6/2019                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                       Σελίδα 25 από 36 

Επωνυµία Έδρα 

% συµµετοχής 

(άμεσο ή/και 

έμμεσο) 

Δραστηριότητα 
Μέθοδος 

ενοποίησης 

ΚΕΠΕΔ Α.Ε. 

Ελλάδα, 

Ασπρόπυργος 

Αττικής 

100% 

Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών 

Λιπαντικών 

Ολική 

AL DERAA AL AFRIQUE JV Λιβύη, Τρίπολη 60% 

Συλλογή και Εμπόριο 

Χρησιμοποιημένων 

Ορυκτελαίων 

Ολική 

IREON INVESTMENTS LIMITED  Κύπρος,  Λευκωσία 100% Συμμετοχές και Εμπόριο Ολική 

IREON VENTURES LTD Κύπρος,  Λευκωσία 100% Συμμετοχές Ολική 

MOTOR OIL MIDDLE EAST DMCC 
Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, Ντουμπάι 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

MOTOR OIL TRADING Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Πετρελαιοειδή Ολική 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Φυσικό Αέριο Ολική 

BUILDING FACILITY SERVICES – ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% 

Παροχή Υπηρεσιών 

Διαχείρισης Ακινήτων 
Ολική 

MOTOR OIL FINANCE PLC Αγγλία, Λονδίνο 100% 

Παροχή 

χρηματοοικονομικών και 

χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών 

Ολική 

CORINTHIAN OIL LTD Αγγλία, Λονδίνο 100% Πετρελαιοειδή Ολική 

MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM Ltd Κύπρος,  Λευκωσία 65% 

Αναζήτηση, έρευνα και 

εκμετάλλευση νέων 

κοιτασμάτων πετρελαίου 

Ολική 

MV UPSTREAM TANZANIA Ltd Κύπρος,  Λευκωσία 65% 

Αναζήτηση, έρευνα και 

εκμετάλλευση νέων 

κοιτασμάτων πετρελαίου 

Ολική 

MVU BRAZOS CORP. ΗΠΑ, Delaware 65% 

Αναζήτηση, έρευνα και 

εκμετάλλευση νέων 

κοιτασμάτων πετρελαίου 

Ολική 

VEGAS WEST OBAYED LTD Κύπρος,  Λευκωσία 65% 

Αναζήτηση, έρευνα και 

εκμετάλλευση νέων 

κοιτασμάτων πετρελαίου 

Ολική 

NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
90% 

Εμπορία Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου 
Ολική 

MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED” (πρώην SEILLA 

ENTERPRISES LIMITED) 
Κύπρος,  Λευκωσία 100% Εταιρεία Συμμετοχών Ολική 

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 
Ελλάδα, Σπάτα 

Αττικής 
92,06% 

Συστήματα Ανεφοδιασμού 

Αεροπορικού Καυσίμου 
Ολική 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
100% Ενέργεια Ολική  

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
35% Ενέργεια 

Καθαρή 

θέση 

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
49% Αεροπορικά Καύσιμα 

Καθαρή 

θέση 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
37,49% Αεροπορικά Καύσιμα 

Καθαρή 

θέση 

NEVINE HOLDINGS LIMITED Κύπρος,  Λευκωσία 50% Εταιρεία Συμμετοχών 
Καθαρή 

θέση 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
Ελλάδα, Παλλήνη 

Αττικής 
50% Τηλεοπτικός Σταθμός 

Καθαρή 

θέση 

TALLON COMMODITIES LTD Αγγλία, Λονδίνο 38% 

Διαχείρηση Κινδύνων και 

Συναλλαγές 

Χρηματοοικονομικών και 

χρηματιστηριακών 

προϊόντων. 

Καθαρή 

θέση 

TALLON PTE LTD Σιγκαπούρη 38% 

Διαχείρηση Κινδύνων και 

Συναλλαγές 

Χρηματοοικονομικών και 

χρηματιστηριακών 

προϊόντων. 

