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Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 3 έως και 30 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 27η Φεβρουαρίου, 2013 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
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                  Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου  2012 
 
 

Ποσά σε Ευρώ   ΣΗΜ.  

  
1.1.2012-

31.12.2012 
1.1.2011-

31.12.2011 
    
Κύκλος εργασιών 4 9.337.952,19 9.934.146,17 
Κόστος πωληθέντων  (5.468.861,04) (6.038.008,43) 
Μικτά αποτελέσµατα  3.869.091,15 3.896.137,74 
Έξοδα διάθεσης  (1.041,75) (2.412,76) 
Έξοδα διοίκησης  (844.473,23) (833.737,56) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5 138.661,65 114.206,37 
Κέρδη εκµεταλλεύσεως 6 3.162.237,82 3.174.193,79 
Έσοδα από επενδύσεις 7 19.747,61 51.117,04 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (215.678,21) (311.845,37) 
Κέρδη προ φόρων  2.966.307,22 2.913.465,46 
Φόρος εισοδήµατος 9 (621.460,13) (594.067,97) 

  Καθαρά κέρδη µετά από φόρους  2.344.847,09 2.319.397,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες   7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  της 31ης   ∆εκεµβρίου 2012 
 
 

Ποσά σε Ευρώ  ΣΗΜ.  
  31.12.2012 31.12.2011 
Πάγιο ενεργητικό    
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11 17.157.633,66 18.811.775,63 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 12 10.246,56 14.736,90 
Αναβαλλόµενοι φόροι 17 1.982,37 7.895,46 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13 14.701,39 15.410,99 
Σύνολο παγίου ενεργητικού  17.184.563,98 18.849.818,98 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις 14 279.237,24 582.913,07 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 9.190.664,69 8.487.918,59 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  9.469.901,93 9.070.831,66 
    
Σύνολο ενεργητικού  26.654.465,91 27.920.650,64 
    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆άνεια τραπεζών 16 8.380.939,00 10.057.122,00 
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 26 124.856,56 143.594,74 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  8.505.795,56 10.200.716,74 
    
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 18 810.953,00 973.668,47 
∆άνεια τραπεζών 16 1.676.183,00 1.676.184,00 
Φόρος εισοδήµατος   143.495,14 56.310,27 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  2.630.631,14 2.706.162,74 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  11.136.426,70 12.906.879,48 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 6.708.999,10 6.708.999,10 
Αποθεµατικά 20 962.575,36 844.366,10 
Αποτελέσµατα εις νέο 21 7.846.464,75 7.460.405,96 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  15.518.039,21 15.013.771,16 
    
Σύνολο παθητικού  26.654.465,91 27.920.650,64 

 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες  7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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             Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 

 
 Μετοχικό  Αποτελέσµατα  

Ποσά σε Ευρώ Κεφάλαιο Αποθεµατικά εις Νέο Σύνολο 
     

Έναρξη Χρήσεως 01.01.2011 6.708.999,10 728.540,24 6.908.220,53 14.345.759,87 
    
Κέρδη/ (Ζηµιές) Χρήσεως  2.319.397,49 2.319.397,49 
Μερίσµατα  (1.651.386.20) (1.651.386,20) 
Μεταφορά αποθεµατικών     
(από διανοµή) 115.825,86 (115.825,86) 0,00 
Λήξη Χρήσεως 31.12.2011 6.708.999,10 844.366,10 7.460.405,96 15.013.771,16 

     
Κέρδη/(Ζηµιές) Χρήσεως  2.344.847,09 2.344.847,09 
Μερίσµατα   (1.840.579,04) (1.840.579,04) 
Μεταφορά αποθεµατικών    
(από διανοµή) 118.209,26 (118.209,26) 0,00 
Λήξη Χρήσεως 31.12.2012 6.708.999,10 962.575,36 7.846.464,75 15.518.039,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες   7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση ταµιακών ροών της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
 

