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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας 

“EKO ΑΒΕΕ ” 

Ελέγξαµε τo συνηµµένο  Ισολογισµό της “ΕΚΟ ΑΒΕΕ” (η «Εταιρεία») της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 και 
τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρείας, για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες [5] έως [43], βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας.  Η δική 
µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων  µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα 
µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του 
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, 
σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.   Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα 
της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που 
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα 
αποτελέσµατα εργασιών καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές τους για 
τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

          Αθήνα, 3 Απριλίου 2006 
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Εισαγωγή 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του έτους που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 συντάχθηκαν σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»). Λόγω του ότι το έτος 2005 είναι και το 
πρώτο έτος για το οποίο η Εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν και τη συµφωνία µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («ΕΛΠ») 
και ∆ΠΧΠ σε επίπεδο καθαρών κερδών και καθαρής θέσης. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν, ωστόσο, συνταχθεί σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1, 
καθότι η Εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις στα πλαίσια των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων του οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ τα τελευταία 7 χρόνια και, συνεπώς, οι 
λογιστικές πολιτικές των ∆ΠΧΠ που ακολουθήθηκαν για τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες που 
εφαρµόζονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου των Ελληνικών 
Πετρελαίων. 

Η τελευταία περίοδος για την οποία η Εταιρεία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ήταν η χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004. 
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Ισολογισµός 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 7 124.823 118.683
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 3.489 4.611
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 9 60.307 62.240
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17 11.592 11.003
Προκαταβολές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 34.489 29.011

234.700 225.549
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 10 39.801 26.829
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 211.950 147.111
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 14.234 7.021

265.985 180.961

Σύνολο ενεργητικού 500.685 406.510

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 13 104.116 104.116
Aποθεµατικά 14 60.527 59.487
Αποτελέσµατα εις νέον 45.838 34.726
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 210.481 198.329

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 18 19.903 20.160
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 19 7.727 8.847

27.630 29.007
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 105.094 78.031
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.064 16.518
Τράπεζες: Λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 16 152.415 84.625

262.574 179.174
Σύνολο υποχρεώσεων 290.204 208.181

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 500.685 406.510  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006 
 

Πρόεδρος 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆ιευθύνων Σύµβουλος Γενική ∆ιευθύντρια 
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

∆ιευθυντής Γενικής 
Λογιστικής 

    
∆ηµήτριος ∆ανηλάτος Σταύρος Παπαδόπουλος Ελένη Σφακάκη Λουκάς Χριστοδούλου 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (7) από (43) 

Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Έτος που έληξε
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.615.303 1.222.348

Κόστος πωληθέντων (1.488.270) (1.090.867)

Μεικτό κέρδος 127.033 131.481

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (100.533) (92.848)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 21 8.975 5.579

Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων 9 (2.500) -

Λειτουργικό αποτέλεσµα 32.975 44.212

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 22 (2.943) (1.138)

Κέρδη προ φόρων 30.032 43.074

Φόρος εισοδήµατος 23 (7.880) (18.158)

Καθαρά κέρδη περιόδου 22.152 24.916

Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ ανά µετοχή) 24 6,24 7,02  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2004 104.116 50.747 25.538 180.401

Καθαρά κέρδη περιόδου - - 24.916 24.916
Μεταφορές σε αποθεµατικά - 8.740 (8.740) -
Μερίσµατα του 2003 - - (6.988) (6.988)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2004 104.116 59.487 34.726 198.329

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2005 104.116 59.487 34.726 198.329

Καθαρά κέρδη περιόδου - - 22.152 22.152
Μεταφορές σε αποθεµατικά - 1.040 (1.040) -
Μερίσµατα του 2004 - - (10.000) (10.000)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005 104.116 60.527 45.838 210.481  
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Kατάσταση ταµειακών ροών

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26 (25.324) 27.943
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (25.324) 27.943

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 7,8 (22.662) (25.886)
Εισπραχθέντες τόκοι 22 1.601 1.719
Μερίσµατα εισπραχθέντα 39 43
Μείωση/ (αύξηση) µετοχικού κεφαλαίου σε συνδεδεµενες επιχειρήσεις (567) (18.057)
Έσοδα από πώληση παγίων 252 221
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (21.337) (41.961)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι (3.930) (2.342)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της εταιρείας (10.000) (6.988)
Καθαρές ροές από βραχυπρόθεσµα δάνεια 67.790 23.915
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 53.860 14.585

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.199 567

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 12 7.021 6.504

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 (50)

Αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.199 567

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 12 14.234 7.021

Έτος που έληξε

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (10) από (43) 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θυγατρική εταιρία σε ποσοστό 100% της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική επικράτεια µε κύριο σκοπό την εµπορία προϊόντων πετρελαιοειδών. 
Στα πλαίσια αυτά οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν: 

 Την εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων (ανεφοδιασµό πρατηρίων καυσίµων, βιοµηχανικών 
συγκροτηµάτων, οικιών και παντός φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
πλοίων και αεροσκαφών)  

 Την βιοµηχανική επεξεργασία, αποθήκευση, εµφιάλωση και εµπορία υγραερίων 

 Την ανάµειξη, συσκευασία και εµπορία ορυκτελαίων 

 Την παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συµπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των 
παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της εταιρείας 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα.  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν όσον αφορά τον υπολογισµό και αναγνώριση των λογιστικών µεγεθών 
είναι οι ίδιες που εφαρµόζονται και στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια της 31 
∆εκεµβρίου 2005. Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της εταιρείας είναι το Ευρώ και τα 
οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ για το έτος 2005 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 29 Μαρτίου 2006. Οι µέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις µετά τη δηµοσίευση. Οι οικονοµικές Καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των 
χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.eko.gr. 

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (11) από (43) 

2 Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται 
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί συστηµατικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. της 31 ∆εκεµβρίου 2005 καλύπτουν το έτος που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2005. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) και τις ερµηνείες των ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB). Όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εκδόθηκαν από την IASB και είχαν τεθεί σε ισχύ 
κατά τον χρόνο ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση 
τη σχετική διαδικασία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε εξαίρεση το ∆ΛΠ 39 
«Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία Αναγνώριση και Υπολογισµός». Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον κανονισµούς 2086/2005 και 1864/2005 που καθιστούν υποχρεωτική την 
εφαρµογή του ∆ΛΠ 39 µε εξαίρεση ορισµένες προβλέψεις για αντιστάθµιση κινδύνων χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων από όλες τις εισηγµένες εταιρείες και τις θυγατρικές αυτών, από 1 Ιανουαρίου 2005. 

Καθώς η εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις προβλέψεις της µορφής του ∆ΛΠ 39 που υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνα τόσο µε τα ∆ΠΧΠ όπως υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και µε τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από την ∆ιεθνή Επιτροπή Λογιστικών 
Προτύπων.  