Καθαρή 

θέση 
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Τα ποσά με τα οποία είναι εκφρασμένες οι αξίες των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του 

Ομίλου είναι τα ακόλουθα: 

 

Επωνυµία  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  30/6/2019 31/12/2018  30/6/2019 31/12/2018 

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.  0 0   53.013 53.013  

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.  0 0   0 0  

ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.  0 0  0 0 

CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  0 0   63.141 63.141 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»  0 0   0 0  

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  0 0   0 0  

CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E.  0 0   0 0  

CORAL INNOVATIONS Α.Ε.  0 0  0 0 

MEDSYMPAN LTD  0 0  0 0 

CORAL SRB DOO BEOGRAD  0 0  0 0 

CORAL-FUELS DOEL SKOPJE  0 0  0 0 

CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA  0 0  0 0 

CORAL ALBANIA SH.A  0 0  0 0 

MEDPROFILE LTD  0 0  0 0 

CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD  0 0  0 0 

CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ   0 0   26.585 26.585  

CORAL GAS CYPRUS LTD  0 0  0 0 

L.P.C. Α.Ε.  0 0   11.827 11.827  

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.   0 0   0 0 

ARCELIA HOLDINGS LTD  0 0   0 0  

CYTOP A.E.  0 0   0 0  

ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  0 0   0 0  

BULVARIA OOD  0 0   0 0  

CYROM  0 0   0 0  

CYCLON LUBRICANTS DOO BEOGRAD  0 0   0 0  

ΚΕΠΕΔ Α.Ε.  0 0   0 0 

AL DERAA AL AFRIQUE JV  0 0   0 0  

IREON INVESTMENTS LIMITED  0 0  4.000 3.000  

IREON VENTURES LTD  0 0  0 0 

MOTOR OIL MIDDLE EAST DMCC  0 0  0 0  

MOTOR OIL TRADING A.E.  0 0   0 0  

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε.  0 0   0 0  
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Επωνυµία  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  30/6/2019 31/12/2018  30/6/2019 31/12/2018 
BUILDING FACILITY SERVICES – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  0 0   600 600  

MOTOR OIL FINANCE PLC  0 0   61 61  

CORINTHIAN OIL LTD  0 0  100 100 

MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM Ltd  0 0   17.358 12.677  

MV UPSTREAM TANZANIA Ltd  0 0  0 0 

MVU BRAZOS CORP.  0 0   0 0  

VEGAS WEST OBAYED LTD  0 0  0 0 

NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε  0 0  16.650 16.650 

MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED” (πρώην SEILLA 

ENTERPRISES LIMITED)  0 0  33.500 0 

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.  0 0   4.195 4.195  

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.  0 0   944 244  

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε.  40.954 39.978   22.411 22.411  

Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  0 1.173   0 1.000  

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  9.114 7.413   0 0 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.  892 855   0 0 

NEVINE HOLDINGS LIMITED  10.859 0  0 0 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  20.876 0  0 0 

TALLON COMMODITIES LTD  939 0  801 0 

TALLON PTE LTD  14 0  11 0 

Σύνολο  83.648 49.419  255.197 215.504  

 
14.   Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αφορούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (FVOCI) και 

περιλαμβάνουν μη εισηγμένους μετοχικούς τίτλους οι οποίοι δεν κατέχονται προς διαπραγμάτευση και για 

τους οποίους έχει επιλεγεί αμετάκλητα από τον Όμιλο κατά την αρχική αναγνώριση (μετάβαση) να 

αναγνωρισθούν στην κατηγορία αυτή. 

 

Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ο όμιλος είχε χαρακτηρίσει αυτές τις μη εισηγμένες μετοχές ως 

διαθέσιμες προς πώληση, δεδομένου ότι η διοίκηση προτίθεται να τις κρατήσει μεσοπρόθεσμα έως 

μακροπρόθεσμα. Κατά τη διάθεση – πώληση αυτών των επενδύσεων, κάθε σχετικό υπόλοιπο περιεχόμενο 

εντός του αποθεματικού εύλογης αξίας μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (FVOCI) θα αναταξινομηθεί 

στα κέρδη εις νέον.  
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Επωνυµία 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Έδρα 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

Αξία 

συμμετοχής Δραστηριότητα 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 16,67% 10 

Προώθηση Θεμάτων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Αθήνα 16,00% 927 

