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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «Ασπροφός Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Ασπροφός Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.» (η
Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις
συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας «Ασπροφός Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το, κατά περίπτωση, ισχύων νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο
της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών
και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες είτε απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις του νόμου είτε η Εταιρεία ενσωμάτωσε προαιρετικά, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη
γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες
πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε
τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν
έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους,
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν
είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι
θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των
οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας.
Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης
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ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε
ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «Ασπροφός Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.» και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Επισημαίνεται ότι, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και ως εκ τούτου συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2018

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25301
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Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

2.054
49
2
763
2.868

2.425
110
2
314
2.851

1.918
386
2.304

3.280
714
3.994

5.172

6.845

12.030
856
(14.001)

12.030
867
(11.273)

(1.115)

1.624

5
6
7

8
9

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

10
11

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

12
13

3.309
2
3.311

3.052
2
3.054

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

14

2.976
2.976

2.167
2.167

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.287

5.221

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

5.172

6.845

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής Οικονομικών
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Οικονομικών
Υπηρεσιών

Βασίλειος Κουνέλης

Πέτρος Παπασωτηρίου

Ανδρέας Βαρβάκης

Αναστασία Γκιόκα

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (8) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
Έτος που έληξε
Σημ.

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

17

9.679

11.189

Κόστος πωληθέντων

18

(10.125)

(9.175)

(446)

2.014

Μεικτό κέρδος/ (ζημία)
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

18

(2.718)

(2.406)

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

19

29

21

(3.135)

(371)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

.

1

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(38)

(40)

Καθαρά χρηματοοικονομικά (έξοδα)

(38)

(39)

(3.173)

(410)

445

240

(2.728)

(170)

(15)

(256)

4

74

(2.739)

(352)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

21

Καθαρές ζημίες
Λοιπές συνολικές ζημίες:
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν
μελλοντικά στην κατάσταση
αποτελεσμάτων:
Αναλογιστικές ζημίες από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών

12

Αναβαλλόμενη φορολογία στις
αναλογιστικές ζημίες
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες χρήσης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Σημ.

Μετοχικό

Αποθεματικά

κεφάλαιο

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Καθαρές αναλογιστικές ζημίες από
συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών

11

Καθαρές ζημίες χρήσης
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες
χρήσης
Αναταξινομήσεις
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Καθαρές αναλογιστικές ζημίες από
συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Καθαρές ζημίες χρήσης
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες
χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

5.027

980

(10.957)

(4.950)

-

(182)

-

(182)

-

-

(170)

(170)

-

(182)

(170)

(352)

-

69

(69)

-

7.003

-

-

7.003

-

-

(77)

(77)

12.030

867

(11.273)

1.624

12.030

867

(11.273)

1.624

-

(11)

-

(11)

-

-

(2.728)

(2.728)

-

(11)

(2.728)

(2.739)

12.030

856

(14.001)

(1.115)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Έτος που έληξε
Σημ.

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

22

(278)

(6.568)

(38)

(40)

-

(213)

(316)

(6.821)

(12)

(54)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθέντες φόροι
Καθαρές
ταμειακές
δραστηριότητες

εκροές

από

λειτουργικές

Ταμειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

5,6

Πωλήσεις ενσώματων παγίων

5

-

2

Έσοδα από τόκους

20

-

1

(12)

(51)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

-

7.003

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

-

7.003

(328)

131

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

9

714

583

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

9

386

714

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες
H εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΑΣΠΡΟΦΟΣ») είναι θυγατρική σε
ποσοστό 100% της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ Α.Ε.). Η Εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες
υπηρεσίες στο χώρο των βιομηχανικών επενδύσεων με έμφαση στις επενδύσεις διυλιστηρίων, φυσικού αερίου και
έργων υποδομής, που εκτείνονται από μελέτες σκοπιμότητας, βασικού σχεδιασμού και λεπτομερούς σχεδιασμού,
μέχρι επίβλεψη κατασκευής και υπηρεσίες εκκίνησης (start-up).
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Ελ. Βενιζέλου 284, Καλλιθέα, τ.κ. 17675. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας
είναι www.asprofos.gr.
Η Εταιρεία ίδρυσε στις αρχές του 2015 υποκατάστημα στην Αλβανία με έδρα τα Τίρανα. Το υποκατάστημα
δραστηριοποιήθηκε στην παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση αδειών εγκατάστασης που αφορούν στην
εγκατάσταση του διαδριατικού αγωγού (TAP) στο Αλβανικό έδαφος η οποία ολοκληρώθηκε στη χρήση 2016.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών είναι
οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ο
«Όμιλος») της 31 Δεκεμβρίου 2017. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της εταιρείας είναι το Ευρώ
και τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν εγκριθεί προς
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30η Μαΐου 2018. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν
την δυνατότητα να τροποποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις μετά τη Δημοσίευση.