Συµφωνία των µεταβολών στην καθαρή θέση της εταιρείας λόγω της µετάβασης από τις Ελληνικές Γενικά 
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΕΓΛΣ) στα ∆ΠΧΠ για τα έτη 2003 και 2004 παρουσιάζεται στη σηµείωση 5. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί 
από την αναπροσαρµογή της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που είναι διαθέσιµα 
προς πώληση, καθώς επίσης και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού 
µέσω των αποτελεσµάτων. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί άσκηση κρίσης 
από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών 
για τον υπολογισµό των διαφόρων λογιστικών µεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού 
υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις 
οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην σηµείωση 4. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των 
γεγονότων και ενεργειών από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από 
τις εκτιµήσεις αυτές, 

Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές 

Το Μάρτιο του 2004 η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 3, Εταιρικοί Συνδυασµοί και αναθεώρησε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (∆ΛΠ) 36 Αποµείωση Παγίων και ∆ΛΠ 38 Ασώµατα Πάγια. 

Ερµηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων µε ισχύ το 2005 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι υποχρεωτικές για την 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η 
Ιανουαρίου 2005. 
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- IFRIC 2 Συµµετοχές µελών σε κοινοπραξίες και παρόµοια σχήµατα. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005). 

- SIC 12 (Αναθεώρηση) Ενοποιήσεις – Οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού ( σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 
2005) και  

- IAS 39 (Αναθεώρηση) . Μετατροπή και Αρχική Αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών µεγεθών 
Ενεργητικού και Παθητικού (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005).  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτίµησε την σχέση των αναθεωρήσεων αυτών µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας και συµπέρανε ότι δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Ερµηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων που δεν έχουν τεθεί ακόµη σε ισχύ 

Ορισµένα νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις και ερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για την σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2006 
η µεταγενέστερες περιόδους και τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει ακόµη υιοθετήσει ως ακολούθως: 

- IAS 19 (Αναθεώρηση). ∆απάνες Προσωπικού (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή 
επιτρέπει την επιλογή µιας εναλλακτικής µεθόδου για τον υπολογισµό των αναλογιστικών κερδών και 
ζηµιών. Σε περιπτώσεις προγραµµάτων που εµπλέκονται περισσότεροι του ενός εργοδότες πιθανόν να 
χρειασθούν περισσότερα κριτήρια αναγνώρισης για την εφαρµογή της λογιστικής µεθόδου των 
προγραµµάτων καθορισµένης απόδοσης. Επίσης επιβάλλονται νέες ανάγκες πληροφόρησης µε µορφή 
σηµειώσεων. Καθώς η Εταιρεία δεν σκοπεύει να αλλάξει την λογιστική πολιτική που εφαρµόζει σε 
σχέση µε την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και δεν συµµετέχει σε προγράµµατα που 
εµπλέκονται περισσότεροι του ενός εργοδότες, η εφαρµογή αυτής της αναθεώρησης αυτής δεν θα έχει 
επίδραση στη µορφή και την έκταση των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονο0µικές 
καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την αναθεώρηση στις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
την 1η Ιανουαρίου 2006. 

- IAS 39 (Αναθεώρηση). Λογιστική πράξεων αντιστάθµισης κινδύνων χρηµατικών ροών προβλεπόµενων 
ενδοεταιρικών συναλλαγών (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση επιτρέπει να θεωρηθεί ο 
κίνδυνος από διακυµάνσεις ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων σαν κίνδυνος που υπόκειται σε πράξη 
αντιστάθµισης κινδύνου στις οικονοµικές καταστάσεις µε την προϋπόθεση ότι (α) η συναλλαγή 
πραγµατοποιείται σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας που λαµβάνει 
µέρος στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος από την χρήση του ξένου συναλλάγµατος θα επηρεάσει τα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα. Η αναθεώρηση αυτή δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες της Εταιρείας 
καθώς η Εταιρεία δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι 
εµπίπτουν στην κατηγορία των κινδύνων που υπόκεινται σε πράξεις αντιστάθµισης. 

- IAS 39 (Αναθεώρηση). Επιλογή Εύλογη αξίας. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή 
αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που χαρακτηρίζονται σαν εύλογης αξίας 
µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιορίζει την δυνατότητα να χαρακτηρίζονται 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σαν ανήκοντα σ αυτή την κατηγορία. Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτή η 
αναθεώρηση δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στην κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών 
εργαλείων καθώς θα έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει τα αναθεωρηµένα κριτήρια για τον 
χαρακτηρισµό αυτών των εργαλείων σαν εύλογης αξίας µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η 
Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την αναθεώρηση από 1η Ιανουαρίου 2006. 

- IAS 39 και IFRS 4 (Αναθεώρηση). Συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων. (σε ισχύ από 1ης 
Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή επιβάλλει όλες οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις που έχουν 
εκδοθεί εκτός από αυτές που έχουν από την Εταιρεία να θεωρούνται σαν ασφαλιστικά συµβόλαια, να 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία και ακολούθως να αποτιµούνται στην ψηλότερη αξία 
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από (α) στο µη προεξοφληµένο υπόλοιπο των εσόδων που έχουν εισπραχθεί και αναφέρονται σε 
επόµενες χρονικές περιόδους και (β) και τη δαπάνη που χρειάζεται για να διακανονιστεί η υποχρέωση 
στην ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η διοίκηση έχει εξετάσει αυτή την αναθεώρηση και συµπέρανε ότι 
δεν σχετίζεται µε την Εταιρεία. 

- IFRS 1 (Αναθεώρηση ) Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
Αυτή η αναθεώρηση δεν επηρεάζει στην Εταιρεία καθώς δεν εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά. 

- IFRS 6 (Αναθεώρηση) Έρευνα και Αποτίµηση Μεταλλευµάτων ( σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006. Το 
πρότυπο IFRS 6 επιτρέπει την τήρηση των υφιστάµενων πρακτικών λογιστικής για έξοδα έρευνας, 
εκµετάλλευσης και αποτίµησης υδρογονανθράκων. Καθώς η Εταιρεία δεν εµπλέκεται σε 
δραστηριότητες έρευνας η εφαρµογή του προτύπου αυτού δεν επηρεάζει την εταιρεία. 