Ποσά σε Ευρώ  
1.1 -31.12.2012 1.1 -31.12.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων  2.966.307,22 2.913.465,46 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  1.901.595,03 1.888.929,52 
Προβλέψεις  (18.738,18) 17.438,90 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας  (19.747,61) (51.117,04) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  215.678,21 311.845,37 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
µεταβολές που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:   
(Αύξηση)/µείωση απαιτήσεων 304.385,43 (349.057,82) 
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  (158.237,20) 231.812,09 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα  (220.156,48) (311.508,89) 
Καταβεβληµένοι φόροι (988.506,93) (1.224.486,14) 
Σύνολο εισροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 3.982.579,49 3.427.321,45 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  (242.962,72) (82.169,65) 
Τόκοι εισπραχθέντες  19.747,61 51.117,04 
Σύνολο εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (223.215,11) (31.052,61) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια  0,00 93.600,00 
Εξοφλήσεις δανείων  (1.676.184,00) (1.669.936,58) 
Μερίσµατα πληρωθέντα  (1.380.434,28) (1.304.595,09) 
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  (3.056.618,28) (2.880.931,67) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης  
(α) + (β) + (γ) 702.746,10 515.337,17 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης χρήσης  8.487.918,59 7.972.581,42 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσης  9.190.664,69 8.487.918,59 

 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες  7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίµου  Α.Ε., µε διακριτικό τίτλο Ο.F.C, ιδρύθηκε την 6 Οκτωβρίου 1998 
(Αποφ. Νοµαρχ. Αθηνών 27443/98-ΦΕΚ  Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 8013/9.10.1998) µε διάρκεια 24 έτη, που 
διέπονται από την Εµπορική Νοµοθεσία (Ν.2190/1920).  
 
Έδρα της Εταιρείας είναι ο ∆ήµος Σπάτων, 5ο χλµ. Λεωφόρος Σπάτων – Λούτσας. 
ΑΡ.ΜΑ.Ε : 41340/04/Β/01/107(1)/Νοµαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τοµέας 

∆ιεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις : www.ofc.gr 

Η Εταιρεία συνδέεται µέσω συµµετοχής στο κεφάλαιό της µε τις εταιρείες: 
AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ.  
MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
SKYTANKING NV 
HANSACONSULT  GmbH 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασµός, η χρηµατοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία του συστήµατος 
ανεφοδιασµού αεροπορικού καυσίµου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Νέου ∆ιεθνούς 
Αερολιµένα Αθηνών « Ελευθέριος Βενιζέλος » στα Σπάτα Αττικής καθώς και όλες τις συναφείς 
δραστηριότητες. 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την διακίνηση αεροπορικού καυσίµου στον ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών, µέσω Υπογείου Συστήµατος Αγωγών (HYDRANT). 
 
Τα ποσά στις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις Σηµειώσεις είναι εκφρασµένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ήταν 23 άτοµα (2011: 23 
άτοµα). 
 
Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της 25ης Απριλίου 2012, τον έλεγχο της χρήσης πού έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανέλαβε η εταιρεία Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ.  
 
 
2.       Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ). 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 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 και έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. Η 
εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 
και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2012 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
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2.       Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ) (συνέχεια) 
 
Μάιο 2012. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  Αυτά τα πρότυπα δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τα εν λόγω πρότυπα όπου 
απαιτείται όταν καταστούν υποχρεωτικά και υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναµένει να 
έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, από την εφαρµογή αυτή.  
 
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει την επαναλαµβανόµενη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 1, σε σχέση µε τα 
κόστη δανεισµού, σε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία.  

 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 παρέχουν διευκρινήσεις σε σχέση µε τα απαιτούµενα συγκριτικά στοιχεία.  
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η παρούσα τροποποίηση στο ∆ΛΠ 16 παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την κατηγοριοποίηση του 
εξοπλισµού συντηρήσεως.  

 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η φορολογική επίδραση µιας διανοµής σε κατόχους  συµµετοχικών 
τίτλων, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος».  

 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την παρουσίαση των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, ανά 
τοµέα δραστηριότητας, στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση, ώστε να υπάρχει  συνέπεια µε τις απαιτήσεις 
του ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς».  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012 
 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η 
οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της 
πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας 
όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή 
εισάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η 
υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού 
µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό 
ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα 
που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.   Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 
∆ΛΠ 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. Επιπλέον, διατηρεί τις αλλαγές που έγιναν στο 
∆ΛΠ 1 το 2007, οι οποίες απαιτούν τα αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως και τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα 
να εµφανίζονται µαζί. Τέλος, απαιτείται ο φόρος να εµφανίζεται χωριστά για κάθε µια από τις δυο 
κατηγορίες του λοιπού συνολικού εισοδήµατος. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) “Παροχές σε Εργαζοµένους” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά 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 συντάξεων, στις απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». 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 επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως 
προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σηµαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο µε τον 
οποίο πρέπει να εφαρµόζεται η  µέθοδος της καθαρής θέσης, (συµπεριλαµβάνονται και εξαιρέσεις από την 
εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης σε ορισµένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο 
οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται  για αποµείωση. 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα 
που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και 
τις γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού 
Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27«Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 
(2011)». 