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 παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν συνταχθεί
από την Διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί
από τo Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση λοιπά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Η σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί άσκηση κρίσης από την Διοίκηση 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 και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις,
αναφέρονται στη Σημείωση 4 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται
στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να
διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (12) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
2.1.1 Συνέχιση Δραστηριότητας
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 ετοιμάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και παρουσιάζουν εύλογα
την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας. Εκτιμώντας την εφαρμογή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η Διοίκηση αξιολόγησε
τα ακόλουθα:
Μακροοικονομικό περιβάλλον: Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, καθιστούν το μακροοικονομικό
και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις
δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Οι χαμηλές διεθνείς τιμές των τελευταίων ετών
του αργού πετρελαίου έχουν μειώσει τα επενδυτικά προγράμματα στις χώρες της δραστηριοποίησης της Εταιρείας.
Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα
όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της
Εταιρείας.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων: Οι προβλέψεις εσόδων για το 2018 εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από έργα του Ομίλου
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε και σε μικρότερο βαθμό από άλλους πελάτες. Οι προωθητικές ενέργειες που
ξεκίνησαν προ τριετίας στις αγορές της ανατολικής Ευρώπης, και της Μ. Ανατολής και Ασίας, συνεχίζονται
αμείωτες.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ανέρχεται σε (1.115) χιλ. ευρώ,
και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/1920 και όπως απαιτείται από το νόμο το θέμα
αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της
επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προς συζήτηση και λήψη των σχετικών αποφάσεων. Η μητρική
εταιρεία, εξακολουθεί να υποστηρίζει οικονομικά την Εταιρεία, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες
της, εφόσον προκύψει ανάγκη.
2.1.2 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες
(Α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική
χρήση με εξαίρεση τα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2017 (ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) και τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία. Τα πρότυπα αυτά
αναλύονται ως εξής:


ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων
φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη
πραγματοποιηθείσες ζημίες για φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να
διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους μέχρι την αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών.



ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων
Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
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αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης.
 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η αναβάθμιση δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.


ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για συνοπτικές οικονομικές
πληροφορίες σχετικά με θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εφαρμόζονται για τη
συμμετοχή μιας οικονομικής οντότητας σε μία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση που
κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση, ως κατεχόμενη για διανομή ή ως διακοπείσα δραστηριότητα
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5.

Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και δεν έχουν υιοθετηθεί
νωρίτερα από την Εταιρεία.
 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των
χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση
και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και
επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία, θα εφαρμόσει το καινούριο πρότυπο κατά την
απαιτούμενη ημερομηνία χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης. Το πρότυπο δεν αναμένεται να
έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την εφαρμογή του.
 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το
ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια
σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον
κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών
και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν
παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις
απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης
μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Εταιρεία, προγραμματίζει να υιοθετήσει το
καινούργιο πρότυπο κατά την απαιτούμενη ημερομηνία χωρίς αναπροσαρμόζοντας σωρευτικά τα κέρδη εις νέον.
H Εταιρεία πραγματοποίησε μια αρχική αξιολόγηση για το αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 15 και βρίσκεται στη διαδικασία
να πραγματοποιήσει λεπτομερή ανάλυση των διαφορών κατά κατηγορία εσόδου, ανάμεσα στο καινούργιο
πρότυπο και στις υπάρχουσες λογιστικές πολιτικές.


ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις)
Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την
ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το
λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα
αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρμογών
της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις
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εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την τροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση.


ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το
ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων
για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το
νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους
καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις.
Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Ως εκ τούτου, το καινούργιο πρότυπο δεν
αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την εφαρμογή του.



Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29
Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση
των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης
ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις
τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να
αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που
αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και
εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του
επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι
ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται
σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το
Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής,
αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
(Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό
χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν
κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά,
(β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των υποχρεώσεων
παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών
που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από
διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Η Διοίκηση της
Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
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ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα
ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι
τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή
παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της μεταβολής αυτής. Απλά
η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. Η
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές της
καταστάσεις.



ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει
είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του
κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται
να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών
εισοδημάτων. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές της καταστάσεις.



ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και
κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες
στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται
από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια
οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η
οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων
συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που
περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές
σε ξένο νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική
υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του
σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η ημερομηνία συναλλαγής, για
τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού
στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις
προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή
και είσπραξη προκαταβολής. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η διερμηνεία δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση
στις οικονομικές της καταστάσεις.



Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που
εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία
παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από
κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να
αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση
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των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς και το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για το οποίο επιτρέπεται
νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς: η αναβάθμιση αυτή
διαγράφει τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων, παροχών σε
εργαζομένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά την πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς.
 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η
επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή
κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια
οικονομική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία,
κατά την αρχική αναγνώριση.



Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ
3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση
αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο
μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.
 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών
για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να αναγνωρίζονται
ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν
αναγνωριστεί.
 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα
περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για
πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο
κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από
γενικό δανεισμό.
 ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις): οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες
αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για
το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός
διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως
επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό
χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.2. Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως κτίρια και λοιπό εξοπλισμό. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις
αναγράφονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση με εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία
αποτιμούνται στο κόστος μείον απομείωση. Το κόστος κτήσης 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 μόνον 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 στα 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:
- Κτίρια