- IFRS 7 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία πληροφορίες υπό µορφή σηµειώσεων και συµπληρωµατική 
αναθεώρηση του IAS 1 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και πληροφορίες υπό µορφή 
σηµειώσεων για τα κεφάλαια (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2007). Το IFRS 7 επιβάλλει την παρουσίαση 
νέων πληροφοριών για να βελτιώσει την πληροφόρηση για τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. 
Επιβάλλει την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών για την έκθεση σε κινδύνους που 
προέρχονται από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων περιλαµβανοµένων συγκεκριµένων 
πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν κατ´ελάχιστον για πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους 
ρευστότητας, εµπορικούς κινδύνους περιλαµβανοµένης ανάλυσης εναλλακτικών σεναρίων για 
εµπορικούς κινδύνους. Αντικαθιστά το IAS 30 Πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις τραπεζών 
και λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τις πληροφορίες που επιβάλλονται από το IAS 32 
Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία, Παρουσίαση και Πληροφορίες. Εφαρµόζεται σε όλες τις εταιρείες που 
συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η αναθεώρηση του IAS 1 επιβάλλει 
την παροχή πληροφοριών για το ύψος των κεφαλαίων της εταιρείας και τον τρόπο που χειρίζεται τα 
κεφάλαια της. Η Εταιρεία έχει εκτιµήσει την επίδραση του IFRS 7 και της αναθεώρησης του IAS 1 
και συµπέρανε ότι η κύρια επιπρόσθετη πληροφόρηση που χρειάζεται είναι η µελέτη εναλλακτικών 
σεναρίων εµπορικών κινδύνων και η πληροφόρηση σχετικά µε τα κεφάλαια που επιβάλλεται από την 
αναθεώρηση του IAS 1. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το IFRS 7 και το αναθεωρηµένο IAS 1 για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που θα αρχίσουν την 1η Ιανουαρίου 2007. 

- IFRΙC 4 Καθορίζει κατά πόσον µια συµφωνία περιέχει µίσθωση. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Το 
IFRΙC 4 καθορίζει ότι η απόφαση αν µια συµφωνία περιέχει µίσθωση πρέπει να βασίζεται στην ουσία 
της συµφωνίας. Επιβάλλει να εκτιµηθεί αν (α) η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση 
συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή στοιχείων και (β) η συµφωνία περιλαµβάνει δικαίωµα 
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την επίδραση του IFRΙC 4 
στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

- IFRΙC 5 ∆ικαιώµατα που πηγάζουν από συµµετοχές σε ταµεία θέσης εκτός λειτουργίας και 
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Το IFRΙC 5 δεν σχετίζεται µε 
τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθότι δεν συµµετέχει σε ταµεία θέσης εκτός λειτουργίας ή ταµεία 
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης. 

- IFRΙC 6 Υποχρεώσεις που προέρχονται από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών αποβλήτων (σε ισχύ από 1ης ∆εκεµβρίου 2005). Το IFRΙC 6 δεν σχετίζεται µε τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 

2.2 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
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2.3 Πληροφόρηση ανά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της 
Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, διαγράφονται στα αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που µεταφέρονται 
απευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων χρηµατοροών και σε 
πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. 

Αλλαγές στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών χρεωγράφων σε ξένο νόµισµα που έχουν χαρακτηρισθεί σαν 
διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγµατικές διαφορές που προέρχονται από τη διαφοροποίηση της 
καθαρής αξίας του χρεωγράφου και λοιπές αλλαγές που προέρχονται από τη λογιστική αξία. Οι συναλλαγµατικές 
διαφορές διαγράφονται στα αποτελέσµατα ενώ οι λοιπές µεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Συναλλαγµατικές διαφορές σε µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού περιλαµβάνονται 
στα κέρδη ή ζηµίες από την αλλαγή στην εύλογη αξία. Συναλλαγµατικές διαφορές µη χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού όπως µετοχές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων διαγράφονται 
στα αποτελέσµατα σαν µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από µεταβολή στην εύλογη αξία. Συναλλαγµατικές 
διαφορές από µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως µετοχές που χαρακτηρίζονται σαν διαθέσιµες προς πώληση 
καταχωρούνται στο αποθεµατικό από την εύλογη αξία στην καθαρή θέση. 

2.5 Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση µε 
εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία αποτιµούνται στο κόστος µείον αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες 
τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνο εάν είναι πιθανό µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σχετιζόµενα µε το πάγιο να εισρεύσουν 
στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
διαγράφεται τα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
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- Οικόπεδα Μηδέν  

- Κτίρια 12-20 έτη 

- Μηχανολογικός Εξοπλισµός 5-20 έτη 

- Μεταφορικά Μέσα 5-7 έτη 

- Έπιπλα – Σκεύη και λοιπός εξοπλισµός 1-5 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Όταν η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κέρδη η ζηµίες από την πώληση ενσωµάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζηµίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσµατα 
σαν µέρος των καθαρών λοιπών εσόδων (εξόδων). 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην αγορά ή κατασκευή στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Έξοδα δανεισµού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν ειδικά για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιµοποιήθηκαν για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το µέρος των εξόδων δανεισµού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται 
εφαρµόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του παγίου. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα 
δανεισµού διαγράφονται στα αποτελέσµατα . 

2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου της 
καθαρής θέσης της θυγατρικής/ συνδεδεµένης επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία 
ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος µείον συσσωρευµένη αποµείωση. Κέρδη ή 
ζηµίες από υπεραξία δεν αντιστρέφονται. Κέρδη ή ζηµίες από την πώληση µιας θυγατρικής περιλαµβάνουν το 
υπόλοιπο της υπεραξίας που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη προς πώληση θυγατρική. Στην περίπτωση κατά την 
οποία η εύλογη αξία του µεριδίου της εταιρείας στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που αγοράζεται κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης είναι µεγαλύτερη από το κόστος αγοράς, προκύπτει αρνητική υπεραξία η οποία και 
αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα. Για τις υπεραξίες που προέκυψαν από τις εξαγορές και 
απορροφήσεις των εταιρειών ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Α.Ε., ΕΚΟΛΙΝΑ Α.Ε. και Α.Ε.Ε.Π. Γ. ΜΑΜΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ, η 
απόσβεσή τους ολοκληρώθηκε το έτος 2002.  

 (β) Λογισµικό 

Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογιστικών προγραµµάτων. Το κόστος των αδειών για τη 
χρήση λογισµικού κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου 
λογισµικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους (3 χρόνια). 
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2.7 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη 
αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικής οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί αποµείωση 
επανεκτιµώνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

2.8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων, επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόµηση 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά 
την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαµβάνονται 
στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθµιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε 
αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς 
πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό. 

(γ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται 
στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 
µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει 
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. ∆άνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία 
µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατοποιηθέντα και εξ αποτιµήσεων κέρδη ή ζηµίες που 
προκύπτουν από µεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω 
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αποτελεσµάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζηµιές εξ 
αποτιµήσεως που προκύπτουν από την µεταβολή στην εύλογη αξία µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι 
διαθέσιµα προς πώληση καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Όταν επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
πωληθούν ή αποµειωθούν η συσσωρευµένη µεταβολή στην εύλογη αξία τους µεταφέρεται στα αποτελέσµατα σαν 
κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις σε χρεώγραφα.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγµατικές συνθήκες του εκδότη. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

2.9 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν έσοδα εποµένων 
περιόδων. Μετά πιστώνονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων που 
αναφέρονται σε άµεση σχέση µε τις αποσβέσεις του συγκεκριµένου παγίου. 

