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Περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 

 

 

 

 Οι συνημμένες  Οικονομικές καταστάσεις  έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας OSTREA OIL AE  την 17/03/2011, και έχουν  δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.petropoulos.com. 
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Οικονομικών Καταστάσεων: 17/03/2011 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Έκθεση επί των  Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες  Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών 

πολιτικών και  τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις  Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών  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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 έλεγχο 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 εταιρικές και οι ενοποιημένες 

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 

εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες  διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή  περιλαμβανομένης της εκτίμησης  των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 

την διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις και 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι  Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονομική θέση της Εταιρίας   κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, την 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. 

 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 Κ.Ν. 2190/1920.» 
 

 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011 

 

 

 

 

ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (Α.Μ. 155 )                                      
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 388 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                                                                                

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 
 

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ 
Α.Μ. 13191 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς , όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για 

τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 του  Κ.Ν.2190/1920.  

 

Α. Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση/Ετήσια ανασκόπηση πεπραγμένων 

 

Το 2010 ήταν μια  ακόμα δύσκολη χρονιά κατά την οποία οι αγορές  παρουσίασαν περαιτέρω κάμψη.  

Τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε € 5,3 εκ. ‘έναντι €  0,5 εκ  την χρήση 2009. Το σημαντικότερο  

μέρος των κερδών οφείλεται στην αρνητική υπεραξία (κέρδος ευκαιριακής αγοράς) που προέκυψε από 

την απόκτηση του κλάδου εμπορίας λιπαντικών της SHELL AE ποσού 3.414.348 ευρώ.     

Οι επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ανήλθαν  για την χρήση 2010  σε € 45 χιλ. Η 

εταιρεία διαθέτει ένα Υποκαταστήματα στην Κόρινθο και εντός της χρήσεως 2011 θα απορροφηθεί από 

την μητρική της Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. 

 

Β. Προβλεπόμενη εξέλιξη/Προοπτικές. 

 

Υπό τις σημερινές συνθήκες της χαμηλής ορατότητας για το μέλλον, δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες 

και αντικειμενικές  προβλέψεις. Πάντως, για την χρήση του 2011 δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει 

ουσιαστική αναστροφή της οικονομικής δραστηριότητας και  βελτίωση της ανάπτυξης που θα επιδρούσαν 

θετικά στα μεγέθη  της Εταιρείας. 

 

Γ. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο και  σε κίνδυνο ρευστότητας από την αδυναμία εξόφλησης 

των υποχρεώσεων, οι οποίοι όμως την  επηρεάζουν σε  μικρό βαθμό ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες όπως αυτές που διανύουμε την τελευταία διετία με δεδομένο ότι είναι μέλος του Ομίλου 

εταιρειών Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται διότι όλες οι συναλλαγές 

της εταιρείας γίνονται σε ευρώ. Ειδικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι μικρός διότι οι πωλήσεις γίνονται 

σε επιλεγμένους πελάτες και υπάρχει σημαντική διασπορά, ο δε κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε 

χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων και σημαντικών ταμιακών 

διαθεσίμων.  

 

Δ. Σημαντικοί λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στις δραστηριότητές της, και συνεπώς δεν αντιμετωπίζει 

ιδιαίτερους  κινδύνους και αβεβαιότητες πέραν αυτών που αντιμετωπίζει η χώρα  στα πλαίσια της 

υπάρχουσας οικονομικής δυσκολίας. 

 

 

 

 

 

 



OSTREA OIL AE 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 42836/01/Β/99/87 

Ιερά Οδός 96 – 102 Αθήνα 
6 

 

Ε. Διανομή κερδών 

 

Για την χρήση 2010 η Εταιρεία δεν θα κάνει διανομή μερίσματος. Η εταιρεία άλλωστε είναι 100% 

θυγατρική της Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την απορρόφησή  της. 

 

ΣΤ. Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 

 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν ουσιώδη μεταγενέστερα του ισολογισμού της 

31/12/2010 γεγονότα, που να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία. 

 

 

 

 

Αθήνα 17 Μαρτίου 2011 

 

 

Μιχαήλ Μιχαλούτσος  

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Οικονομικές Καταστάσεις 

 
 

OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Χρήσεως 2010 
 
 
 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
  

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)    
    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2010 31/12/2009 1/1/2009 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία     

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια 
στοιχεία 

6.1 45.157 1.388 1.934 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  6.2 2.652.758 0 0 

Εμπορικές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6.3 3.737.681 0 3.170 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών 
Στοιχείων 

 6.435.596 1.388 5.104 

     

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία      

Αποθέματα 6.4 2.148.411 654.107 1.083.341 

Εμπορικές Απαιτήσεις 6.5 10.032.604 567.185 681.232 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.6 66.460 43.519 0 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 6.7 4.543.850 169.668 98.902 