20 έτη

- Λοιπός εξοπλισμός

3-5 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία
κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων.
Όταν η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κέρδη ή 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) και λοιπών κερδών /(ζημιών).
2.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης . Το κόστος των αδειών για τη χρήση
λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού έως ότου
να είναι έτοιμο προς χρήση. Τα κόστη αυτά αποσβένονται με σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους (3 χρόνια).
2.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία εκτιμά κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις
απομείωσης. Εάν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση ή εάν απαιτείται ετήσιος έλεγχος απομείωσης του παγίου, τότε
υπολογίζεται και η ανακτήσιμη αξία του. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν
αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως ή και συχνότερα εάν υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα
και ενδείξεις τα οποία να υποδεικνύουν πιθανή απομείωση των στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία που
αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 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, μειωμένης 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 μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες.)
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών. Για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, εκτιμάται σε κάθε
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ζημίες απομείωσης έχουν
αναγνωρισθεί κατά το παρελθόν είτε έχουν μειωθεί είτε δεν υφίστανται πλέον. Εάν υπάρξουν τέτοιες ενδείξεις, η
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Εταιρεία υπολογίζει την ανακτήσιμη αξία του παγίου ή τις ΜΔΤΡ. Ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί κατά
το παρελθόν αντιστρέφονται μόνο εφόσον έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά το χρόνο
αναγνώρισης της ζημιάς. Η αντιστροφή της απομείωσης επιτρέπεται μέχρι το σημείο στο οποίο η λογιστική αξία του
παγίου δεν υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, ούτε την λογιστική αξία του παγίου μείον τις αποσβέσεις εάν αυτό
δεν έχει απομειωθεί τα προηγούμενα χρόνια.
2.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στην κατηγορία «δάνεια και απαιτήσεις». Η
κατηγορία αυτή 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 κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στον στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην κατηγορία
«Πελάτες και λοιπές Απαιτήσεις» και παρουσιάζονται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου (Βλέπε και σημ. 2.7).
Σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις
που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.
Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης των απαιτήσεων, το ποσό της ζημιάς απομείωσης υπολογίζεται ως η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης
για απομείωση και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων στο κονδύλι ‘Έξοδα
διοίκησης και διάθεσης’.
2.7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των προβλέψεων απομείωσης. Οι
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει σοβαρή αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.
Σοβαρά οικονομικά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η οικονομική αναδιοργάνωση και η
αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση καθίσταται αβέβαιη. Το ποσό της πρόβλεψης
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνεται στα «Έξοδα διοίκησης και διάθεσης». Εάν σε
μεταγενέστερη περίοδο η ζημιά απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με
γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης (για παράδειγμα, βελτίωση της
πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την
εύλογη τους αξία.
2.8 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.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (19) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
2.9 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.
2.10 Παροχές στο προσωπικό
(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης
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 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 προκύπτει οφειλή. 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 υποχρέωση που καταχωρείται στον στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των
οικονομικών καταστάσεων, μειωμένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η
υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου
της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή
προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που
έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία
προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως, ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς 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 κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
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2.11 Προβλέψεις
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και υποχρεώσεις γίνονται όταν η Εταιρεία έχει νομικές συμβατικές ή άλλες
υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι πιθανόν να 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
της εξόδου εργαζομένων από την υπηρεσία. Προβλέψεις δεν μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές
λειτουργικές ζημίες.
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 κατάρτισης των οικονομικών
καταστάσεων. Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη
διαχρονική αξία του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση.
2.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και επιμετρούνται
μεταγενέστερα σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις
ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή νωρίτερα. Εάν όχι παρουσιάζονται
μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η λογιστική αξία των πληρωτέων λογαριασμών θεωρείται ότι προσεγγίζει τις εύλογες αξίες τους.
2.13 Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν
αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια
Κεφάλαια».
Το έξοδο/έσοδο φόρου για τη περίοδο είναι ο πληρωτέος φόρος που υπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσμα της
περιόδου βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στις μεταβολές στην
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που αφορούν προσωρινές διαφορές ή μη χρησιμοποιημένες
φορολογικές ζημίες.
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων στη χώρα που διεξάγονται οι επιχειρήσεις της εταιρείας και
αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί
τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται
προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
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 κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 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 τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.
2.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών από μελετητικές – τεχνικές υπηρεσίες, και είναι
καθαρά από Φόρους Προστιθέμενης Αξίας και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, αναγνωρίζονται με βάση τα κόστη που έλαβαν χώρα μέσα στην περίοδο, πλέον
ενός περιθωρίου κέρδους. Στην Εταιρεία υπάρχουν τρείς βασικές κατηγορίες εσόδων από παροχή υπηρεσιών
(i) Συμβόλαια Προκαθορισμένου Τιμήματος
Τα έσοδα προκαθορισμένου τιμήματος λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο του εσόδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(ii) Απολογιστικά συμβόλαια
Τα έσοδα που βασίζονται σε συμβάσεις με ανώτατο τίμημα λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες με
βάση τις καταναλωθείσες ανθρωποώρες.
(iii) Παροχή υπηρεσιών προσωπικού
Τα έσοδα που βασίζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προσωπικού με περιθώριο κέρδους.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση το 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.
2.15 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 και 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 έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις.
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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. Για τις χρήσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία έχει συνάψει
συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων όπως παρουσιάζονται στη Σημείωση 24.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας πραγματοποιούνται σχεδόν σε ολόκληρη την Ελληνική αγορά, ενώ το μεγαλύτερο
μέρος τους πραγματοποιείται με την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ως εκ τούτου η Εταιρεία έχει
περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους αγοράς (όπως είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ταμειακών ροών,
και ο κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας, λόγω μεταβολής των επιτοκίων), και σε πιστωτικό κίνδυνο. Ενδεχόμενη
έκθεση στον κίνδυνο ρευστότητας καλύπτεται από την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
α) Κίνδυνος αγοράς
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται
περιορισμένος διότι η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές κυρίως στο λειτουργικό νόμισμα.
ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής επιτοκίων καθώς στις
χρήσεις του 2016 και του 2017 η Εταιρεία δεν έχει συνάψει δανεισμό, καλύπτει δε τις απαραίτητες χρηματοροές τις
σε συνεργασία με την μητρική εταιρεία.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτική Φερεγγυότητα
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων
προέρχεται από εταιρείες του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Οι πελάτες εκτός Ομίλου είναι εταιρείες για
τις οποίες η Διοίκηση αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση,
προηγούμενες συναλλαγές, και άλλες παραμέτρους. Όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα, οι καταθέσεις βρίσκονται
στην πλειονότητα τους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ίσο με
Caa3 (οίκος Moody’s).
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O παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαιτήσεων από πελάτες:
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