Συστήματα Ανεφοδιασμού 

Αεροπορικού Καυσίμου 

ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπρόπυργος 12,83% 64 

Ίδρυση Βιομηχανικού 

Πάρκου 

HELLAS DIRECT LTD Κύπρος   1,16% 500 Ασφαλιστική Εταιρία 

ENVIROMENTAL TECHNOLOGIES FUND Λονδίνο 5,72% 1.205 Εταιρία Επενδύσεων 

ALPHAICS CORPORATION Ντέλαγουερ 0,00% 442 Εταιρία Νέας Τεχνολογίας 

EMERALD INDUSTRIAL INNOVATION 

FUND Γκουέρνσεϊ 8,33% 412 Σχεδιασμός Ημιαγωγών 

  Σύνολο 3.560  

 

Ο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” (αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρία), η “ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”, η “ΒΙΠΑΝΟΤ”, η “HELLAS DIRECT”, η 

“ENVIROMENTAL TECHNOLOGIES FUND”, η “ALPHAICS CORPORATION” και η “EMERALD INDUSTRIAL 

INNOVATION FUND” εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσης τους, διότι δεν ασκείται 

σημαντική επιρροή στις διοικήσεις των εταιριών αυτών. 

15.   Δάνεια 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30/6/2019 31/12/2018  30/6/2019 31/12/2018 

Δάνεια   926.988  937.154   219.008  229.629 

Δάνεια από θυγατρικές  0 0   375.050  380.350 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις   -    12  0 0 

Μείον: Έξοδα ομολογιακού 

δανείου *   (6.244) (7.307)   (1.160) (1.436) 

Σύνολο δανείων   920.744  929.859   592.898  608.543 
 

    Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:  

 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30/6/2019 31/12/2018  30/6/2019 31/12/2018 

Άμεσα ή εντός ενός έτους   153.846  178.024   37.081  32.256 

Εντός του δεύτερου έτους    82.920  38.878   36.288  31.947 

Από 3 έως και 5 χρόνια   590.222  620.264   420.689  445.776 

Μετά από 5 χρόνια   100.000  100.000   100.000  100.000 

Μείον: Έξοδα ομολογιακού 

δανείου *   (6.244) (7.307)   (1.160) (1.436) 

Σύνολο δανείων   920.744  929.859   592.898  608.543 

Μείον: Ποσά πληρωτέα εντός 12 

μηνών (περιλαμβάνονται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)   153.846  178.024   37.081  32.256 

Ποσά πληρωτέα μετά από 12 

μήνες   766.898  751.835   555.817  576.287 

 

 
* Τα έξοδα των ομολογιακών δανείων του Ομίλου αποσβένονται αναλογικά με τα υπολειπόμενα έτη 

αποπληρωμής των δανείων. 
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Ανάλυση δανείων ανά νόμισμα στις 30/6/19 και 31/12/18: 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30/6/2019 31/12/2018  30/6/2019 31/12/2018 

Νόμισμα δανείων       

ΕΥΡΩ    791.171  784.775   463.325  463.459 

ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.   129.573  145.084   129.573  145.084 

Σύνολο δανείων   920.744  929.859   592.898  608.543    

 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται με την εύλογη αξία τους. 

Ο Όμιλος έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια: 

i)    H “Motor Oil” έχει συνάψει δάνεια ως εξής: 

Στις 10 Απριλίου 2017 ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής “Motor Oil Finance plc”, ολοκλήρωσε 

την έκδοση Ομολογιακού Δανείου € 350 εκατ. λήξης 2022 με επιτόκιο τοκομεριδίου 3,25% ετησίως και 

τιμή έκδοσης των Ομολογιών στο 99,433% της ονομαστικής τους αξίας. Τα καθαρά κεφάλαια που 

αντλήθηκαν μετά την αφαίρεση τραπεζικών προμηθειών ανέρχονται σε € 343.750 χιλιάδες και 

χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή όλων των ομολογιών ύψους € 350 εκατ. σταθερού 

επιτοκίου 5,125% λήξης 2019 που επίσης είχε εκδόσει η “Motor Oil Finance plc”. 