Σύνολο Kυκλοφορούντων Περιουσιακών 
Στοιχείων 

 16.791.325 1.434.479 1.863.475 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  23.226.921 1.435.867 1.868.579 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους 
της Μητρικής 

    

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.11 15.243.276 431.847 431.847 

Αποθεματικά 1.1 (2.926.579) 590 590 

Αποτελέσματα εις Νέον  4.527.414 (777.283) (293.667) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  16.844.111 (344.846) 138.770 

     

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Αναβαλλόμενος Φόρος 6.8 254.853 0 0 

Προβλέψεις Παροχών Αποχώρησης 
Προσωπικού 

6.9 580.537 11.662 11.662 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  835.390 11.662 11.662 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 6.10 5.293.237 1.715.615 1.655.812 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος   254.183 53.436 62.335 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  5.547.420 1.769.051 1.718.147 

Σύνολο υποχρεώσεων   6.382.810 1.780.713 1.729.809 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 23.226.921 1.435.867 1.868.579 
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ΙΙ.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)    

 Σημ. 

1/1-
31/12/2010 

 

1/1-
31/12/2009 

  
Έσοδα ( Πωλήσεις )  27.241.820  2.110.727  

 
Κόστος Πωληθέντων 6.12 (20.139.580)  (2.155.832)  

 
Μικτό Κέρδος  7.102.240  (45.105)  

 
Άλλα Έσοδα  6.13 951.855  55.142  

 
Έξοδα Διοικήσεως 6.12 (296.370)  (71.522)  

 
Έξοδα Διαθέσεως 6.12 (5.531.464)  (378.207)  

 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 

 2.226.261  (439.692)  
 

Αποσβέσεις  568.805  1.214  
 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών     
 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  2.795.066  (438.477)  
 

Κέρδος Ευκαιριακής Αγοράς 1.1 3.414.348  0  
 

Χρηματοοικονομικά ΄Εσοδα 6.14 53.337  139  
 

Χρηματοοικονομικά ΄Εξοδα 6.15 (7.988)  (1.915)  
 

Κέρδη προ φόρων  5.685.957  (441.467)  
 

Φόρος εισοδήματος  6.16 (381.261)  (42.149)  
 

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ  5.304.696  (483.616)  
 

     
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα     
Λοιπά    0,00  0,00   
Φόρος Εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία      
του Συνολικού Εισοδήματος  0,00  0,00   
Λοιπά Συνολικά Έσοδα/(Έξοδα) Περιόδου καθαρά από φόρο  0,00  0,00   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ μετά από ΦΟΡΟΥΣ για την περίοδο  5.304.696 (483.616)  
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
     
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2009 431.847 590 (293.667) 138.770 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
φόρους 

  (483.616) (483.616) 

Υπόλοιπα 31.12.2009 431.847 590 (777.283) (344.846) 

     
Υπόλοιπα 01.01.2010 431.847 590 (777.283) (344.846) 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
φόρους 

  5.304.696 5.304.696 

Ενσωμάτωση κλάδου λιπαντικών 12.611.430 (2.927.168)  9.684.262 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά 2.199.999   2.199.999  

Υπόλοιπα 31.12.2010 15.243.276 (2.926.578) 4.527.414 16.844.111 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)  

 
1/1-

31/12/2010   
1/1-

31/12/2009 

Λειτουργικές Δραστηριότητες     
Κέρδη περιόδου προ φόρων 5.685.957   (441.467) 

Προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις  568.805   1.214 

Προβλέψεις (183.733)   0 

Κέρδος ευκαιριακής αγοράς  (3.414.348)    

Έσοδα τόκων (53.337)   (139) 

Έξοδα τόκων 7.988   1.915 

 2.611.332   (438.477) 

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης     

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 239.784   429.234 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (1.673.264)   73.697 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.021.366   59.804 

 (412.114)   562.735 

Μείον:     

Καταβληθέντες τόκοι (7.988)   (1.915) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  -60.629   (51.048) 

Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.130.601   71.296 

     

Επενδυτικές Δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων και αΰλων παγίων στοιχείων (9.755)   (669) 

Τόκοι που εισπραχθέντες 53.337   139 

Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) 43.582   (530) 

     

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά 2.199.999   0 

Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) 2.199.999   0 

     
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (α+β+γ) 4.374.182   70.766 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 169.668   98.902 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη  της χρήσης 4.543.850   169.668 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
1. Πληροφορίες για την εταιρεία 
 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Η OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με δ.τ OSTREA OIL AE (η «Εταιρεία») 

είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με Α.Μ.Α.Ε42836/01ΝΤ/Β/99/87. Έχει την έδρα της 

στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού 104Β, και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.petropoulos.com. 