Λοιπές επιχορηγήσεις οι οποίες έχουν παρασχεθεί στην εταιρεία για να επιστραφούν κάτω από ορισµένες 
συνθήκες παρουσιάζονται σαν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µέχρι που η πιθανότητα επιστροφής των γίνει πολύ 
µικρή. Τότε καταχωρούνται σαν ενδεχόµενες υποχρεώσεις µέχρι που η πιθανότητα επιστροφής των γίνει πολύ 
αποµακρυσµένη. 

2.10 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 
εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.11 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες γενικά έχουν πίστωση 15-90 ηµερών καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη 
αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, 
αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική 
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 
όρους. 

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές επιταγές εισπρακτέα από τους πελάτες. 

Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία 
τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης 
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
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µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

2.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές 
υπεραναλήψεις.  

2.13 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

2.14 ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά µεταξύ 
του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στο τραπεζικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό, στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις του ισολογισµού και στην κατάσταση ταµειακών ροών. 

2.15 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση. 

2.16 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία συµµετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται µέσω 
πληρωµών σε συνταξιοδοτικά ταµεία που προσδιορίζονται από περιοδικές αναλογιστικές µελέτες. Οι πληρωµές 
καθορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς των ταµείων. Η εταιρεία έχει τόσο 
προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία 
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 
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πληρώσει σε όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 
προηγούµενες χρονικές περιόδους. 

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του 
δηµοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές της . 
Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν δαπάνες προσωπικού όταν οφείλονται. Εισφορές που προπληρώνονται 
αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων 
ή συµψηφισµός µε νέες οφειλές. 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριµένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών. Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών που να είναι 
χρηµατοδοτούµενο. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των ενεργητικών στοιχείων του 
προγράµµατος τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το 
κόστος της προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Η 
παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών 
χρηµατικών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου που έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. 

Τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και τις υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης και υπερβαίνουν το 10% της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος ή το 10% της υποχρέωσης καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο εργασίας των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές 
του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή 
το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

 (β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόµενος αποχωρήσει οικιοθελώς µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία 
καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων 
σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει 
αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 
12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

2.17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξοφλούνται κανονικά εντός 15-60 ηµερών, 
αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται µε την εύλογη αξία της µελλοντικής πληρωµής για τις αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 

2.18 Προβλέψεις 

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νοµικές υποθέσεις γίνονται όταν η 
εταιρεία έχει νοµικές συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, ή είναι πιθανόν να 
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χρειασθούν µελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και οι υποχρεώσεις αυτές µπορούν 
να υπολογισθούν µε σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν πρόστιµα λόγω τερµατισµού 
συµβάσεων µισθώσεων και αµοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζοµένων. Προβλέψεις δεν µπορεί να 
γίνουν για ενδεχόµενες µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες. Όταν υπάρχουν πολλές παρόµοιες υποχρεώσεις η 
πιθανότητα να χρειαστεί µελλοντική εκροή για την διευθέτηση τους υπολογίζεται εξετάζοντας την οµάδα των 
υποχρεώσεων σαν σύνολο. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα και αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε µια 
συγκεκριµένη υποχρέωση σε µια συγκεκριµένη οµάδα υποχρεώσεων είναι σχετικά µικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναµενοµένων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ο 
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιµοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 
του χρήµατος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές µε την υποχρέωση. 

2.19 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που σχετίζονται µε τρέχοντα ή µελλοντικά έσοδα, κεφαλαιοποιούνται ή 
εξοδοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση. Οι δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν από 
παρελθούσες δραστηριότητες και που δεν συµβάλλουν στα τρέχουσα ή µελλοντικά έσοδα της εταιρείας, 
εξοδοποιούνται.  

Υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές δαπάνες επανόρθωσης ή καθαρισµού αναγνωρίζονται όταν οι σχετικές 
περιβαλλοντικές µελέτες ή εργασίες καθαρισµού είναι πιθανές και οι σχετικές δαπάνες µπορούν εύλογα να 
εκτιµηθούν. Γενικά, η δηµιουργία των σχετικών προβλέψεων συµπίπτει µε τη δέσµευση από µέρους της 
Εταιρείας να προβεί σε υλοποίηση επίσηµου σχεδίου δράσης, σε περίπτωση αποβιοµηχανοποίησης ή σε 
περίπτωση κλεισίµατος ανενεργών εγκαταστάσεων. 

2.20 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους 
Προστιθέµενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η 
πιθανότητα τα οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις αγαθών  

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει την ιδιοκτησία και τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η 
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά µε βάση τη χρόνο και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο και κατανέµει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.  
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(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

2.21 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
µακροχρόνιες υποχρεώσεις. Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης της µίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης µε τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό 
επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας µίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία δεν είχε χρηµατοδοτικές µισθώσεις κατά τις χρήσεις 2004 και 2005. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

2.22 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η υποχρεωτική βάσει νόµου διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των 
µετόχων. 

2.23 Συγκριτικά στοιχεία 

Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσεως. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Λόγω των δραστηριοτήτων της η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως 
εµπορικούς (περιλαµβανοµένων µεταβολών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το 
γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 
απόδοση της Εταιρείας. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

(ι) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και τιµολογεί σε ευρώ. Για τις συναλλαγές σε 
Ναυτιλία και Αεροπορικές Πωλήσεις η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο από το 
∆ολάριο Αµερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
σε ξένο νόµισµα και καθαρές επενδύσεις σε δραστηριότητες εξωτερικού. Λόγω του γεγονότος ότι µεγάλο µέρος 
των συναλλαγών στην εσωτερική αγορά είναι σε ευρώ αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι αγορές για τις 
πωλήσεις εξωτερικού (σε δολάρια) γίνονται στο αντίστοιχο νόµισµα η εταιρεία δεν διενεργεί επιπλέον πράξεις 
προστασίας.  

(ιι) Κίνδυνος διακύµανσης τιµής προϊόντων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των εµπορεύσιµων αγαθών στο µέτρο που η αξία των αποθεµάτων 
της εκτίθεται σε κινδύνους από µεταβολή των τιµών. Έναντι του κινδύνου αυτού, προστασία παρέχεται, από το 
γεγονός ότι στα πλαίσια της εµπορικής πολιτικής, οι τιµές πώλησης των προϊόντων καθορίζονται από τις 
ηµερήσιες διεθνείς τιµές. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική της έγκειται στο να εξασφαλίσει 
ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες µε αποδεδειγµένη πιστοληπτική ικανότητα.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση ικανών ταµειακών ισοδυνάµων και διαθεσίµων την 
ικανότητα χρηµατοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις µε επαρκή πιστωτικά 
όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, το τµήµα διαχείρισης 
διαθεσίµων έχει σαν στόχο την ευέλικτη χρηµατοδότηση µέσω εγγυηµένων πιστωτικών γραµµών. 