       Στις 23/1/2017 ελήφθη ομολογιακό δάνειο € 75.000 χιλιάδων που λήγει 31/1/2020 για την 

αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και τη χρηματοδότηση γενικών 

εταιρικών αναγκών. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2019 είναι € 15.000 χιλιάδες. 

      Στις 10/2/2017 ελήφθη ομολογιακό δάνειο € 75.000 χιλιάδων που στις 24/11/2017 αυξήθηκε σε € 

100.000 χιλιάδες και λήγει στις 28/7/2026. Το δάνειο ελήφθη για την 

αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και τη χρηματοδότηση γενικών 

εταιρικών αναγκών. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2019 είναι € 100.000 χιλιάδες. 

      Στις 15/6/2017 ελήφθη ομολογιακό δάνειο $ 125.000 χιλιάδων. Σκοπός της σύναψης του δανείου 

αυτού είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Οι αποπληρωμές του  θα είναι ετήσιες 

και θα ολοκληρωθούν στις 15/6/2022. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2019 είναι $ 112.500 

χιλιάδες. 

      Στις 16/5/2018 η Εταιρία, μέσω της 100% θυγατρικής “Motor Oil Finance plc”, έλαβε ομολογιακό 

δάνειο συνολικού ύψους $ 41.906 χιλιάδων. Οι αποπληρωμές του είναι εξαμηνιαίες με έναρξη στις 

28/3/2019 και θα ολοκληρωθούν έως τις 29/3/2021. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2019  

είναι $ 35.620 χιλιάδες. 

      Στις 19/3/2019 ελήφθη ομολογιακό δάνειο € 5.000 χιλιάδων. Σκοπός της σύναψης του δανείου είναι η 

αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και λήγει στις 24/12/2020 με επιλογή παράτασης ενός 

έτους. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 30/6/2019 είναι € 5.000 χιλιάδες. 

      Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους 

των μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 37.081 χιλιάδες. 

 

ii) Η “Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” στις 1/8/2014 υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ύψους € 110.000 χιλιάδων, το οποίο 

ελήφθη στις 28/11/2014. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση μέρους 

υφιστάμενου δανεισμού. Η διάρκεια του δανείου αυτού είναι πέντε έτη. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους των μακροπρόθεσμων δανείων) 

διάρκειας έως ενός έτους είναι € 87.700 χιλιάδες. 

 

iii)  H “Coral A.E.” στις 9/5/2018   ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 90.000 χιλιάδων,  

επιτοκίου 3%, το οποίο εισήχθει και διαπραγματεύεται στο Χρημαστιστήριο Αθηνών. Σκοπός του δανείου 

είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το δάνειο θα αποπληρωθεί στις 23/5/2022. 

Επίσης η “Coral AE” έχει ένα ομολογιακό δάνειο δάνειο ύψους € 120.000 χιλιάδων, το οποίο ελήφθη στις 

28/9/2015 και αφορά σε αναχρηματοδότηση αντίστοιχου υφιστάμενου δανεισμού. Οι αποπληρωμές του 

είναι ετήσιες με έναρξη την 28/9/2017 και θα ολοκληρωθούν στις 28/9/2019. Το υπόλοιπο του δανείου 

αυτού στις 30/6/2019 είναι € 25.000. Επίσης στις 30/5/2013 ελήφθη ομολογιακό δάνειο € 20.000 χιλιάδων, 

που αφορά αναχρηματοδότηση αντίστοιχου υφιστάμενου δανεισμού. Οι αποπληρωμές του είναι 

εξαμηνιαίες με έναρξη την 31/5/2016 και επρόκειτο να ολοκληρωθούν στις 30/11/2017. Η εταιρία 

συμφωνήσε παράταση αποπληρωμής του υπολοίπου € 12.000 χιλιάδων έως την 30/11/2021. 
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Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων(συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους των 

μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 27.070 χιλιάδες. 