Ιδρύθηκε το 1987 στη Αθήνα, και ασχολείται με την εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα χονδρικώς και 

λιανικώς. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρίας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2010, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 17/03/2011 και βάσει του νόμου 

υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα διεξαχθεί το αργότερο έως την 

30.06.2011 και έχει την δυνατότητα να τις τροποποιήσει. 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 

Μιχαήλ Μιχαλούτσος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος 

Αντώνιος Κυπραίος , μέλος 

Κωνσταντίνος Αργυρίου, μέλος  

Θεόθωρος Αγνωστόπουλος, μέλος  

 

 

Την 1.2.2010 η εταιρεία  απέκτησε με απορρόφηση τον κλάδο εμπορίας λιπαντικών της SHELL HELLAS AE 

με έκδοση 10.779.000 μετοχών  ονομαστικής αξίας € 12.611.430 και εύλογης αξίας € 9.684.262.  Από την 

συναλλαγή αυτή προέκυψε κέρδος ευκαιριακής αγοράς € 3.414.348 Οι εύλογες αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν και το τίμημα της απόκτησης έχουν ως εξής: 

 

Περιγραφή λογαριασμού Αξίες 

Απαιτήσεις 12.531.962  
Πελατολόγιο 411.080  
Σήμα (SHELL) 2.772.230  
Αποθέματα (εμπορεύματα) 1.734.088  

Υποχρεώσεις  (4.215.782) 
Αναβαλλόμενος  φόρος (134.968)  

Σύνολο 13.098.610  

Εύλογη αξία μετοχών που εκδόθηκαν  (9.684.262)  

Κέρδος ευκαιριακής αγοράς  3.414.348  
 

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών που εκδόθηκαν και της εύλογης αξίας τους (2.927.168 

ευρώ),  καταχωρήθηκε σε αποθεματικό  (αρνητικά) στα ίδια κεφάλαια. 

Η μικτή αξία των απαιτήσεων κατά την ημερομηνία της απόκτησης ήταν € 12.531.960 και τα ποσά που δεν 

αναμένονται να εισπραχθούν ανέρχονται σε € 883.456. 
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Τα ποσά του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων δεν θα είχαν μεταβληθεί αν η απόκτηση του κλάδου 

λιπαντικών είχε γίνει την 1/1/2010  

 

2 Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1      Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι  οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρίας, συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  Οι παρούσες 

οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που συντάσσονται με τα ΔΠΧΑ. Η ημερομηνία μετάβασης είναι η 

1/1/2009. 

 

2.2       Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων  της Εταιρίας εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόμισμα του 

οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί (Λειτουργικό νόμισμα). 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που υφίστανται 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 

προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια 

της περιόδου και κατά την ημερομηνία ισολογισμού, με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. 

 

2.3      Άϋλα Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα άϋλα στοιχεία περιλαμβάνουν  το  Σήμα και το Πελατολόγιο  που προέκυψαν από την ενσωμάτωση του 

κλάδου λιπαντικών   και αποσβένονται εντός πενταετίας που είναι και ο συμβατικός χρόνος χρήσης τους.  

 

2.4     Ενσώματα πάγια 

 

Τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. 

Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας τους και 

τιμήματος πώλησης αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 

σταθερή μέθοδο στον χρόνο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι 

συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής: 

 

Κατηγορία               Ωφέλιμη Ζωή 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός           5-10 έτη 

Μεταφορικά μέσα              5-10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός            3-5 έτη 

 

2.5       Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
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Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημίες απομείωσης 

προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία τους είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία τους. Οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ 

εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. 

 

2.6 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται  με τη μέθοδο του κυκλοφοριακού μέσου 

όρου. 

 

2.7  Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξουν όλα τα ποσά που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, 

προεξοφλουμένων με το αρχικό αποτελεσματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

2.8  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.9  Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των 

ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (αν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων 

κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από 

πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή κόστη και φόρο εισοδήματος, (αν συντρέχει 

περίπτωση), εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

 

2.10     Φορολογία Εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, που προκύπτει με βάση το φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

(β) Τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, ο οποίος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης του 

Ισολογισμού, με βάση τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
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περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του 

διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την 

έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση των 

προσωρινών διαφορών που τις δημιουργούν. 

(γ) Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από τον μελλοντικό 

φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις με πρόβλεψη. 

 

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο 

φόρος εισοδήματος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, 

αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, μέσω της κατάστασης Συνολικών Εσόδων. 

 

2.11  Παροχές σε εργαζομένους 

 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

 

β) Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και 

προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, 

επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η 

υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της 

μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η αναλογιστική μελέτη 

διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή κάθε 2 χρόνια. 

 

2.12 Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού 

επιτοκίου. 

