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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 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. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς 
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

α)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

β)  Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σημείωση 2.1.1 των οικονομικών καταστάσεων τα ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ήταν κατώτερα από το ½ του μετοχικού 
της κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
47 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 

 

ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Μάριος Ψάλτης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  38081 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγιο Ενεργητικό    
Ενσώματα πάγια 5 3.745 4.125 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 27 55 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  2 10 
  3.774 4.190 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 3.625 8.533 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 486 60 
  4.111 8.593 
Σύνολο Ενεργητικού  7.885 12.783 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 9 5.027 5.027 
Αποθεματικά 10 1.720 1.720 
Αποτελέσματα εις νέον  (6.032) (3.014) 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  715 3.733 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 12 4.081 5.729 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 13 2 - 
  4.083 5.729 
    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 3087 3321 
    
    
  3.087 3.321 

Σύνολο υποχρεώσεων  7.170 9.050 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  7.885 12.783 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Διευθυντής Οικονομικών  

& Διοικητικών Υπηρεσιών 
Προϊστάμενος Οικονομικών  

Υπηρεσιών 
 
 
 

   

Αδαμάντιος Λέντσιος Ιωάννης Φωτόπουλος Κωνσταντίνος Βάθης Σοφοκλής Γεωργιλάς  
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

 

  Έτος που έληξε 

 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  14.651 18.055 

Κόστος πωληθέντων 15 (13.886) (14.910) 

Μεικτό κέρδος  765 3.145 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 15 (3.798) (3.228) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα-καθαρά 16 65 102 

Λειτουργικό αποτέλεσμα  (2.968) 19 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  5 25 

Χρηματοικονομικά έξοδα  (54) (31) 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα καθαρά 17 (49) (6) 

Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων  (3.017) 13 

Φόροι 18 (1) (5) 

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης  (3.018) 8 

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα καθαρά από φορολογία   -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (3.018) 8 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 

 
Σημ. Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα  

Εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων  

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 

Λοιπά συνολικά έσοδα 

  
   5.027 
         - 

 
1.720 

 - 

 
(3.022) 

 
3.725 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 
  

- 
 
- 

 
        8 

 
       8 

Συνολικά πλήρη εισοδήματα για το 
έτος 

  
- 

 
- 

 
       8                                     

 
        8 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 
  

5.027 
 

1.720 
 

(3.014) 
 

   3.733 

 
     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 
     

    5.027 
 

1.720 
 

(3.014) 
 

3.733 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 
  

- 
 
- 

 
  (3.018) 

 
  (3.018) 

Συνολικά πλήρη εισοδήματα για το 
έτος 

 

  
- 

 
           - 

 
   (3.018)                                     

 
    (3.018)                                          

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 
 5.027 1.720   (6.032)      715  

 
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

  Έτος που έληξε 

 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 19 488 (121) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  488 (121) 

 

 

   

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5,6  (13) (58) 

Έσοδα από τόκους 17 5 25 

    

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (8) (33) 

 

Ταμειακές ροές από από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Καταβληθέντες τόκοι 

 

 

17 

 

 

(54) 

 

 

(54) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 

 

(54) (54) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

 426 (185) 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 

8 60 245 

 

Αύξηση /(Μείωση) στα ταμειακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 426 (185) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 8 486 60 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

H Εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. είναι θυγατρική σε ποσοστό 100% της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Η Εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον 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. 

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 
της 31 Δεκεμβρίου 2012. 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 έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το   Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 23 Απριλίου 2013. 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 ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ για το έτος που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2012 έχουν συνταχθεί από την διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τις 
Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 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 στην 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. 

2.1.1 Συνέχιση Δραστηριότητας 

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 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:   
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Μακροοικονομικό περιβάλλον: Λόγω της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα κατά το 
2012, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει δύσκολο. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι οι πρόσφατες εξελίξεις (η 
επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων, η νέα κυβέρνηση συνασπισμού που έχει 
δεσμευθεί να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ψήφιση του νέου 
πακέτου μέτρων από την ελληνική βουλή, η παροχή ρευστότητας στην οικονομία από τους διεθνείς δανειστές) 
είχαν θετική επίδραση στην αξιολόγηση των πολιτικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων της ελληνικής 
οικονομίας. 