 

iv)  Η “L.P.C. Α.Ε.” έχει ομολογιακό δάνειο ύψους € 18.000 χιλιάδων, το οποίο ελήφθη στις 31/5/2016 έχει 

διάρκεια 3 έτη με επιλογή παράτασης 2 ετών και αφορά σε αναχρηματοδότηση αντίστοιχου υφιστάμενου 

δανεισμού. Οι αποπληρωμές του είναι ετήσιες με έναρξη την 31/5/2017. Το σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους του 

μακροπρόθεσμου δανείου) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 1.994 χιλιάδες. 

 

v) Η “CORAL GAS A.E.” στις 7/11/2018 σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού έως € 8.000 χιλιάδων 

που λήγει 7/11/2021. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου 

δανεισμού και η χρηματοδότηση γενικών εταιρικών αναγκών. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 

30/6/2019 είναι € 6.471 χιλιάδες. 

 

 Όλα τα ανωτέρω δάνεια φέρουν  επιτόκιο LIBOR/EURIBOR+SPREAD. 

 
16.   Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 

 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  Όμιλος  Εταιρία 

  30/6/2019  30/6/2019 

     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 

μισθώσεις   22.583    4.089  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 

μισθώσεις   125.761    16.720  

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις   148.344    20.809  

     
Οι μισθώσεις είναι αποπληρωτέες ως 

ακολούθως:     

Άμεσα ή εντός ενός έτους   22.583    4.089  

Εντός του δεύτερου έτους    25.198    4.502  

Από 3 έως και 5 χρόνια   53.430    10.181  

Μετά από 5 χρόνια   71.987    3.311  

Μείον: Προεξόφληση   (24.854)   (1.274) 

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις   148.344    20.809  

 
Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις από μισθώσεις. Οι υποχρεώσεις από τις μισθώσεις παρακολουθούνται από την υπηρεσία 

διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι και 

την λήξη της περιόδου αναφοράς. Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις της εξαμηνιαίας 

περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 είναι ποσού € 2,341 χιλιάδες για τον Όμιλο και ποσού € 258 χιλιάδες 

για την Εταιρεία.  

17.   Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 30/6/2019 ήταν € 83.088 χιλιάδες (31/12/2018: € 83.088 χιλιάδες) 

αποτελείται από 110.782.980 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,75 εκάστη (31/12/2018: € 0,75 

εκάστη) 
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18.   Αποθεματικά 
 

Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρίας στις 30/6/2019 ανέρχονται σε € 91.680 χιλιάδες και € 54.559 

χιλιάδες αντίστοιχα (31/12/2018: € 91.120 και € 54.559 αντίστοιχα) και διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

(Ποσά σε 

χιλ.Ευρώ) 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

Αποθεματικό 

από την 

έκδοση 

μετοχών υπέρ 

το άρτιο 

Ειδικά 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

Αποθεματικά 

από συν/κές 

διαφορές 

μετατροπών 

Σύνολα 

Αποθεματικών 

Έναρξη περιόδου 

1/1/2019 35.424 17.931 29.464 8.666 (366) 91.119 

Κινήσεις περιόδου 50 0 0 494 17 561 

Λήξη περιόδου 

30/6/2019 35.474 17.931 29.464 9.160 (349) 91.680 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

Ειδικά 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

Σύνολα 

Αποθεματικών 

Έναρξη περιόδου 1/1/2019 30.942 18.130 5.487 54.559 

Κινήσεις περιόδου 0 0 0 0 

Λήξη περιόδου 30/6/2019 30.942 18.130 5.487 54.559 

 

19.   Συσσωρευμένα κέρδη / Αποτελέσματα εις Νέο 

 

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

     
Υπόλοιπο την 31/12/2018  931.109  820.355 

Καθαρά κέρδη περιόδου  148.453  139.523 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

περιόδου  183  0 

Μεταφορά σε αποθεματικά  (561)  0 

Μερίσματα πληρωτέα  (105.244)  (105.244) 

Υπόλοιπο την 30/6/2019  973.940  854.634 

 

20.   Ίδρυση/Εξαγορά Θυγατρικών/Συνδεδεμένων Εταιριών 

 

20.1 “ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.”,  “ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.” και “ALPHA 

         ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.” 