δ) Έσοδα από δικαιώματα 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 

συμβάσεων. 
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2.13  Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 

εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές 

μισθώσεις. 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα με βάση την ευθεία 

μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την ευθεία μέθοδο 

κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, επιμετρώμενα κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία 

τους ή εφόσον είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική 

υποχρέωση στον εκμισθωτή αναγνωρίζεται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι 

μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε εξόφληση της υποχρέωσης με τρόπο 

που να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. 

 

2.14 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή των μερισμάτων  αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις, όταν η διανομή 

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3.  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο και  σε κίνδυνο ρευστότητας από την αδυναμία εξόφλησης των 

υποχρεώσεων, οι οποίοι όμως την  επηρεάζουν σε  μικρό βαθμό ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες όπως αυτές που διανύουμε την τελευταία διετία με δεδομένο ότι είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών 

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται διότι όλες οι συναλλαγές της εταιρείας 

γίνονται σε ευρώ. Ειδικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι μικρός διότι οι πωλήσεις γίνονται σε επιλεγμένους 

πελάτες και υπάρχει σημαντική διασπορά, ο δε κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω 

της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων και σημαντικών ταμιακών διαθεσίμων.  

 

 

4.  Νέα πρότυπα και διερμηνείες 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2010 

 

Δ.Π.Χ.Α. 3 (Αναθεωρημένο) «Επιχειρηματικές Συνενώσεις», 

Εισήγαγε  σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιμέτρηση των 

δικαιωμάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 

απόκτηση, την εξοδοποίηση του  κόστους που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, του αποτελέσματος από την επανεπιμέτρηση  του ενδεχόμενου ανταλλάγματος  

που ταξινομήθηκε  ως υποχρέωση. Εφαρμόσθηκε από την εταιρεία  κατά  την ενσωμάτωση του κλάδου 

λιπαντικών  από την εταιρεία.  
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Δ.Λ.Π.  27 (Αναθεωρημένο) «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». 

Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο, οι συναλλαγές με τους μετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται 

στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας 

του ελέγχου τυχόν εναπομένον τμήμα της επένδυσης επιμετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

 

Αντικείμενο της τροποποίησης είναι ο χειρισμός τέτοιων συναλλαγών στις ατομικές ή ξεχωριστές οικονομικές 

καταστάσεις της οντότητας που λαμβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει δέσμευση να 

διακανονίσει την συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρμογή από την εταιρεία. 

 

Δ.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

 

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει  να εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που 

καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Δεν είχε εφαρμογή  στην εταιρεία. 

 

 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρόσθετες Τροποποιήσεις για τους Εφαρμόζοντες για Πρώτη Φορά τα Δ.Π.Χ.Α.». 

 

Η εν λόγω τροποποίηση εισάγει πρόσθετες εξαιρέσεις (χρήση τεκμαιρόμενου κόστους) για  περιουσιακά 

στοιχεία που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη οντοτήτων που εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και 

εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α.  για πρώτη φορά. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε  εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

 

Διερμηνεία  12 - Συμφωνίες Παραχώρησης 

 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή  σε οντότητες  που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Δεν είχε  

εφαρμογή στην εταιρεία 

 

Διερμηνεία 17 «Διανομές Μη Ταμιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες». 

 

Η διερμηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανομή μη ταμιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, 

επιμετράται σε εύλογη αξία  κατά την ημερομηνία που η διανομή  εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο. Στο 

τέλος κάθε χρήσεως αναφοράς και κατά την ημερομηνία διακανονισμού, τυχόν διαφορά μεταξύ εύλογης 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και  της υποχρέωσης για διανομή,  αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. Η διερμηνεία δεν  είχε εφαρμογή από την εταιρεία. 

 

Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες». 

 

Η διερμηνεία ασχολείται με τα θέματα λήψης ενσωμάτων παγίων από πελάτες, με σκοπό την σύνδεσή τους με 

δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αμφότερα. Η 

διερμηνεία δεν είχε  εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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Τροποποιήσεις σε  διάφορα πρότυπα στα πλαίσια του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων που αφορούν τα 

πρότυπα (Δ.Π.Χ.Α 2, Δ.Π.Χ.Α. 5, Δ.Π.Χ.Α 8,  Δ.Λ.Π. 1, Δ.Λ.Π. 7, Δ.Λ.Π. 17,  Δ.Λ.Π. 18, Δ.Λ.Π. 36, Δ.Λ.Π.38,  

Δ.Λ.Π. 39, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (IFRIC 9 και ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (IFRIC 16 . Δεν είχαν εφαρμογή  στην εταιρεία. 

 
Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 01.01.2010 

 

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 «Κατάταξη Δικαιωμάτων» που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.02.2010. Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώματα, 

δικαιώματα προαίρεσης, ή δικαιώματα αγοράς μετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθμού ιδίων μετοχών 

μιας οντότητας έναντι ενός  σταθερού ποσού οποιουδήποτε νομίσματος, είναι συμμετοχικός τίτλος αν η 

οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των μη 

παράγωγων συμμετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην 

εταιρεία. 