1.803

3.056

Πέραν πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένο
υπόλοιπο

506

1.343

Απομειωμένο υπόλοιπο

201

118

707

1.461

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες
Εκ του οποίου:

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται
παραπάνω. Προβλέψεις σχηματίζονται για απαιτήσεις οι οποίες είναι επισφαλούς είσπραξης και έχει αξιολογηθεί
ότι θα καταλήξουν σε ζημιά.
Η ανάλυση ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες, πέραν της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένα, είναι
η ακόλουθη :
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Έως 30 ημέρες

226

101

30-60 ημέρες

122

493

Πάνω από 60 ημέρες

158

749

Σύνολο

506

1.343

Η ανάλυση ενηλικίωσης των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες είναι η εξής :
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Έως 30 ημέρες

-

-

30-60 ημέρες

-

-

Πάνω από 60 ημέρες

201

118

Σύνολο

201

118
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει της
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, όταν αυτό απαιτηθεί.
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας με την εξασφάλιση ικανών
ταμειακών πόρων και διαθεσίμων και σε συνεργασία με την μητρική εταιρεία. Η ταμειακή ευχέρεια της Εταιρείας
εξαρτάται από την ταμειακή διαχείριση σε επίπεδο Ομίλου καθώς η Εταιρεία εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση
υποχρεώσεων στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Δεδομένων των εξελίξεων στην αγορά κατά τα τελευταία χρόνια, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η
διαχείριση των χρηματοροών έχει καταστεί πιο επιτακτική. Οι υποχρεώσεις της την 31 Δεκεμβρίου 2017 σε
προμηθευτές ανέρχονται σε 954 χιλ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2016: 966 χιλ. ευρώ) λήγουν εντός ενός έτους, είναι ίσες
με τα τρέχοντα υπόλοιπά τους και η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

(δ) Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στον μέτοχο και να διατηρήσει ιδανική
κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος του.
Η Εταιρεία δεν έχει υφιστάμενο δανεισμό στις αναφερόμενες χρήσεις ενώ εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα.
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Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ ορισμού
σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα και αναφέρονται κατωτέρω. 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 επανεκτιμούνται συνεχώς και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος
προσαρμοσμένες 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
Στο φόρο της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυουσών
φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων στη
χώρα όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τον τελικό προσδιορισμό του φόρου.
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (25) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους καθώς
λόγω συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικοί φόροι από έναν
τέτοιο έλεγχο. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει
τον φόρο εισοδήματος που καταχωρείται στο αποτέλεσμα.
(β) Συνταξιοδοτικά προγράμματα
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη
χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο
προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής. Αλλαγές στις παραδοχές αυτές
θα μεταβάλουν την παρούσα αξία των σχετικών υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
Η Εταιρεία καθορίζει στο τέλος κάθε χρήσης το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο
το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών,
οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για
τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου
εταιρικών ομολόγων, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η
ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες
συνθήκες αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σημείωση 12 του παρόντος.
(γ) Εκτίμηση απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων
Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφής απομείωση,
σύμφωνα με την λογιστική πρακτική. Τα ανακτήσιμα ποσά των απαιτήσεων χρήζουν εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις που
γίνονται αφορούν το χρονισμό και το ύψος αποπληρωμής των απαιτήσεων καθώς και της αξίας τυχόν εξασφαλίσεων
των απαιτήσεων που έχουν ληφθεί. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις εμπεριέχουν σοβαρό βαθμό υποκειμενικότητας και
απαιτούν την κρίση της Διοίκησης.
(δ) Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις
Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Η Διοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων και, εάν υπάρχει
η δυνατότητα αρνητικής έκβασης τότε η Εταιρεία προβαίνει στο σχηματισμό των απαραίτητων προβλέψεων. Οι
προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για την
δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης
των οικονομικών καταστάσεων.
(ε) Συντελεστές απόσβεσης:
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους.
Αυτές οι ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (26) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα

Κτίρια

Έπιπλα &
εξαρτήματα

Σύνολο

1.283

7.604

1.189

10.076

Προσθήκες

-

-

20

20

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

-

(2)