(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές 
των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια 
µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 
την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 

3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (π.χ. 
παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τιµές αγοράς ή τιµές διαπραγµατευτών για παρόµοια στοιχεία 
χρησιµοποιούνται για το µακροχρόνιο δανεισµό. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών 
χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Η 
εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου επιτοκίων προσδιορίζεται σαν η παρούσα αξία των 
µελλοντικών χρηµατοροών. Η εύλογη αξία συµβολαίων σε ξένο νόµισµα προσδιορίζεται µε τιµές forward στην 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την 
πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής 
τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών 
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που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για 
την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που σχετίζονται µε το µέλλον. Συνεπώς οι εκτιµήσεις αυτές εξ 
ορισµού σπάνια θα ταυτίζονται µε τα πραγµατικά γεγονότα. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σηµαντικό κίνδυνο επανεκτίµησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη 
επόµενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιµώνται και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων 
προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες 

 (α) Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 
εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου 
είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την 
πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

(β) Πρόβλεψη για περιβαλλοντολογική αποκατάσταση 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εµπορία προϊόντων πετρελαίου, την εµφιάλωση υγραερίου και την παραγωγή 
λιπαντικών προϊόντων. Οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που πιθανό να προκληθούν από τις προαναφερθείσες 
ουσίες και προϊόντα πιθανόν να αναγκάσουν την Εταιρεία να προβεί σε έξοδα αποκατάστασης έτσι ώστε να είναι 
σύννοµη µε σχετικούς κανονισµούς και νόµους στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται και να 
εκπληρώσει τις νοµικές και συµβατικές της υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διενεργεί σχετικές αναλύσεις και εκτιµήσεις 
µε τους νοµικούς της συµβούλους ώστε να προσδιορίσει την πιθανότητα να προκύψουν δαπάνες 
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης, καθώς και να εκτιµήσει τα σχετικά ποσά και χρονική περίοδο κατά την 
οποία οι δαπάνες αυτές είναι πιθανό να προκύψουν. Η Εταιρεία δηµιουργεί σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές 
της καταστάσεις για τις εκτιµώµενες δαπάνες περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης όταν αυτές θεωρούνται 
πιθανές. Όταν ο οριστικός προσδιορισµός της σχετικής υποχρέωσης διαφέρει από το ποσό της σχετικής 
πρόβλεψης, η διαφορά επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσµάτων.  

(γ) Εκτίµηση αποµείωσης της αξίας επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και απαιτήσεων 

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν η υπεραξία έχει υποστεί οποιαδήποτε αποµείωση, σύµφωνα µε την λογιστική 
πρακτική. Τα ανακτήσιµα ποσά των µµονάδων δηµιουργίας χρηµατοροών έχουν καθοριστεί µε βάση της αξίας 
σε χρήση. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων. 

5 Συµφωνία λόγω µετάπτωσης από τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές 
Αρχές στα ∆ΠΧΠ 

Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν τις διαφορές που προέκυψαν από την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ από τις Ελληνικές 
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές σε:  

– καθαρή θέση στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, και στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.1)  

– καθαρό κέρδος για το έτος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.2)  
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– ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.3) 

– κατάσταση αποτελεσµάτων για το έτος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.4) 

5.1 Συµφωνία καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τα ∆ΠΧΠ 

31 ∆εκεµβρίου 2004 31 ∆εκεµβρίου 2003

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ΕΓΛΣ 183.286 172.433 

Συµφωνία σε ∆.Π.Χ.Π.

∆ιαφορά στο ποσό πρόβλεψης µεταξύ Ν.2112 και αναλογιστικής µελέτης 7.710 8.052
Πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία 11.003 7.743
Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων  (4.609) (3.809)
Αναπροσαρµογές παγίων (7.437) (5.336)
Επαναταξινόµηση των επιχορηγήσεων στα έσοδα εποµένων χρήσεων (135) (165)
Μεταφορά αρνητικής υπεραξίας και σχετικών αποσβέσεων στην καθαρή θέση - (3.430)
Μερίσµατα 10.000 6.988
Εφαρµογή IAS 39 (παρούσα αξία µακροπρόθεσµων απαιτήσεων) (1.489) (1.997)
Λοιπά - (76)
Σύνολο αναµορφώσεων 15.043 7.968

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 198.329 180.401  
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5.2 Συµφωνία κέρδους σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τα ∆ΠΧΠ για τη χρήση 

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2004

Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ΕΓΛΣ 18.740 

Συµφωνία σε ∆.Π.Χ.Π.

∆ιαφορά στο ποσό πρόβλεψης µεταξύ Ν.2112 και αναλογιστικής µελέτης (342)
Προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος (800)
Πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία 3.261
Αναπροσαρµογές παγίων 41
Μεταφορά αρνητικής υπεραξίας και σχετικών αποσβέσεων στην καθαρή θέση 3.606
Αναπροσαρµογή των προθεσµιακών συµβόλαιων στις εύλογες αξίες τους 508
Λοιπά (98)
Σύνολο αναµορφώσεων συµφωνίας 6.176

Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 24.916  
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5.3 Συµφωνία ισολογισµού σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τα ∆ΠΧΠ 31 ∆εκεµβρίου 2004 

ΕΓΛΣ ∆ΠΧΠ
31 ∆εκεµβρίου 2004 Προσαρµογές Αναδιατάξεις 31 ∆εκεµβρίου 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 127.686 (7.437) (1.566) 118.683
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.611 - - 4.611
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 62.240 - - 62.240
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0 11.003 0 11.003
Προκαταβολές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 18.240 (1.489) 12.260 29.011

212.777 2.077 10.695 225.549
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 28.065 - (1.236) 26.829
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 166.071 - (18.960) 147.111
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.021 - - 7.021

201.157 - (20.196) 180.961
Σύνολο ενεργητικού 413.934 2.077 (9.502) 406.510

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 104.116 - - 104.116
Aποθεµατικά 79.170 (19.548) (135) 59.487
Αποτελέσµατα εις νέον 0 24.726 10.000 34.726
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 183.286 5.178 9.865 198.329

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού και λοιπές 
υποχρεώσεις 38.622 (7.710) (1.905) 29.007

38.622 (7.710) (1.905) 29.007
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 76.255 - 1.775 78.030
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 21.146 4.609 (9.237) 16.518
Τράπεζες: Λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 84.625 - - 84.625
Μερίσµατα πληρωτέα 10.000 - (10.000) 0

192.026 4.609 (17.462) 179.174
Σύνολο υποχρεώσεων 230.648 (3.101) (19.367) 208.181
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 413.934 2.077 (9.502) 406.510  
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5.4 Συµφωνία κατάστασης αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τα ∆ΠΧΠ για το έτος 
που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004 