 

Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Περιορισμένη εξαίρεση από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του 

Δ.Π.Χ.Α. 7 για εφαρμόζοντες τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και 

έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2010. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει 

εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

Αντικατάσταση του  Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 

2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2011. Το νέο πρότυπο απλοποίησε 

τον ορισμό των συνδεδεμένων μερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που 

συνδέονται με το κράτος. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

 

Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα –Γνωστοποιήσεις», με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2011 και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε μια 

σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, που αφορά  μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν διαγράφονται και  τυχόν συνεχή ανάμειξη στα εν λόγω  περιουσιακά στοιχεία. Δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

«Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήμα για την 

αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 και  προβλέπει  ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται 

βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου για την διαχείριση τους και επιμετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο 

αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 

 

Διάφορες τροποποιήσεις που έγιναν τον Μάιο του 2010, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

κυρίως  την ή μετά την 01.01.2011, στα εξής πρότυπα: «Δ.Π.Χ.Α. 1», «Δ.Π.Χ.Α. 3» «Δ.Π.Χ.Α. 7» «Δ.Λ.Π. 1» 

«Δ.Λ.Π. 27» «Δ.Λ.Π. 34» και «ΔΙΕΜΗΝΕΙΑ 13», οι οποίες δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη  επίδραση στην 

εταιρεία. 

 

IFRIC (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 19) «Αντικατάσταση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς 

Τίτλους» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
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01.07.2010, η οποία καθορίζει το λογιστικό χειρισμό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων  μιας οντότητας 

με συμμετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω Διερμηνείας, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας της 

υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συμμετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή για την εταιρεία. 

 

«Τροποποίηση της Διερμηνείας 14 Προπληρωμή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηματοδότησης» που 

εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2011. Η 

εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

5. Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων 1/1/2009 και 31/12/2009 και αποτελεσμάτων χρήσεως  2009 

μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 

 

 Ίδια Κεφάλαια  Αποτελέσματα Ίδια Κεφάλαια Σημ. 
 1/1/2009 2009 31/12/2009  
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 138.976 (441.673) (344.846) (1) 
Διαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (206) 206 0 (2) 
Διαφορά φορολογικού ελέγχου                                   0 (42.149) 0  
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 138.770 (483.616) (344.846)  

(1) Διαγράφηκαν επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης βάσει των Δ.Π.Χ.Α..  
(2) Ο πρόσθετος φόρος από φορολογικό έλεγχο δεν επιβαρύνει τα αποτελέσματα στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα.  
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6   Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
 
6.1        Ενσώματα πάγια 
 

Μηχανολογικός  
  Οικόπεδα 

-  Κτίρια  
Εξοπλισμός 

 Μεταφορικά 
Μέσα  

Λοιπός 
εξοπλισμός  Σύνολο 

1.1.2009           
Κόστος Κτήσης ή  
Εκτίμησης  23.582  3.317  25.031  57.311  109.241 

Αποσβεθέντα  (23.582)  (2.948)  (24.991)  (55.787)  -107.308 

Αναπόσβεστη Αξία  0  369  40  1.525  1.934 
Κίνηση έτους 2009           
Υπόλοιπο Έναρξης  23.582  3.317  25.031  57.311  109.241 
Προσθήκες    350    319  669 
Αποσβέσεις Περιόδου     (176)  (40)  (999)  (1.214) 

Αναπόσβεστη Αξία  23.582  3.491  24.991  56.632  108.696 
31.12.2009           
Κόστος ή Εκτίμηση  23.582  3.667  25.031  57.631  109.911 
Αποσβεθέντα  (23.582)  (3.124)  (25.031)  (56.786)  (108.522) 

Αναπόσβεστη Αξία  0  543  0  845  1.388 

Κίνηση έτους 2010           

Υπόλοιπο Έναρξης    543    845  1.388 

Προσθήκες        9.755  9.755 

Ενσωμάτωση κλάδου 
λιπαντικών        72.267  72.267 

Πωλήσεις 
(αναπόσβεστη αξία)           

Αποσβέσεις Περιόδου           (38.254)  (38.254) 

Αναπόσβεστη Αξία    543    44.614  45.157 

31.12.2010           

Κόστος ή Εκτίμηση  23.582  3.667  25.031  139.653  191.933 

Αποσβεθέντα  (23.582)  (3.124)  (25.031)  (95.039)  (146.776) 

Αναπόσβεστη Αξία  0  543  0  44.614  45.157 
 
 
 
Επί των ενσωμάτων παγίων  δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις. 
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6.2     Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία  