Αναχρηματοδότηση του Ομίλου ΕΛΠΕ: Λόγω σημαντικών δανειακών υποχρεώσεων που έληξαν εντός του 2012 ή 
τον Ιανουάριο του 2013, ο Όμιλος επεξεργάστηκε ένα συνολικό πλάνο αναχρηματοδότησης προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα ποσά και κατ’ επέκταση η ομαλή λειτουργία του Ομίλου. 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων: Οι προβλέψεις εσόδων για το 2013 εξαρτώνται σε σημαντικά μειωμένο ποσοστό από 
παροχή υπηρεσιών προς τη μητρική εταιρεία. Παράλληλα, συνεχίζονται συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες σε 
αγορές της Ανατ. Ευρώπης και της Μ. Ανατολής, που είχαν ξεκινήσει πριν από 2 έτη. Οι ενέργειες αυτές ήδη 
άρχισαν να αποφέρουν συμβόλαια για παροχή υπηρεσιών σε αυτές εντός του 2012. Επίσης, έχει δρομολογηθεί η 
εφαρμογή στρατηγικής μελέτης με σκοπό τη συστηματικότερη ανάπτυξη νέων αγορών, εκτός Ελλάδος, με 
κατάλληλα σχήματα στρατηγικών συνεργασιών. Τέλος, η Εταιρεία προχωρά σε σημαντική μείωση του 
λειτουργικού κόστους της, κυρίως μέσω ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης αλλά και με δραστική περικοπή 
όλων των δαπανών λειτουργίας της. 

Κατά την 31/12/12 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο από το 1/2 του 
μετοχικού της κεφαλαίου, και συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Κατόπιν τούτου αναμένεται ότι θα ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον.  

2.1.2 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. 
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθμισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 
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καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί του παρόντος από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται 
με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα 
χρηματοοικονομικά. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων 
υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι 
μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της 
έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει 
εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου των συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των 
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 
μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (14) από (38) 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που 
σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση 
της οικονομικής οντότητας. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις 
για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, 
ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή 
τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι 
όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα 
να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις 
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 
αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»  

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. 
Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο 
λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα 
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
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ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 
10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν 
το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το 
λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και 
του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 
συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες 
μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 
την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη 
ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν 
τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 
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2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 
πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από 
το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως 
ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν 
χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 
τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

 

2.2 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. 

Συναλλαγματικές διαφορές που οφείλονται σε κέρδη/ζημιές και οι οποίες προκύπτουν από την αποτίμηση σε 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα καταχωρούνται σαν Χρηματοοικονομικά κέρδη / ζημίες.  
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2.3 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως κτίρια. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις 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 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: 

 

- Οικόπεδα Μηδέν  

- Κτίρια 20 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 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 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). 

 

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας αδειών χρήσης. Το κόστος των αδειών για τη χρήση 
λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού. Τα 
κόστη αυτά αποσβένονται  με τη σταθερή μέθοδο κατά τη    διάρκεια    της ωφέλιμης ζωής τους (3 χρόνια). 

 

2.5 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 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 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 
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ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση 
επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

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 ισολογισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στον ισολογισμό είτε στην κατηγορία «Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις» 
είτε στην κατηγορία « Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» και παρουσιάζονται στο αποσβεσμένο κόστος με τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (Βλέπε και σημ. 2.7). 

 

2.7 Εμπορικές  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 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. 

Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η 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 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό «Έξοδα διοίκησης και 
διάθεσης». 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική 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.  

 

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. 
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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 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 
Δημοσίου 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 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 του ισολογισμού 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 
υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, ή 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 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. 

2.12 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. 

2.13 Τρέχουσα και 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. 

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

2.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών από μελετητικές – τεχνικές υπηρεσίες, και 
είναι καθαρά από Φόρους Προστιθέμενης Αξίας εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 

(α) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, που βασίζονται σε συμβάσεις πλαίσιο, αναγνωρίζονται με βάση τα κόστη που 
έλαβαν χώρα μέσα στην περίοδο πλέον ενός περιθωρίου κέρδους. 

 (β) Συμβόλαια Προκαθορισμένου Τιμήματος 

Τα έσοδα που βασίζονται σε συμβάσεις  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. 

(γ) 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 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 έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

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 στην Σημείωση 21. 