 

Τον Μάρτιο 2019 ολοκληρώθηκε μέσω των 100% θυγατρικών  “MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED” και “NEVINE 

HOLDING LIMITED” η συναλλαγή για την απόκτηση του 50% στις εταιρίες “ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Α.Ε.” που έχει την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA με έδρα την Παλλήνη Αττικής, “ALPHA 

ΡAΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.” που έχει την εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού ALPHA 98,9 με έδρα την Παλλήνη 
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Αττικής και “ALPHA ΡAΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.” που έχει την εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού 

ALPHA 96,5 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανήλθε σε € 33 εκατ. εκ των οποίων 

€21,5 εκατ. αφορούσε αγορά υφιστάμενων μετοχών και € 11,5 εκατ. συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην “ 

NEVINE HOLDING LIMITED” έγινε 50%. 

 

 
 20.2 “TALLON COMMODITIES LTD” και “TALLON PTE LTD” 

 
Τον Μάρτιο 2019 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση του 38% στις εταιρίες “Tallon Commodities 

Limited” που εδρεύει στην Αγγλία με κόστος € 801.103 και “Tallon PTE LTD” που εδρεύει στη Σιγκαπούρη με 

κόστος €11.400. Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στους τομείς διαχείρισης κινδύνων (risk 

management) και συναλλαγών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (commodities 

hedging). 

21.   Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις 

 
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 17,5 εκατομμυρίων περίπου (εκ 

των οποίων € 14,6 εκατομμυρίων περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του 

Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού € 20,1 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων € 0,1 εκατομμύρια 

αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη καθώς δεν 

θεωρείται πιθανό ότι η έκβαση των ως άνω υποθέσεων θα είναι εις βάρος του Ομίλου ή/και το ποσό της 

ενδεχόμενης υποχρέωσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Η Εταιρία και κατά συνέπεια ο Όμιλος, προκειμένου να ολοκληρώσει τις επενδύσεις και τις δεσμεύσεις της για 

έργα, έχει συνάψει συμβάσεις με τεχνικές εταιρίες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την 

30/6/2019 σε € 9,4 εκατομμύρια περίπου. 

 

Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, στις 

οποίες ορίζεται ότι η τιμή αγοράς ή πώλησης αργού πετρελαίου και καυσίμων θα είναι σύμφωνη με τις 

αντίστοιχες τρέχουσες τιμές της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής. 

 

Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις εταιριών του Ομίλου 

ανέρχεται την 30/6/2019 σε  € 470.007 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2018 το ποσό ανερχόταν σε € 358.033 

χιλιάδες. 

 

Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχεται 

την 30/6/2019 σε € 351.980 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2018 το ποσό ανερχόταν σε € 250.575 χιλιάδες. 

 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 
 
 

Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία των θυγατρικών CYTOP για τις χρήσεις 2012 

έως και 2014 και ΚΕΠΕΔ και ΕΛΤΕΠΕ για τις χρήσεις 2012 έως και 2016. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις 

για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, είναι πιθανόν να 

επιβληθούν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις, τα ποσά των οποίων δεν μπορούν να προσδιοριστούν με 

ακρίβεια επί του παρόντος. Ωστόσο εκτιμάται από τη διοίκηση του Ομίλου ότι δεν θα έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική θέση του Ομίλου. 

Για τις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 οι εταιρείες του Ομίλου που υποχρεούνταν σε έλεγχο 

φορολογικής συμμόρφωσης από τακτικούς ελεγκτές, έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 

τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και έχουν εκδοθεί οι 

σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την 

ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. 
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Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό 

έλεγχο εντός των νομίμων προθεσμιών παραγραφής. Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση του Ομίλου ότι τα 

αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά 

πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρίας. 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης των 

εταιρειών του Ομίλου από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2018 δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν αναμένεται 

να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις. 