 
   Σήματα   Πελατολόγιο   Σύνολο  
Κίνηση έτους 2010 

       
Υπόλοιπο έναρξης 

 
 0  0  0 

Προσθήκες 
 

 0  0  0 

Απόκτηση κλάδου λιπαντικών 
 

 2.772.230  411.080  3.183.310 

Αποσβέσεις περιόδου 
 

 (462.039)  (68.513)  (530.552) 

Αναπόσβεστη αξία 
 

 2.310.191  342.567  2.652.758 

 
31.12.2010  

 
 

 
 

 
 

Κόστος   2.772.230  411.080  3.183.310 

Αποσβεθέντα   (462.039)  (68.513)  (530.552) 

Αναπόσβεστη αξία   2.310.191  342.567  2.652.758 

 
 
 
6.3   Εμπορικές Απαιτήσεις (Μακροπρόθεσμες) 
 
Οι Εμπορικές Απαιτήσεις (μακροπρόθεσμες) που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 
 
  

  31/12/2010  31/12/2009
 
Προκαταβολές   3.737.681  0 

 
 
Οι ανωτέρω προκαταβολές αφορούν, χρηματοδοτήσεις  μεγάλων πελατών έναντι καθορισμένων ποσοτικών 

στόχων, τους οποίους αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν εντός χρονικής περιόδου πέντε ετών. 

 
6.4 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
  

  31/12/2010  31/12/2009
 
Εμπορεύματα  2.148.411  654.107 

 
Η κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχει επιβαρυνθεί με κόστος αποθεμάτων € 20.139.580 (2009: 

2.155.832) 

 
6.5   Εμπορικές Απαιτήσεις (Βραχυπρόθεσμες) 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 
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31/12/2010
 

31/12/2009

Πελάτες (ανοικτά υπόλοιπα) 
 

7.878.214  257.174 

Γραμμάτια Εισπρακτέα  Βραχυπρόθεσμης λήξεως 
 

105.938  0 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 
 

73.527  0 

Πελάτες (επιταγές εισπρακτέες) 
 

1.953.880  288.965 

Επιταγές σε καθυστέρηση 
 

21.046  21.046 

 
 

10.032.605  567.185 

 
Η ηλικία των εμπρόθεσμων  εμπορικών απαιτήσεων  του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 
 
 

 31/12/2010
 

31/12/2009

0-90 ημέρες 6.577.623  567.185 

90-180 ημέρες 2.936.106   

180+ ημέρες 45.991   

 9.559.720  567.185 

 
 
6.6 Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις  αναλύονται ως εξής: 
 
 

 
31/12/2010

 
31/12/2009

Προκαταβολές   
6.778  0 

Έξοδα επομένων χρήσεων  
59.397  5.175 

Λοιπά  
285  38.344 

  
66.460  43.519 

 
 
Η μέση  περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από   την Εταιρεία ανήλθε  σε 3 μήνες. 

Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες με βάση τις εγκεκριμένες θέσεις της διοίκησης, τα οποία 

και εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς. Η Eταιρεία  

έχει σημαντική διασπορά πωλήσεων  και συνεπώς δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις του πιστωτικού 

κινδύνου. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος και  η Εταιρεία δεν θα εισπράξουν όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει 

των αρχικών όρων των συμβάσεων πώλησης. Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές 

χρηματοοικονομικές δυσκολίες των χρεωστών,   και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν 

του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 

και των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων μειώνεται μέσω 

αντίθετου λογαριασμού (πρόβλεψης), με αναγνώριση της μείωσης στα αποτελέσματα στο κονδύλι « Άλλα 

Έξοδα». Μεταγενέστερες ανακτήσεις απομειωμένων ποσών αναγνωρίζονται ως έσοδο στο κονδύλι «Άλλα 

Έσοδα». Οι  καθυστερημένες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης 

ανέρχονται σε €  472.885  και σε € 0 αντίστοιχα για τις χρήσεις 2010 και 2009. Οι απαιτήσεις αυτές 

καθυστερούν κατά μέσο όρο τέσσερεις μήνες από τη λήξη της πίστωσης και δεν απομειώθηκαν, διότι η 
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καθυστέρηση τους είναι περιστασιακή και η πλήρης είσπραξη τους κρίθηκε εύλογη κατά  την ημερομηνία 

του ισολογισμού. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι εγγυήσεις και οι πιστωτικές ενισχύσεις ανέρχεται   σε € 13.836.746   και σε € 610.704 (2009).  H 

εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική τους αξία. 

 
6.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 
Τα διαθέσιμα  αναλύονται ως εξής: 
 
 
 

 
31/12/2010

 
31/12/2009

Ταμείο  
1.137   3.807  

Καταθέσεις όψεως  
1.642.713   165.861  

Βραχυπρόθεσμες Τοποθετήσεις  
2.900.000   0  

  
4.543.850   169.668  

 
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε ευρώ 4.542.713 (2009: 165.861).  
 