 

2.16 Συγκριτικά στοιχεία  

Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσεως. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας πραγματοποιούνται στην Ελληνική αγορά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους 
πραγματοποιείται με την μητρική εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. Ως εκ τούτου η Εταιρεία έχει περιορισμένη 
έκθεση σε κινδύνους αγοράς, όπως ο συναλλαγματικός, ο πιστωτικός και ο κίνδυνος ταμειακών ροών και ο 
κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. Αντίθετα η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον 
κίνδυνο ρευστότητας. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος 
της Εταιρείας κρίνεται περιορισμένος διότι η Εταιρεία πραγματοποιεί  συναλλαγές στο λειτουργικό νόμισμα.  

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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 έχει εξασφαλιστεί αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα.  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαιτήσεων από πελάτες : 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες  3.534 8.335 

Εκ του οποίου:   

Πέραν πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένο 
υπόλοιπο  

2.414 2.183 

Απομειωμένο Υπόλοιπο 98 53 

 3.436 8.282 
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Προβλέψεις για επισφαλείς  απαιτήσεις 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού 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 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Έως 30 ημέρες  894 1.218 

30-90 ημέρες 986 572 

Πάνω από 90 ημέρες 534 393 

Σύνολο 2.414 2.183 

Επίσης παραθέτουμε την ανάλυση ενηλικίωσης των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες : 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Έως 30 ημέρες  - - 

30-90 ημέρες - - 

Πάνω από 90 ημέρες 98 53 

Σύνολο 98 53 

Τα απομειωμένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες χονδρικής, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονομική θέση 
και αναμένεται ότι μέρος αυτών θα εισπραχθεί. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας 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 απαιτήσεως στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 
Δεδομένων των εξελίξεων στην αγορά κατά το 2012, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση 
των χρηματοροών έχει καταστεί πιο επιτακτική. Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για την 
χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 συνεπώς ο κίνδυνος ρευστότητας περιορίζεται στην διαχείριση των 
υποχρεώσεων προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές. Οι υποχρεώσεις της την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται 
σε 1.392χιλ. ευρώ (31.12.2011: 889χιλ) λήγουν εντός ενός έτους και είναι ίσες με τα τρέχοντα υπόλοιπά τους και 
η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (24) από (38) 

 (δ) 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 
για τις χρήσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρία δεν έχει συνάψει δανεισμό. 

(ε)  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 κεφαλαίου. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει υφιστάμενο δανεισμό στις αναφερόμενες χρήσεις ενώ εμφανίζει θετικά ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα. 
 

4   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 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 όπως αυτό 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα. 

 (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 τον τελικό προσδιορισμό του φόρου.  

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. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη για τον συμψηφισμό του 
συνόλου των φορολογικών ζημιών και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

(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. 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (25) από (38) 

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 14 του παρόντος. 
  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (26) από (38) 

 

5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

 Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
εξαρτήματα 

Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 1.283 7.580 - 1.472 10.335 

Προσθήκες - - - 25 25 

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - (331) (331) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 1.283 7.580 - 1.166 10.029 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 - 4.470 - 1.335 5.805 

Αποσβέσεις περιόδου - 371 - 59 430 

Πωλήσεις/ διαγραφές -  - (331) (331) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 - 4.841 - 1.063 5.904 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.283 2.739 - 103 4.125 

      

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 1.283 7.580 - 1.166 10.029 

Προσθήκες - 2 - 7 9 

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 1.283 7.582 - 1.173 10.038 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 - 4.841 - 1.063 5.905 

Αποσβέσεις περιόδου - 342 - 46 388 

Πωλήσεις/ διαγραφές -  - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 - 5.183 - 1.109 6.293 

Αναπόσβεστη αξία στις 31Δεκεμβρίου 2012 1.283 2.399 - 64 3.745 
 
Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της 
υποχρεώσεων.  
  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (27) από (38) 

6 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 

 Λογισμικό Σύνολο 

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2011   

Κόστος    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 1.213 1.213 

Προσθήκες 33 33 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 1.246 1.246 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 1.149 1.149 

Αποσβέσεις περιόδου 42 42 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 1.191 1.191 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011   

 55 55 

Κόστος    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 1.246 1.246 

Προσθήκες 4 4 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 1.250 1.250 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 1.191 1.191 

Αποσβέσεις περιόδου 32 32 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 1.223 1.223 

   

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 27 27 

 

 

  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (28) από (38) 

7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Πελάτες  3.534 8.335 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (98) (53) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 3.436 8.282 

Λοιπές απαιτήσεις 189 251 

Σύνολο  3.625 8.533 

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

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις από το προσωπικό, παρακρατούμενο φόρο και έξοδα επομένων 
χρήσεων, δεδουλευμένα. 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής : 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Υπόλοιπο 1  Ιανουαρίου  53 - 

Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  45 53 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 98 53 

Η κίνηση στην πρόβλεψη για ενδεχόμενες επισφάλειες έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα σαν έξοδα διοίκησης 
και διάθεσης. 