  

22.   Συναλλαγές μεταξύ Συνδεδεμένων Μερών 
 
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 

Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας, των θυγατρικών της και συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Συνδεδεμένες 155.082 1.657 38.745 201 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές 986.440 259.180 68.811 453.957 

Συνδεδεμένες 153.099 1.739 38.240 36 

Σύνολο 1.139.539 260.919 107.051 453.993 

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

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

 
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 
 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, 

για την περίοδο 1/1–30/6/2019 και 1/1–30/6/2018 ανέρχονται σε € 6.752 χιλιάδες και € 4.155 χιλιάδες 

αντίστοιχα. (Εταιρία: 1/1–30/6/2019: € 3.320 χιλιάδες, 1/1–30/6/2018: € 1.365 χιλιάδες) 

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 192 χιλιάδες για την περίοδο 

1/1–30/6/2019 και € 193 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/6/2018. (Εταιρία: 1/1–30/6/2019: € 30 χιλιάδες, 1/1–

30/6/2018: € 32 χιλιάδες). 

Δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

για την περίοδο 1/1–30/6/2019 και για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

 
Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών  
 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και των 

διευθυντικών στελεχών. 

 

 

23.   Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
 
Η διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να 

προκύψουν λόγω των προκλήσεων της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και παρακάτω στην διαχείριση των επιμέρους 

κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τους ελέγχους 

διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που παραμένουν σε ισχύ, θα επηρεάσουν σημαντικά την 

ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας. 
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α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 

 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες του Ομίλου θα 

εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της 

βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 

αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής 

εταιρίας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Η διοίκηση του 

Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της 

παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά 

κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση του Ομίλου είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση μέσω 

πληρωμής μερισμάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωμής υφισταμένων δανείων. Ο Όμιλος, μέσω 

της 100% θυγατρικής “Motor Oil Finance plc”, που εδρεύει στο Λονδίνο, προέβει ήδη από το 2014 σε εκδόσεις 

ομολογιακών δανείων μέσω προσφοράς Ομολογιών σταθερού επιτοκίου και γενικά είναι σε θέση να έχει 

πρόσβαση σε χρηματαγορές του εξωτερικού διευρύνοντας έτσι σημαντικά τις επιλογές χρηματοδότησής 

του. Η ενδεχόμενη έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ (Brexit) δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην 

δραστηριότητα της θυγατρικής αυτής εταιρίας αλλά και όλου του Ομίλου. 

 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 

Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο 

αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία 

κεφαλαίου.  

 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)  30/6/2019 31/12/2018  30/6/2019 31/12/2018 

       

Δάνεια  920.744 929.859  592.898 608.543 

Υποχρεώσεις Μισθώσεων  148.344 0  20.809 0 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (703.318) (679.426)  (621.340) (600.433) 

Καθαρό χρέος  365.770 250.433  (7.633) 8.110 

       

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.157.014 1.112.222  992.281 958.002 

       

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια 

Κεφάλαια  0,32 0,23  (0,01) 0,01 

 

β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 
 
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου εξυπηρετεί τον Όμιλο εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε 

εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές σταθμίζοντας τους οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του Ομίλου. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κινδύνους αγοράς (συμπεριλαμβανομένων 

νομισματικών κινδύνων, κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιμών), πιστωτικού κινδύνου και 

κινδύνου ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.  

 

Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου κάνει αναφορές σε τακτά διαστήματα στη διοίκηση του 

Ομίλου που με τη σειρά της σταθμίζει τους κινδύνους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για να αμβλύνει την 

πιθανή έκθεση σε κινδύνους.  
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γ. Κίνδυνοι αγοράς 

 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (βλέπε (δ) παρακάτω), επιτοκίων  (βλέπε (ε) παρακάτω) και στην διακύμανση 

των τιμών του πετρελαίου κυρίως λόγω της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων. Η Εταιρία προς αποφυγή 

μεγάλων διακυμάνσεων στην αποτίμηση αποθεμάτων έχει ως πολιτική της την τήρησή τους στα κατώτερα 

δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε μεταβολή στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, εκφραζόμενα σε 

δολλάρια ΗΠΑ, επιδρά ανάλογα στα μικτά περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

στους κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται ο Όμιλος στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον τρόπο 

που αντιμετωπίζει και μετρά αυτούς τους κινδύνους. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου αλλά και στο οικονομικό 

περιβάλλον γενικότερα, η πορεία τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης 

ο Όμιλος μέσω θυγατρικών στη Μεγάλη Βρετανία,  τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, επεκτείνει 

τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό ενδυναμώνοντας τον ήδη ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό του. 