 
6.8 Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

αναλύονται  ως εξής: 

 
  31/12/2010  31/12/2009

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

370.960  0 

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους  

(116.107)  0 

 
 

254.853  0 

 
Η συμφωνία του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής: 
 

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 01.01.2009  0 

Φόρος στα αποτελέσματα  0 

Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση  0 

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2009  0 

Φόρος στα αποτελέσματα  119.885 

Από αγορά επιχείρησης  134.968 

Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση  0 

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2010  254.853 

 
 
 
 
Η διάκριση του αναβαλλόμενου φόρου σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος έχει ως εξής: 
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31/12/2010
 

31/12/2009

Βραχυπρόθεσμο μέρος  0  0 

Μακροπρόθεσμο μέρος  254.853  0 

Σύνολο  254.853  0 

 
 
 
6.9 Υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού αναλύονται ως εξής: 

 

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 01.01.2009  11.662 

Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 2009  0 

Τόκος επί της υποχρέωσης 2009  0 

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2009  11.662 

   Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 2010  1.406 

Τόκος επί της υποχρέωσης 2010  58 

Από αγορά επιχείρησης  752.608 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις  (185.198) 

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2010  580.536 

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

1. Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 2% 

2. Αύξηση ετήσιου μισθολογίου 

(μακροπρόθεσμη) 

  

5% 

3. Προεξοφλητικό Επιτόκιο   4,4% 

4. Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν.2112/20: μηδέν (0) 

5. Ύψος αποζημίωσης: Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 

6. Ημερομηνία Αποτίμησης  31.12.2010  

7. Κινητικότητα Προσωπικού α) Οικειοθελής Αποχώρηση  

   Εταιρεία/θυγατρικές 0% - 6% 

  β) Απόλυση  

   Εταιρεία/θυγατρικές 0% - 3% 

8. Προϋποθέσεις και όροι Ηλικίας κανονικής συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με τις καταστατικές 

διατάξεις και το Ταμείο Κύριας ασφάλισης κάθε εργαζομένου 

 
 

 
 

2010
 

2009

Παρούσα αξία δέσμευσης καθορισμένης παροχής  580.536  11.662 

Μη αναγνωρισμένες Αναλογιστικές ζημίες  0  0 

Υποχρέωση Ισολογισμού  580.536  11.662 
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Η αναλογιστική μελέτη έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. 
 
 
6.10 Εμπορικές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις σε εμπορικούς πιστωτές αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2010
 

31/12/2009

Προμηθευτές εξωτερικού 4.861.728  1.611.991 

Προμηθευτές εσωτερικού 0  41.855 

Επιταγές πληρωτέες 8.996  812 

Πληρωτέοι Φόροι (εκτός φόρου Εισοδήματος) 352.025  22.954 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 68.460  6.103 

Πιστωτές Διάφοροι 1.438  31.900 

Δουλεμένα Έξοδα Χρήσεως  590  0 

 5.293.237  1.715.615 

 
Η πλειοψηφία των υποχρεώσεων σε προμηθευτές εξωτερικού είναι σε ευρώ. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις 

είναι πληρωτέες κατά μέσο όρο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι εύλογες αξίες τους 

ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες τους. 

 
 
6.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 15.243.276, διαιρούμενο σε 13.028.441 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,17 έκαστη. Στη χρήση το μετοχικό κεφάλαιο παρουσίασε την 

παρακάτω κίνηση: Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.1.2010 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 12.611.430. Το ποσό της αύξησης προέκυψε από την απορρόφηση 

από την εταιρεία του κλάδου λιπαντικών της εταιρείας SHELL HELLAS AE και την καταβολή μετρητοίς € 

2,02 για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης με απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των €   2.199.999 με μετρητά.  

Όλες οι μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στα κέρδη 

 

6.11.1 Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

α)  Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει  

εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των   πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική  της 

ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, 

ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα Ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται περίπου σε 70% Ίδια Κεφάλαια 

και 30% Ξένα Κεφάλαια 

β)  Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται 

περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

i. Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους 

στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 

δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό 

του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους 

απαγορεύεται από τον Νόμο. 
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ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας 

ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με 

δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού 

αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής 

μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο 

σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου. 

v. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους  σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος 

από την επιμέτρηση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι 

υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 

με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το 

μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, 

εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την 

έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία 

τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί 

να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 

γ)  H Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε 

σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 
 
6.12  Έξοδα (Διοίκησης / Διάθεσης) 
 