(2)

1.283

7.604

1.207

10.094

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

-

6.210

1.073

7.283

Αποσβέσεις περιόδου

-

342

45

387

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

-

(1)

(1)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

-

6.552

1.117

7.669

1.283

1.052

90

2.425

1.283

7.604

1.207

10.094

Προσθήκες

-

-

9

9

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

-

-16

-16

1.283

7.604

1.200

10.087

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

-

6.552

1.117

7.669

Αποσβέσεις περιόδου

-

342

36

378

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

-

-14

-14

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

-

6.894

1.139

8.033

1.283

710

60

2.054

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις 31Δεκεμβρίου 2017

Επί των ενσώματων παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (27) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό

Σύνολο

723

723

34

34

757

757

583

583

64

64

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

647

647

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

110

110

757

757

3

3

Πωλήσεις/ διαγραφές

-14

-14

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

746

746

647

647

Αποσβέσεις περιόδου

59

59

Πωλήσεις/ διαγραφές

-9

-9

697

697

49

49

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά λογισμικά προγράμματα και αποσβένονται βάσει της
σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 3 ετών.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (28) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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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.

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπο αρχής χρήσης - απαίτηση

314

-

Πίστωση των αποτελεσμάτων χρήσεως

445

240

4

74

763

314

Πίστωση των λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης - απαίτηση

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής :
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

(477)

(571)

Προβλέψεις παροχών προσωπικού

959

885

Προβλέψεις επισφαλειών

53

-

Προβλέψεις για αποδοχές αδείας

228

-

Υπόλοιπο τέλους χρήσης - απαίτηση

763

314

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

1.240

885

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(477)

(571)

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από
φορολογικές ζημίες, καθώς η Εταιρεία εκτιμά ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη στα επόμενα έτη που θα
συμψηφίσουν τη συνολική ζημιά.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (29) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

871

2.153

932

903

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

(201)

(118)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών

1.602

2.938

316

342

1.918

3.280

Πελάτες - Συνδεδεμένα μέρη

23

Πελάτες – Λοιποί πελάτες

Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογή τους αξία.
Επί των απαιτήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Οι απαιτήσεις από πελάτες συνήθως διακανονίζεται σε 30-60 ημέρες. Η ανάλυση ενηλικίωσης των απαιτήσεων από
πελάτες παρουσιάζεται στη Σημείωση 3 (β).
Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις από το προσωπικό, παρακρατούμενο φόρο και έξοδα επομένων
χρήσεων.
Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής :
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

118

118

83

-

201

118

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκη
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (30) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

12

9

Διαθέσιμα σε τράπεζες

374

705

Σύνολο

386

714

Ταμείο

Τα διαθέσιμα σε τράπεζες αφορούν λογαριασμούς καταθέσεων όψεως σε ευρώ και τοκίζονται με κυμαινόμενα
επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και με βάση τα μηνιαία επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Η τρέχουσα
αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και των
βραχυπρόθεσμων λήξεων τους.
Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν:
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

0,26%

0,24%

Αριθμός μετοχών

Μετοχικό κεφάλαιο

31 Δεκεμβρίου 2016

409.900

12.030

31 Δεκεμβρίου 2017

409.900

12.030

Euro

10

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Σύμφωνα με την 20/05/2016 απόφαση της
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.002.910,00 ευρώ,
μέσω της έκδοσης 238.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται ήδη σε 12.030.565,000 ευρώ και διαιρείται σε 409.900 ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία έχει
ονομαστική αξία 29,35 ευρώ, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (31) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικό
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

206

1.012

(238)

980

Καθαρές αναλογιστικές (Ζημιές)/Κέρδη
από συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών

-

-

(182)

(182)

Αναταξινομήσεις

-

-

69

69

206

1.012

(351)

867

-

-

(11)

(11)

206

1.012

(362)

856

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Καθαρές αναλογιστικές (Ζημιές)/Κέρδη
από συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρείες 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.
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.