  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (29) από (38) 

8 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Ρευστά διαθέσιμα 486 60 

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 486 60 

 

Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν : 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Euro 0,75% 1,25% 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθμός μετοχών Mετοχικό κεφάλαιο 
 

31 Δεκεμβρίου 2011 171.300 5.027 

   

31 Δεκεμβρίου 2012 
 

171.300 5.027 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  είναι πλήρως καταβεβλημένο και οι μετοχές  έχουν  εκδοθεί και διατεθεί 
στους  μετόχους. Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας    είναι    € 29,35   (31 Δεκεμβρίου 2008: € 
29,35) . 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (30) από (38) 

10 Αποθεματικά 
 
 Τακτικό 

αποθεματικό 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 206 1.514 1.720 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 206 1.514 1.720 

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. 

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.  

 

11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Προμηθευτές 817 1.635 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1.086 469 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι 701 980 
Δεδουλευμένα έξοδα 397 96 
Λοιπές υποχρεώσεις 86 141 

Σύνολο 3.087 3.321 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις σε λοιπούς πιστωτές. 

  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (31) από (38) 

 

12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :   
Συνταξιοδοτικές παροχές 4.081 5.729 

Σύνολο 4.081 5.729 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα :   
Συνταξιοδοτικές παροχές 2.414 560 

Σύνολο 2.414 560 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής : 

 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 3.201 5.514 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές) 880 215 
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας - - 

Σύνολο 4.081 5.729 

 

 

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

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 268 312 
Κόστος επιτοκίων 213 223 
Τρέχοντα κέρδη / (ζημίες) - - 

Σύνολο 481 535 

Πρόσθετες δαπάνες προγράμματος οικειοθελούς 
αποχώρησης 

1.933 25 

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους  2.414 560 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής : 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (32) από (38) 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Υπόλοιπο έναρξης  5.729 5.308 
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα 2.414 560 
Πληρωθείσες εισφορές (4.062) (139) 

Υπόλοιπο τέλους 4.081 5.729 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,0% 4,5% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,5% 2,0% 
Μέσος όρος εναπομείνουσας μελλοντικής εργοδοσίας 15 years 13 years 

 

 

13 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Εγγυήσεις ενοικίων 2 - 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2 - 

 

14 Παροχές σε εργαζομένους 
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
Μισθοδοσία 8.183 9.271 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.721 1.901 
Κόστος συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 313 341 
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους 115 161 

Aποζημιώσεις Ν.2112/20 1.948 32 
Μείον επιδότηση εισφορών ΟΑΕΔ - (329) 

Σύνολο 12.280 11.377 

 

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχές ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής μορφής, και παροχές 
επιμόρφωσης. 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (33) από (38) 

15 Έξοδα ανά κατηγορία 
 

 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.280 11.706 
Μείον επιδότηση εισφορών ΟΑΕΔ - (329) 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 368 528 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 45 - 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 388 431 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 115 136 
Έξοδα συντήρησης ασωμάτων παγίων 159 164 
Αποσβέσεις ασώματων περιουσιακών στοιχείων 32 42 
Ασφάλιστρα 77 90 
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 133 151 
Έξοδα ταξιδιών /μεταφορών 335 298 
Γραφική ύλη / έντυπα 28 45 
Έξοδα συνεδρίων και διαφήμισης 42 15 
Αμοιβές Λοιπών Επαγγελματιών 2.707 3.338 
Υπεργολάβοι 325 828 
Ανακτήσιμα έξοδα 42 80 
Λοιποί Φόροι-τέλη 418 199 
Διάφορα έξοδα 7 30 
Λοιπά 183 386 
Σύνολο 17.684 18.138 
   
Κατανεμημένα σε :   
Κόστος Πωληθέντων 13.886 14.910 
Έξοδα διοίκησης 3.037 2.688 
Έξοδα διάθεσης 761 540 
 17.684 18.138 

16 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 
 

 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
Έσοδα από επιδοτήσεις 42 19 
Υπηρεσίες προς τρίτους 1 17 
 Έσοδα από αχρησιμοποίητες  προβλέψεις 3 40 
Έσοδα από εκμισθώσεις 19 26 