ΕΓΛΣ ∆ΠΧΠ
Έτος που έληξε Έτος που έληξε

31 ∆εκεµβρίου 2004 Προσαρµογές Αναδιατάξεις 31 ∆εκεµβρίου 2004

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.661.334 - -438.987 1.222.348

Κόστος πωληθέντων (1.529.834) 136 438.831 (1.090.867)

Μεικτό κέρδος 131.500 136 -156 131.481

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (96.589) 3.071 670 (92.848)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 5.579 - - 5.579

Λειτουργικό αποτέλεσµα 40.491 3.207 514 44.212

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα (1.132) 508 (514) (1.138)

Κέρδη προ φόρων 39.359 3.715 - 43.074

Φόρος εισοδήµατος (20.619) 2.461 - (18.158)

Καθαρά κέρδη περιόδου 18.740 6.176 - 24.916  
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6 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Η Εταιρεία διαχωρίζεται σε τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς: 

(1) Εµπορία καυσίµων εσωτερικής αγοράς 

(2) Εµπορία καυσίµων διεθνών πωλήσεων (ναυτιλία, αεροπορία) 

(3) Εµπορία Υγραερίου χύµα και εµφιαλωµένου 

(4) Εµπορία Λιπαντικών 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 (χρήση 2005) ήταν ως εξής:

Καύσιµα 
εσωτερικής 

αγοράς

Καύσιµα 
διεθνών 

πωλήσεων Υγραέρια Λιπαντικά Σύνολο
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 983.361 577.377 33.234 21.331 1.615.303
Κόστος Πωληθέντων (885.898) (558.183) (28.494) (15.695) (1.488.270)
Μεικτό κέρδος 97.463 19.194 4.740 5.636 127.033

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (100.533)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 8.975

Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων (2.500)

Λειτουργικό αποτέλεσµα 32.975

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα (2.943)

Κέρδη προ φόρων 30.032

Φόρος εισοδήµατος (7.880)

Καθαρά κέρδη περιόδου 22.152  



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (29) από (43) 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 (χρήση 2004) ήταν ως εξής:

Καύσιµα 
εσωτερικής 

αγοράς

Καύσιµα 
διεθνών 

πωλήσεων Υγραέρια Λιπαντικά Σύνολο
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 746.829 425.667 28.708 21.144 1.222.348
Κόστος Πωληθέντων (643.304) (412.165) (24.432) (10.966) (1.090.867)
Μεικτό κέρδος 103.525 13.502 4.276 10.178 131.481

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (92.848)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 5.579

Πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων

Λειτουργικό αποτέλεσµα 44.212

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα (1.138)

Κέρδη προ φόρων 43.074

Φόρος εισοδήµατος (18.158)

Καθαρά κέρδη περιόδου 24.916  

 

∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς. 

Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα. Εποµένως δεν παρουσιάζεται 
ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα. 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (30) από (43) 

7 Ενσώµατα πάγια 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοποιή
σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 18.691 43.415 104.064 8.343 18.316 19.223 212.052
Προσθήκες 1.069           4.563 11.979 3.069 1.751 8.455 30.886
Πωλήσεις/ διαγραφές -                   -                   (2.345) (358) (497) (9.933) (13.133)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις -                   (1.157) (255) -                   (11) (155) (1.578)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 19.760 46.820 113.443 11.054 19.558 17.590 228.226

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 -                   13.434 63.734 6.676 16.384 -                   100.227
Αποσβέσεις περιόδου -                   1.911 8.366 691 1.020 -                   11.990
Πωλήσεις/ διαγραφές -                   (100) (1.729) (343) (502) -                   (2.674)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 -                   15.245 70.371 7.024 16.903 -                   109.543

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2004 19.760 31.576 43.072 4.030 2.655 17.590 118.683

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 19.760 46.820 113.443 11.054 19.558 17.590 228.226
Προσθήκες 5.302 3.103 7.814 756 1.253 4.005 22.234
Κεφαλαιοποιηµένα έργα -                   5.527 10.968 -                   139 (16.657) (24)
Πωλήσεις/ διαγραφές (16) (81) (2.050) (407) (228) (645) (3.428)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 120 560 (2.799) (110) (35) (3) (2.268)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 25.166 55.929 127.376 11.292 20.685 4.290 244.740

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 -                   15.245 70.371 7.024 16.903 -                   109.543
Αποσβέσεις περιόδου -                   2.321 9.322 1.010 1.896 -                   14.550
Πωλήσεις/ διαγραφές -                   (77) (1.655) (375) (221) -                   (2.328)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις -                   (302) (1.740) 225 (30) -                   (1.848)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 - 17.187 76.298 7.884 18.548 - 119.917

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2005 25.166 38.743 51.079 3.408 2.137 4.290 124.823  

Η Εταιρεία δεν έχει δεσµεύσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της 
υποχρεώσεων. Οι διαγραφές αφορούν µη χρησιµοποιούµενα πάγια πλήρως αποσβεσµένα.  



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (31) από (43) 

8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικό Σύνολο

Έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 531 531
Προσθήκες 4.610 4.610
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 9 9
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 5.151 5.151

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 174 174
Αποσβέσεις περιόδου 366 366
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 540 540

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 4.611 4.611

Κόστος
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 5.151 5.151

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 5.151 5.151

Προσθήκες 428 428
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 24 24
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 5.603 5.603

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 540 540

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 540 540
Αποσβέσεις περιόδου 1.574 1.574
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 2.114 2.114

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 3.489 3.489  

 

 

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (32) από (43) 

9 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Αρχή περιόδου 62.240 44.183
Αύξηση κεφαλαίου 567 18.057
Προβλέψεις αποµείωσης (2.500) -
Υπόλοιπο λήξεως 60.307 62.240  

Επωνυµία
Ποσοστό 

συµµετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης

EKO GEORGIA LTD 96,4% ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ A.E. 99,0% ΕΛΛΑ∆Α
EKO - ELDA BULGARIA EAD 100,0% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
EKO YU A.D. BEOGRAD 100,0% ΣΕΡΒΙΑ
ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. 49,0% ΕΛΛΑ∆Α
SAFCO A.E. 25,0% ΕΛΛΑ∆Α
ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 100,0% ΕΛΛΑ∆Α  

 

Η Εταιρεία καταχώρισε πρόβλεψη συνολικού ύψους €2,5 εκατοµµυρίων στα αποτελέσµατα του 2005 για την 
αποµείωση των επενδύσεων της στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις της EKO GEORGIA LTD  κατά  € 2 εκατ.  και 
ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ AE  κατά  € 0.5 εκατ.  