Λοιπά Αποθεματικά
Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνονται τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (32) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Υποχρεώσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης :
Συνταξιοδοτικές παροχές

3.309

3.052

Σύνολο

3.309

3.052

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Χρεώσεις στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων :
Συνταξιοδοτικές παροχές

242

191

Σύνολο

242

191

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2016

Χρεώσεις στην κατάσταση λοιπών συνολικών
εισοδημάτων :
Συνταξιοδοτικές παροχές

(15)

(256)

Σύνολο

(15)

(256)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης είναι τα παρακάτω:
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

3.309
3.309

3.052
3.052

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Σύνολο

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων είναι τα παρακάτω :
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος επιτοκίων

166
76

84
84

Σύνολο

242

168

Πρόσθετες δαπάνες τακτοποίησης αποχώρησης
προσωπικού
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους

242

23
191

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (33) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Η μεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

3.052
242
15
3.309

2.649
191
(44)
256
3.052

Υπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλογιστική ζημία
Υπόλοιπο τέλους
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

2,0%
0,5%

1,90%
0,50%

12,16 έτη

13,27 έτη

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μέση σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος

H ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
σε αλλαγές στις κύριες σταθμισμένες παραδοχές είναι η ακόλουθη:
Μεταβολή της
παραδοχής
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθού
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Επίδραση στην υποχρέωση
Αύξηση στην
Μείωση στην
παραδοχή
παραδοχή

0,5%
0,5%

-4%
4%

4%
4%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εγγυήσεις ενοικίων
Σύνολο

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (34) από (41)

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

2
2

2
2

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές – Συνδεδεμένα μέρη
Προμηθευτές – Λοιποί
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

537
417
326
747
883
66
2.976

527
439
363
649
140
49
2.167

23

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 60 ημέρες με
εξαίρεση υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη που μπορεί να ξεπεράσουν τις 60 ημέρες.
Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις σε λοιπούς πιστωτές.
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Παροχές σε εργαζομένους

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016
Μισθοδοσία

5.868

5.591

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

1.467

1.388

190

180

132
7.657

22
141
7.322

Κόστος συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Αποζημίωση αποχώρησης προσωπικού
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχές και βοηθήματα στο προσωπικό της Εταιρείας βάσει Συλλογικών
Συμβάσεων, και παροχές επιμόρφωσης.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (35) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016
Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένα μέρη

23

Πωλήσεις υπηρεσιών σε λοιπούς πελάτες
Σύνολο

17

8.721

8.530

958

2.659

9.679

11.189

Έξοδα ανά κατηγορία
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017
31 Δεκεμβρίου 2016
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Πρόβλεψη για αποδοχές αδείας
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
Τεχνική υποστήριξη λογισμικού
Αποσβέσεις ασώματων περιουσιακών στοιχείων
Ασφάλιστρα
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Έξοδα ταξιδιών /μεταφορών
Γραφική ύλη / έντυπα
Έξοδα συνεδρίων και διαφήμισης
Αμοιβές Λοιπών Επαγγελματιών
Υπεργολάβοι
Έξοδα ταξιδιών / οδοιπορικών, ανακτήσιμα από τον πελάτη
Λοιποί Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Λοιπά
Σύνολο

7.657
242
83
786
378
125
248
59
72
81
230
15
33
2.173
316
19
127
15
184
12.843

7.322
168
387
158
230
64
80
111
190
18
16
1.661
528
20
140
8
480
11.581

Κατανεμημένα σε :
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο

10.125
1.919
799
12.843

9.175
1.753
653
11.581

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (36) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Στη κατηγορία ‘Λοιπά’ συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα κόστους διοίκησης του υποκαταστήματος της
Αλβανίας, για τη χρήση του 2017 το ποσό ανέρχεται σε 28 χιλ. ευρώ, ενώ για τη χρήση του 2016, το ποσό
ανέρχεται σε 337 χιλ. ευρώ στο κόστος παραγωγής.
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Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017
31 Δεκεμβρίου 2016
Έσοδα από επιδοτήσεις

6

1

Έσοδα από εκμισθώσεις

18

18

5

2

29

21

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Σύνολο

19

Φόρος εισοδήματος

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016
Φόρος εισοδήματος

-

-

Αναβαλλόμενος φόρος

445

240

Σύνολο

445

240

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες για το 2017 είναι 29% (2016: 29%).
Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους τακτικούς
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές τους, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής
νομοθεσίας. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο εφόσον
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον έλεγχο από τη δημόσια αρχή και επιτρέπει στην εταιρεία να
περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση. Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις
χρήσεις 2011 – 2016 λαμβάνοντας πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (37) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Ταμειακές εκροές για λειτουργικές δραστηριότητες
Σημ.