Επιπλέον η αστάθεια της εσωτερικής αγοράς, σε συνδυασμό με τους κεφαλαιακούς ελέγχους, δεν 

αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Εταιρίας η οποία λόγω του έντονα 

εξαγωγικού χαρακτήρα της δημιουργεί επαρκείς χρηματοροές για την κάλυψη των εισαγωγών αργού 

πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας και του οποίου οι τιμές καθορίζονται 

στην διεθνή αγορά με συνέπεια να μην επηρεάζονται από τυχόν εγχώριες αναταράξεις. 

 

δ. Κίνδυνοι συναλλάγματος 

 
Λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε $ ΗΠΑ για αγορές/πωλήσεις πετρελαιοειδών υπάρχει κίνδυνος 

από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Η Εταιρία 

φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω φυσικών αντισταθμίσεων (physical 

hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα. 

 

ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 
 
Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτυγχάνει 

ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίων. 

 

ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Ο 

Όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της Μητρικής Εταιρίας όπου μεγάλο 

ποσοστό αυτών αφορά περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι όμως είναι κυρίως διεθνούς κύρους 

πετρελαϊκές εταιρίες. Συνεπώς έτσι περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι εταιρίες του Ομίλου 

έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους πελάτες τους, βασισμένες στην εξέλιξη των διεθνών τιμών. Επίσης, 

ο Όμιλος κατά κανόνα λαμβάνει εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες του ή εγγράφει υποθήκες, προς 

εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες κατά την 30/6/2019 ήταν Ευρώ 23,7 εκατ. Όσον αφορά τις 

απαιτήσεις των θυγατρικών “Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.”, “CORAL A.E.”, “CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.”, “L.P.C. Α.Ε.” και 

“NRG TRADING HOUSE S.A.”, αυτές κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται 

συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Ο Όμιλος προσπαθεί να ρυθμίζει 

έτσι την πιστωτική πολιτική προς τους εγχώριους πελάτες και να περιορίζει ανάλογα τις ημέρες πίστωσης 

που παρέχει, ώστε να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε πιστωτικό κίνδυνο από αυτούς. 

 

η. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και 

εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων που χρησιμοποιούνται εφόσον συντρέχει λόγος. Η Διοίκηση 

του Ομίλου για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών 

διαθεσίμων πιστωτικών ορίων διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Επιπλέον ο κύριος 
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όγκος του δανεισμού του Ομίλου αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό που διευκολύνει στην καλύτερη 

διαχείριση της ρευστότητας. 

Η Εταιρία διαθέτει σήμερα ένα σύνολο εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων περίπου € 1,2 δις,  εκ των οποίων 

έχουν αναληφθεί τα € 593 εκατ. και ένα σύνολο εγκεκριμένων τραπεζικών ορίων εγγυητικών 

επιστολών/ενέγγυων πιστώσεων περίπου $ 920 εκατ. 

 

Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 

 
Η  διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την 

ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο 

μέλλον. 

 
 

24.   Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς 
 
Στις 31 Ιουλίου 2019 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ολοκλήρωσε τη συναλλαγή μέσω 

της οποίας η εδρεύουσα στην Λευκωσία Κύπρου 100% θυγατρική της εταιρεία IREON INVESTMENTS LTD 

απέκτησε: 

1. Ποσοστό 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Investment Bank 

of Greece S.A.) 

2. Ποσοστό 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων και  

3. Ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας 

Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.  

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε Ευρώ 73,5 εκατ. Το εν λόγω ποσό μπορεί να μειωθεί κατόπιν τελικής 

εκκαθάρισης μετά από σχετικό έλεγχο.  

Εκτός του ανωτέρω, δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική 

διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία του Ομίλου από τις 1/7/2019 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του 

παρόντος. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 
Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της Εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 

του Ν. 3556/2007. 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς 

μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

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

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

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

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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