 

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

Η τροποποίηση αφορά  το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το τροποποιηµένο πρότυπο διευθετεί  
ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Παρουσίαση».  



     OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η  ∆εκεµβρίου 2012 

 

Σελίδα 10 από 30 
 

2.   Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 
(συνέχεια) 

 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάµεσων σε αυτές 
περιόδους) 
Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση  πληροφοριών σχετικά µε το δικαίωµα συµψηφισµού των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συµφωνίες συµψηφισµού ή παρόµοιες 
συµφωνίες.  
 
 
∆ΠΧΑ 13 “Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 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 
διευκρινήσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 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. Το πρότυπο δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015 µε το δικαίωµα προγενέστερης εφαρµογής και 
αποκλείουν την διόρθωση στις προηγούµενες περιόδους κατά την αρχική εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9.   
Ειδικότερα, η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην ταξινόµηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της, 
παρουσιάζοντας  ξεχωριστά τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες µε βάση τις κατηγορίες  επιµέτρησής τους, 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, και τις αλλαγές στις  λογιστικές αξίες που προκύπτουν από την αλλαγή των 
χαρακτηριστικών επιµέτρησης  κατά τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. 

Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που θα 
αναταξινοµηθούν ώστε να επιµετρηθούν στο αποσβεσµένο κόστος τους, η οικονοµική οντότητα πρέπει να 
γνωστοποιεί: α) την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, β) την εύλογη αξία του κέρδους 
ή της ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν επαναταξινοµηθεί, γ) το πραγµατικό επιτόκιο που 
καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης, και δ) τα αναγνωρισµένα έσοδα ή έξοδα από 
τόκους. 

Επιπλέον, αν µια οικονοµική οντότητα, κατά την ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, 
επιµετρά την εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής 
υποχρέωσης στο αποσβεσµένο κόστος της, τότε το πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται κατά την 
ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης και το επιτόκιο των αναγνωρισµένων εσόδων ή εξόδων από τόκους 
πρέπει να γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο αναφοράς µετά την επαναταξινόµηση, µέχρι την παύση 
αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 
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2.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ)  
(συνέχεια) 

 
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Το ∆ΠΧΑ 1 τροποποιείται έτσι ώστε να παρέχει καθοδήγηση για το πως θα πρέπει κάποιος που εφαρµόζει 
πρώτη φορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, να χειριστεί λογιστικά τα κρατικά δάνεια τα οποία φέρουν 
επιτόκιο χαµηλότερο της αγοράς, όταν πραγµατοποιεί την µετάβαση σε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι 
τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις για τους υφιστάµενες συντάκτες ∆ΠΧΑ σε σχέση µε την 
εφαρµογή των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση 
της Κρατικής Υποστήριξης» σε σχέση µε τη λογιστική για τα κρατικά δάνεια.  
Οι  υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 
10Α του ∆ΛΠ 20 µόνο για τα νέα δάνεια που συνήφθησαν µετά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Ο 
υιοθετών για πρώτη φορά είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Παρουσίαση» για την ταξινόµηση του δανείου ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο 
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Ωστόσο εάν σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές, δεν αναγνώρισε και επιµέτρησε ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο 
της αγοράς, σε βάση συνεπή µε τις απιτήσεις των ∆ΠΧΑ, θα πρέπει να του επιτρέπεται να χρησιµοποιεί, 
κατα την ηµεροµηνία µετάβασης,  την λογιστική αξία του δανείου που υφίσταται σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, ως λογιστική αξία ανοίγµατος της κατάστασης της 
οικονοµικής θέσης των ∆ΠΧΑ. Η οντότητα θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39, στη συνέχεια ή το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη 
µέτρηση του δανείου µετά την ηµεροµηνία µετάβασης. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει καµία 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµιακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το 
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική 
οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να 
επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά 
έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών 
τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική 
αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι 
ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα 
συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε 
κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει 
καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η 
Εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  
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Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και που είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν και στην 
προηγούµενη χρήση, είναι οι παρακάτω: 
 
3.1 Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά 
την ηµεροµηνία προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
 
3.2 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα επιµετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύουν ποσά για παρασχεθείσες υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της 
Εταιρείας, καθαρά από εκπτώσεις και ΦΠΑ που σχετίζονται µε τις πωλήσεις. 
 