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (33) από (43) 

10 Αποθέµατα 
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Καύσιµα 33.320 22.150
Υγραέρια 585 439
Λιπαντικά 5.306 3.750
Αναλώσιµα και ανταλλακτικά 590 489

39.801 26.829  

11 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Πελάτες 243.392 171.542
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (45.205) (42.323)
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 198.187 129.219

Λοιπές απαιτήσεις 13.031 18.230
Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης λοιπών απαιτήσεων (3.067) (2.427)

9.964 15.803

Αναβαλλόµενα έξοδα και προκαταβολές 3.798 2.089

Σύνολο 211.950 147.111  

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν ΦΠΑ, απαιτήσεις από το προσωπικό και κρατικές επιχορηγήσεις. 

12 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Ρευστά διαθέσιµα 14.234 7.021
Σύνολο ρευστών διαθεσίµων 14.234 7.021  

13 Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθµός 
µετοχών

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 3.547.386 104.116 104.116

31 ∆εκεµβρίου 2004 3.547.386 104.116 104.116

31 ∆εκεµβµρίου 2005 3.547.386 104.116 104.116  

Η ονοµαστική αξία µιας µετοχής της Εταιρείας είναι €29,35 (31 ∆εκεµβρίου 2004: €29,35) . 

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (34) από (43) 

14 Αποθεµατικά 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 5.981 23.131 21.635 50.747

Κίνηση στα αποθεµατικά 1.271 6.293              1.177 8.740
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 7.251 29.424 22.812 59.487

Κίνηση στα αποθεµατικά 1.040 -                     -                     1.040

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 8.291 29.424 22.812 60.527  

Σαν αποτέλεσµα της εφαρµογής των ∆ΠΧΠ ως βασικά λογιστικά βιβλία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της κατηγοριοποίησης των αποθεµατικών της κεφαλαίων µε 
τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις εφαρµογής αυτής. 

Τακτικό αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο, οι εταιρίες υποχρεούνται να µεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων 
καθαρών κερδών τους σύµφωνα µε τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεµατικό έως ότου το αποθεµατικό 
αυτό ισούται στο ένα τρίτο του µετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διαγραφή ζηµιών. 

Ειδικά αποθεµατικά 

Τα ειδικά αποθεµατικά αφορούν κυρίως αποθεµατικά που προκύπτουν λόγω φορολογικών αναπροσαρµογών 
στοιχείων του ενεργητικού και την κατηγοριοποίηση τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά αφορούν: 

Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, κάτω από το ισχύον κάθε φορά φορολογικό και θεσµικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση διανοµής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά 
το χρόνο της διανοµής τους στους µετόχους ή µετατροπής τους σε µετοχικό κεφάλαιο.  

Μερικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά τα οποία έχουν φορολογηθεί µε φορολογικό συντελεστή ο οποίος είναι 
χαµηλότερος από εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Σε περίπτωση διανοµής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα 
µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανοµής τους στους µετόχους ή µετατροπής 
τους σε µετοχικό κεφάλαιο.  

∆εν έχει υπολογιστεί η υποχρέωση αναβαλλόµενου φόρου για τα αποθεµατικά αυτά καθώς η διανοµή τους στους 
µετόχους ή η µετατροπή τους σε µετοχικό κεφάλαιο δεν αναµένεται. 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (35) από (43) 

15 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Προµηθευτές 96.846 68.093
∆εδουλευµένα έξοδα 4.445 2.591
Λοιπές υποχρεώσεις 3.804 7.347

Σύνολο 105.094 78.031  

Στα δεδουλευµένα έξοδα και αναβαλλόµενα έσοδα περιλαµβάνονται και τα µη αποσβεσθέντα ποσά επιδοτήσεων. 
Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν µισθοδοσία, λοιπές δαπάνες προσωπικού και διάφορους φόρους και τέλη. 

16 Τράπεζες: Λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 152.415 84.625
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 152.415 84.625

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου 2005
€ US$

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός euribor + 0,26% libor + 0,50%

31 ∆εκεµβρίου 2004
€ US$

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός euribor + 0,25% libor + 0,50%

Η ανάλυση ανά νόµισµα δανείων έχει ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Ευρώ 151.483 81.069
∆ολλάριο Αµερικής 932 3.555                         
Σύνολο δανεισµού 152.415 84.625  

 

 

 

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (36) από (43) 

17 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 11.003 7.742
Χρέωση αποτελεσµάτων χρήσης 589 3.261
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 11.592 11.003  

 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, είναι 
οι παρακάτω: 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.180 2.352
Αποτίµηση αποθεµάτων 11 11
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 435 372
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 4.591 3.174
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 4.572 4.305
Μακροπρόθεσµες προκαταβολές µισθωµάτων (1.085) -
Λοιπές µεταβολλές 888 789
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 11.592 11.003

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: (1.085) -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 12.677 11.003  

18 Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 19.903 20.160
Σύνολο 19.903 20.160

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 20):
Συνταξιοδοτικές παροχές 3.430 4.860
Σύνολο 3.430 4.860  



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (37) από (43) 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 30.781 29.663
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (10.878) (9.504)
Υποχρέωση στον ισολογισµό 19.903 20.159  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.536 3.184
Κόστος επιτοκίων 1.286 1.163
Τρέχοντα κέρδη / (ζηµίες) 526 452
Σύνολο 3.348 4.799
Πρόσθετες δαπάνες σε άλλο πρόγραµµα 82 62
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους 3.430 4.861  

Η µεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχει ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Yπόλοιπο έναρξης 20.160 16.383
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσµατα 3.430 4.860
Πληρωθείσες εισφορές (3.687) (1.083)
Υπόλοιπο τέλους 19.903 20.160

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 5,00%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50% 4,50%
Μέσος όρος εναποµείνουσας µελλοντικής εργοδοσίας  13,3 έτη 13,0 έτη  

19 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Ληφθείσες εγγυήσεις φιαλών υγραερίου 2.881 3.385
Ληφθείσες εγγυήσεις τηρήσεως Συµβάσεων Εµπορικής 
Συνεργασίας 2.822 2.782
Λοιπές προβλέψεις και υποχρεώσεις 2.024 2.680
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 7.727 8.847  

Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις για 
κινδύνους που προκύπτουν από τη συνήθη λειτουργία της Εταιρείας. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (38) από (43) 

20 Παροχές σε εργαζοµένους 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Μισθοδοσία 29.306 27.696
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 7.938 7.578
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 3.430 4.860
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 4.657 4.373
Σύνολο 45.332 44.508

Έτος που έληξε

 

Οι λοιπές παροχές περιλαµβάνουν παροχές ιατροφαρµακευτικής και ασφαλιστικής µορφής, έξοδα µεταφοράς και 
διατροφής. 