Τα έξοδα που  παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
  

31/12/2010
 

31/12/2009

Παροχές σε εργαζομένους  1.696.718  155.796 

Αμοιβές Τρίτων     

Προμήθειες πωλήσεων  3.087  3.087 

Επεξεργασίες από τρίτους  67.818  4.089 

Λοιπές αμοιβές  647.114  142.119 

Παροχές Τρίτων     

Τηλεπικοινωνίες  53.115  18.628 

Ενοίκια  264.477  44.741 

Ασφάλιστρα  101.296  1.465 

Επισκευές – Συντηρήσεις  6.827  6.261 

Λοιπές παροχές τρίτων  191.568  20.393 
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Φόροι – Τέλη  7.445  4.515 

Διάφορα Έξοδα     

Έξοδα μεταφορών  990.132  25.111 

Έξοδα ταξιδίων  35.206  75 

Έξοδα προβολής & διαφήμισης  1.126.896  5.418 

Λοιπά έξοδα  67.329  16.817 

Αποσβέσεις  568.806  1.214 

 
 
 

 5.827.834  449.729 

 
Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε : 
 

  
31/12/2010

 
31/12/2009

Έξοδα Διοίκησης  
(296.370)   (71.522)  

Έξοδα Διάθεσης  
(5.531.464)   (378.207)  

  
(5.827.834)   (449.729)  

 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης του 2010  και του 2009 ήταν  28 και 3 άτομα 

αντίστοιχα.  

 

6.13 Άλλα  Έσοδα 
 
Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης  αναλύονται ως εξής: 

 
 

  
31/12/2010

 
31/12/2009

Επιχορηγήσεις (Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)  
1.320  0 

Ενοίκια   
24.281  0 

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολών  
446.228  0 

Διάφορα Έσοδα  
480.026  55.142 

  
951.855  55.142 

 
6.14 Χρηματοοικονομικά Έσοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 
  

31/12/2010
 

31/12/2009

Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι  53.337  139 
 
 
6.15  Χρηματοοικονομικά Έξοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2010
 

31/12/2009

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  7.988  1.915 
 
 
6.16  Φόρος Εισοδήματος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων αναλύεται  ως εξής: 

 
  

31/12/2010
 

31/12/2009

Τρέχων Φόρος εισοδήματος  
254.183  0 

Αναβαλλόμενος φόρος  
119.885  0 

Πρόσθετος φόρος από φορολογικό έλεγχο  
7.193  42.149 

  
381.261  42.149 

 
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας 

τον συντελεστή φόρου επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 
  

31/12/2010
 

31/12/2009

Κέρδη προ φόρων  
 

5.685.957  (441.934) 

Φορολογικός Συντελεστής  
24%   25% 

Φόρος Εισοδήματος, βάσει του 
ονομαστικού συντελεστή  

(1.364.630)   110.483 

Αλλαγές στο φορολογικό συντελεστή 
 

(19.983)  0 

Επίδραση εισοδήματος που δεν 
φορολογείται  

819.444  0 

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών 
προηγουμένων χρήσεων  

191.101  0 

Μη χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών 
χρήσεων  

0  (110.367) 

Πρόσθετος φόρος φορολογικού ελέγχου 
 

(7.193)  (42.265) 

 
 

(381.261)  (42.149) 

 
 
Η εταιρεία  έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2006, έχει δε φορολογικά περαιώσει τις 

χρήσεις έως και το 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010. Ανέλεγκτη χρήση είναι το 2010. 

 
6.17 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη 

 

  31/12/2010  31/12/2009

Πωλήσεις αγαθών προς μητρική  148.608  0 

Απαιτήσεις από μητρική Εταιρεία  38.898  0 

Υποχρεώσεις προς μητρική Εταιρεία  4.800  0 
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Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, μέσα στα πλαίσια των εργασιών της 

και σε καθαρά εμπορική βάση. Δεν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεμένα μέρη. Δεν υπάρχουν επισφαλείς 

απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. 

 

6.18   Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

 

Με αποφάσεις των  Διοικητικών Συμβουλίων με ημερομηνία  10 Νοεμβρίου 2010 της εταιρείας και της 

μητρικής της  ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. άρχισε η διαδικασία απορρόφησης της από την Μητρική 

εταιρεία. Οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτή την ενέργεια είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των 

εταιρειών και ο καλύτερος συντονισμός των εργασιών τους. Η απορρόφηση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

6.19  Αμοιβές ελεγκτών 

 

Η αμοιβή του ελέγχου της χρήσεως 2010 ανήλθε σε 3.000 ευρώ. Πέραν των ελεγκτικών δεν παρέχονται 

άλλες υπηρεσίες από τους ελεγκτές. 

 
 
 

 
Αθήνα  17  Μαρτίου  2010 

 
 
 

Μιχαήλ Μιχαλούτσος Γεώργιος Παπαδόπουλος Θεόδωρος Πιτσόλης 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 
 
 
 
 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

Διευθυντής  Λογιστηρίου 
 

 
 
Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις  στις σελίδες 7-29, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου 

που χορηγήσαμε με ημερομηνία 18.03.2011. 

 

 

 

Αθήνα 18.03.2011 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης 

 

 