Σύνολο 65 102 

 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (34) από (38) 

17 Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά 
 
 

 
Έτος που έληξε 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Τόκοι Χρεωστικοί   
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (54) (31) 

 (54) (31) 
Τόκοι πιστωτικοί   
Έσοδα από τόκους 5 25 

 5 25 

Αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (49) (6) 

 
 
 

  

18 Φόροι 
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
   
Φόρος εισοδήματος εξωτερικού (1) (5) 

Σύνολο (1) (5) 

 
  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (35) από (38) 

 
 

19 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 
 Σημ. Έτος που έληξε 
  31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
    
Κέρδη / (Ζημιές) Χρήσης  (3.017) 13 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

5,6 420 472 

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 19 49 6 
Προβλέψεις  (1.648) 421 

  (4.196) 912 

    
   
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  4916 (1.867) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  (231) 839 
Λοιποί φόροι  18 (1) (5) 

  4.684 (1.033) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 488 (121) 

    

20 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 διενεργήσει σχετική πρόβλεψη.  

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 2010. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν 
σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους, και συνεπώς δεν έχει σχηματίσει σχετική 
πρόβλεψη. 

γ) Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2012 έχει σε κυκλοφορία  Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζών καλής εκτέλεσης, 
για έργα που έχει αναλάβει,  ύψους € 1.308 χιλ. 

  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (36) από (38) 

 

21 Δεσμεύσεις και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
 

Η μοναδική συμβατική υποχρέωση της εταιρείας είναι η χρηματοδοτική μίσθωση 21 επιβατικών αυτοκινήτων : 

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

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

Μέχρι 1 έτος  55 58 
Από 1-5 έτη 165 232 
Μετά από 5 έτη - - 

Σύνολο 220 290 

Η δαπάνη μισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της 
χρήσης ανέρχεται σε 72 χιλ.€ (75 χιλ.€ για το 2011). 

 

 

 

22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
i . Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

  Έτος που έληξε 

  31 Δεκεμβρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

Πωλήσεις υπηρεσιών    

ΕΛΠΕ Α.Ε.  11.147 14.518 

Λοιπές Εταιρείες  ομίλου   195 238 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες  1.598 2.247 

  12.940 17.003 
 
  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (37) από (38) 

ii. Υπόλοιπα χρήσης που προκύπτουν από πωλήσεις/ αγορές προϊόντων /υπηρεσιών 

 

  Έτος που έληξε 
  31 Δεκέμβριος 2012 31 Δεκέμβριος 2011 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη :    
Εταιρείες ομίλου  
-Υπόλοιπα πελατών  

   

    ΕΛΠΕ Α.Ε.     1.482 5.607 
    Λοιπές εταιρείες ομίλου  43 100 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 
- Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 

 1.096 1.457 

  2.621 7.164 
Στα υπόλοιπα των συνδεδεμένων μερών περιλαμβάνεται 
απαίτηση από την Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.  ύψους 49 
χιλ. €, ποσό το οποίο έχει απομειωθεί στο σύνολό του. 
 

   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη :    
Εταιρείες ομίλου  
-Υπόλοιπα πελατών (προκαταβολές) 

   

   ΕΛΠΕ Α.Ε.  - - 
-Υπόλοιπα προμηθευτών    
   ΕΛΠΕ Α.Ε.  328 695 
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες    
   Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη  - - 
  328 695 
Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη  2.293 6.469 

 

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) Την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και θυγατρικές εταιρείες της. 

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

 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

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

 Εταιρεία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών (EAKAA) 
 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 
 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)  
 TransBalkan Pipeline B.V. 
 ΕΛΠΕ – ΘΡΑΚΗ 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012  
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (38) από (38) 

 
 
iii.  Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Οι συνολικές αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2012 ανήλθαν σε 346 χιλ. € εκ των οποίων 
ποσό 215 χιλ. αφορά αμοιβές του εκπροσώπου εργαζομένων και το κόστος μισθοδοσίας του Δ/ντος Συμβούλου. 

Αντίστοιχα κατά τη χρήση 2011 ανήλθαν σε 387 χιλ. € εκ των οποίων ποσό 269 χιλ.€ αφορά αμοιβές του 
εκπροσώπου εργαζομένων και το κόστος μισθοδοσίας του Δ/ντος Συμβούλου. 

 

23 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν άλλα  σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης. 

 