Ζημιές προς φόρων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Χρηματοοικονομικά έξοδα

5,6
20

Προβλέψεις

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
Καθαρές ταμειακές εκροές για λειτουργικές
δραστηριότητες

21

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017 31Δεκεμβρίου 2016

(3.173)

(410)

437

446

38

39

1.111

168

(1.587)

243

1.279

(998)

30

(5.813)

1.309

(6.811)

(278)

(6.568)

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις
α) Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και έχει σε εκκρεμότητα διάφορες υποχρεώσεις 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, και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί επιπλέον πρόβλεψη στη χρήση, πέρα από την ήδη
υπάρχουσα.
β) Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως και 2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος
1 του Νόμου 4174/2013, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία
υποβολής δήλωσης. Βάσει της απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας («ΣτΕ») 1738/2017 και
έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ.1 - 4, 68 παρ.2 του ν.2238/1994 και άρθρο 36 ν.4174/2013 και την
απόφαση αριθ. (ΔΕΛ Β) 1136035 (ΕΞ) 2017 /15.09.2017, οι προθεσμίες παραγραφής διαμορφώνονται σε πέντε (5)
έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης
συμπληρωματικών στοιχείων κατά τα άρθρα 84 παρ.4 και 68 παρ.2 του Νόμου 2238/1994 (προηγούμενος ΚΦΕ),
όπου το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής για την
επιβολή φόρων παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον έχουν περιέλθει στον προϊστάμενο ΔΟΥ νέα
στοιχεία μετά την βασική προθεσμία παραγραφής. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση έγινε δεκτό ότι οποιαδήποτε
επέκταση του χρόνου παραγραφής χρήσης δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές του Συντάγματος εκτός αν έχει ψηφιστεί
με νόμο μέσα στο επόμενο έτος από εκείνο που αφορά.
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (38) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι χρήσεις 2005 έως και 2010 έχουν παραγραφεί και δεν
αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.
γ) Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχει σε κυκλοφορία Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζών καλής εκτέλεσης, για
έργα που έχει αναλάβει, ύψους 1.444 χιλ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2016 : 1.225 χιλ. ευρώ)
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Δεσμεύσεις και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
Η μοναδική συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι η λειτουργική μίσθωση 14 επιβατικών αυτοκινήτων, και η
μίσθωση 8 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής :
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Μέχρι 1 έτος
Από 1-5 έτη

95
202

80
240

Σύνολο

297

320

Η δαπάνη μισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της
χρήσης ανέρχεται σε 47 χιλ. ευρώ (48 χιλ. ευρώ για το 2016).
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
i . Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

7.785

7.479

Λοιπές εταιρείες Ομίλου

265

431

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες

670

620

8.720

8.530

Πωλήσεις υπηρεσιών
ΕΛΠΕ Α.Ε.

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

8

2

23

18

31

20

Αγορές υπηρεσιών
ΕΛΠΕ Α.Ε.
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (39) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
ii. Υπόλοιπα χρήσης που προκύπτουν από πωλήσεις/ αγορές προϊόντων /υπηρεσιών

31 Δεκεμβρίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

577

1.891

294

262

871

2.153

537

.
527

537

527

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη :
Εταιρείες Ομίλου
-Υπόλοιπα πελατών
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
- Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη :
Εταιρείες Ομίλου
-Υπόλοιπα πελατών (προκαταβολές)
ΕΛΠΕ Α.Ε.
-Υπόλοιπα προμηθευτών
ΕΛΠΕ Α.Ε.

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η Εταιρεία
για συναλλαγές με τρίτους.
Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής:
α) Τη μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και θυγατρικές εταιρείες της.
β) Συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, που ενοποιούνται στον Όμιλο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης:




Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
Elpedison Ενεργειακή
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

γ) Συνδεδεμένα μέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τη μητρική εταιρεία λόγω της κοινής συμμετοχής του
Ελληνικού Δημοσίου:


Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)

iii. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Οι συνολικές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 ανήλθαν σε 258 χιλ. ευρώ.
Αντίστοιχα κατά τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 259 χιλ. ευρώ.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (40) από (41)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της 31
Δεκεμβρίου 2017, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση τους και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (41) από (41)