21 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Έσοδα από επιχορηγήσεις 243 53
Υπηρεσίες προς τρίτους 2.221 1.874
Ζηµιές από εκποίηση παγίων (137) (448)
Έσοδα από εκµισθώσεις 5.670 4.757
Λοιπές προβλέψεις 978 (657)
Σύνολο 8.975 5.579

Έτος που έληξε

 

22 Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004
Τόκοι Χρεωστικοί
Τραπεζικός δανεισµός (3.545) (2.341)

(3.545) (2.341)
Τόκοι πιστωτικοί 
Έσοδα από τόκους 12 -
Τόκοι από εµπορικές απαιτήσεις 1.456 1.150

1.469 1.150

Άλλα σχετικά έσοδα/έξοδα (213) 568

Συναλλαγµατικές διαφορές (654) (515)

Αποτέλεσµα χρηµατοικονοµικής λειτουργίας (2.943) (1.138)

Έτος που έληξε
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (39) από (43) 

23 Φόρος Εισοδήµατος 

Φόρος εισοδήµατος

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Φόρος χρήσης 8.469 21.419
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 17) (589) (3.261)
Σύνολο 7.880 18.158

Έτος που έληξε

 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της εταιρίας, ως εξής: 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Κέρδη προ φόρων 30.032 43.074
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές 9.610 15.076
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο (4.806) (13.383)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 3.323 12.578
Λοιπά (248) 3.887

Φόροι 7.880 18.158

Έτος που έληξε

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 32% για την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 (35% για 
την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου 2004).  

Για το έτος 2004, στα λοιπά περιλαµβάνεται ποσό ύψους 6.034 χιλ. € το οποίο αφορά έκτακτο φόρο εισοδήµατος 
της παρ. 4 άρθρο 9 του Ν. 3296/2004, καθώς και πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ύψους 800 χιλ. €.   

Επίσης στα  λοιπά  και στις δύο χρήσεις περιλαµβάνεται   ο αναβαλλόµενος φόρος καθώς και ο φόρος µεγάλης 
ακίνητης περιουσίας. 

24 Κέρδη ανά µετοχή 

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Kέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 6,24 7,02

Καθαρά κέρδη περιόδου 22.152 24.916

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 3.547.386 3.547.386

Έτος που έληξε

 

25 Μερίσµατα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων στις 29 Μαρτίου 2006, ενέκρινε 
πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων για τελικό µέρισµα ύψους 7 εκ. ευρώ 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (40) από (43) 

26 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Κέρδη Περιόδου 30.032 43.074
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 7, 8 16.124 12.372
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) / έξοδα 22 2.289 623
Προβλέψεις 1.438 993
Συναλλαγµατικά (κέρδη) / ζηµιές δανείων 59 1.462
Ζηµιές από εκποίηση παγίων 137 448

50.079 58.972

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (12.972) (6.907)
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (69.319) (16.550)
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 26.654 9.367
Πληρωθέντες φόροι (19.766) (16.939)

(75.403) (31.029)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (25.324) 27.943

Έτος που έληξε

 

27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και νοµικές υποθέσεις 

α. Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και έχει διάφορες υποχρεώσεις σε εκκρεµότητα 
σχετικές µε τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Με βάση τις διαθέσιµες µέχρι σήµερα πληροφορίες, η 
διοίκηση πιστεύει ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας ή στην Οικονοµική της θέση.  

β. Κατά τη διάρκεια του 2005, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1998 µέχρι 
1999. ∆εν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές οι χρήσεις 2000 έως 2005. Για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις ανακριβούς δήλωσης για τις χρήσεις από 1998 µέχρι και 2004 έχει υπολογιστεί και καταχωρηθεί 
στις οικονοµικές καταστάσεις υποχρέωση ύψους 4,6 εκ. €. Η ∆ιοίκηση δεν εκτιµά ότι θα προκύψουν σηµαντικές 
φορολογικές επιβαρύνσεις από µελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που αναφέρονται και συµπεριλαµβάνονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις 

γ. Η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές ύψους € 38,5 εκατοµµυρίων στις τράπεζες για τα δάνεια που 
χορηγούνται στις θυγατρικές EKO ELDA BULGARIA (17,5 εκ €) & EKO YU AD BEOGRAD (21,0 εκ. €). Στις 
31 ∆εκεµβρίου 2005 τα υπόλοιπα των ανωτέρων δανείων για τα οποία έχει εγγυηθεί η ΕΚΟ ΑΒΕΕ ανέρχονται 
σε: EKO ELDA BULGARIA 13,9 εκ. € και  EKO YU AD BEOGRAD  13,2εκ. €.  

δ. Ποσό ύψους 75 εκ. € έχει δοθεί ως εγγύηση στα τελωνεία υπέρ της  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

28 ∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων 

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – της εταιρείας λειτουργούντος ως µισθωτή. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (41) από (43) 

Η εταιρεία µισθώνει διάφορα καταστήµατα λιανικής, γραφεία και αποθήκες µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές 
µισθώσεις. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης.  

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως 
εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ ΄000 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04
Μέχρι 1 έτος 6.413 6.682
Από 1-5 έτη 21.314 21.144
Μετά από 5 έτη 44.828 47.253
Σύνολο 72.556 75.079

Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια 
της χρήσεως ανέρχεται σε  6.866 χιλ.€  (2004,  6.276 χιλ. €)

Έτος που έληξε

 

29 Λειτουργικές µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία είναι επενδυτής 

Οι απαιτήσεις από µελλοντικά µισθώµατα σύµφωνα µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ ΄000 31-∆εκ-05 31-∆εκ-04
Μέχρι 1 έτος 5.592 5.370
Από 1-5 έτη 22.525 20.158
Μετά από 5 έτη 28.058 29.214
Σύνολο 56.174 54.743

Τα ενδεχόµενα ενοίκα που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα ήταν 5.670 χιλ. €   (2004, 4.757 χιλ.€)

Έτος που έληξε
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (42) από (43) 

30 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Πωλήσεις προϊόντων
Εταιρείες οµίλου 13.086 9.560
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες 83.844 -
Πωλήσεις υπηρεσιών
Συνδεδεµένες εταιρείες 1.487 4.248

98.416 13.808

ιι) Αγορές προϊόντων

Αγορές προϊόντων
Εταιρείες οµίλου 1.415.613 1.020.040
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες 2.172 -
Αγορές υπηρεσιών
Συνδεδεµένες εταιρείες 1.235 -

1.419.020 1.020.040

ιιι) Υπόλοιπα περιόδου που προκύπτουν από πωλήσεις/ 
αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών

31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Εταιρείες οµίλου
    - Υπόλοιπα πελατών 3.709 5.007
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη 7.417 -

11.126 5.007

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη
Εταιρείες οµίλου
    - Υπόλοιπα προµηθευτών 79.340 53.665
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη 177 -

79.517 53.665

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη (68.391) (48.658)

Έτος που έληξε

Έτος που έληξε

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ακολουθεί η 
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές µε τρίτους. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (43) από (43) 

Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

β) Συνδεδεµένα µέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο µε τον Όµιλο λόγω της κοινής συµµετοχής του ∆ηµοσίου: 

• ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) 
• Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις 
• Ολυµπιακές Αερογραµµές 

γ)Συνδεδεµένες Εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης: 

• Σπάτα Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 