Τα έσοδα από υπηρεσίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ανάλογα µε τον χρόνο στον οποίο έχουν 
παρασχεθεί. 
 
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας σε σχέση µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο 
και το κατάλληλο πραγµατικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµιακές εισπράξεις οι οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.  
 
 
3.3 Μισθώσεις 

 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης 
µεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του µισθίου στον µισθωτή. Όλες οι 
υπόλοιπες µισθώσεις ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.   
 
Τα πληρωτέα µισθώµατα της Εταιρείας για τις λειτουργικές µισθώσεις αυτής επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα 
µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.  
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 
 
 
3.4 Κόστος δανεισµού 
 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 
 
 
3.5 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την 
διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για να αντικριστούν µε τα ανάλογα συσχετιζόµενα έξοδα και 
παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά. 
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3.6 Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 
 
Οι εισφορές σε προγράµµατα αποχώρησης καθορισµένων συνεισφορών για αποχώρηση προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράµµατα ή 
οργανισµούς συνταξιοδότησης (Ασφαλιστικά Ταµεία) αντιµετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράµµατα 
καθορισµένων συνεισφορών, όταν οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους οργανισµούς αυτούς είναι 
ισοδύναµες µε αυτές που προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών λόγω αποχώρησης 
κατά την συνταξιοδότηση. 
 
Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των 
παροχών αυτών προσδιορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου της προεξοφληµένης πιστωτικής µονάδας 
(Projected Unit Credit) µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο 
τέλος κάθε χρήσης.  Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ ολοκλήρου στη χρήση που 
πραγµατοποιήθηκαν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην έκταση που οι 
παροχές είναι ήδη κατοχυρωµένες, διαφορετικά αποσβένεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο σε τόσα έτη όσα 
και η µέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. 
 
Το ποσό της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή τους λόγω 
συνταξιοδότησης που εµφανίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία 
της υποχρέωσης µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 
 
3.7 Φορολογία  
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόµενου 
φόρου. 
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος 
διαφέρει από το κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν 
συµπεριλαµβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν 
συµπεριλαµβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας 
για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές  ή αυτούς που 
ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία της Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
 
Αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται σε διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους 
βάσεων που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται µε τη 
χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.  
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις προσωρινές διαφορές και 
αναβαλλόµενες φορολογικά απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα 
κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές.  
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η 
υποχρέωση. Η αναβαλλόµενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις εκείνες που αφορούν κονδύλια που επιβαρύνουν ή ωφελούν απευθείας την καθαρή θέση, 
περίπτωση κατά την οποία οι αναβαλλόµενοι φόροι καταχωρούνται στην καθαρή  θέση. 
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3.7 Φορολογία (συνέχεια) 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά 
εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφιστούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος επιβαλλόµενους από την ίδια φορολογική 
αρχή και επί πλέον η Εταιρεία προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις 
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της.       
 
 
3.8 Ασώµατες ακινητοποιήσεις  
 
Στις ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα παραχώρησης των εγκαταστάσεων 
ανεφοδιασµού αεροπορικού καυσίµου από την Εταιρεία. 
Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κατασκευής και κτήσεως των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποσβένονται 
σύµφωνα µε τα έτη διάρκειας της σύµβασης.  
  
Η διάρκεια της Σύµβασης Εκχώρησης, που έχει συνάψει η Εταιρεία µε την εταιρεία οργάνωσης του 
Αεροδροµίου, τον «∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Α.Ε» όπου της παραχωρεί την εκµετάλλευση των 
εγκαταστάσεων, είναι 21 έτη, αρχής γενοµένης το 2001.   
 
 
 3.9 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
 
Τα µεταφορικά µέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης στο ιστορικό κόστος µειωµένα κατά το ποσό των συσσωρευµένων αποσβέσεων. 
Η απόσβεση επιβαρύνει τα αποτελέσµατα ώστε να µειώνει το κόστος ή την αξία των περιουσιακών 
στοιχείων, κατά την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο.  
 
                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
                  Μεταφορικά Μέσα                                                                   20% 
                  Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός                                                20% 
                  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές                                                     30% 
 
 
3.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται 
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Εταιρείας, από τη στιγµή που η Εταιρεία καθίσταται ένα µέρος εκ 
των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου. 
 
 
3.11 Απαιτήσεις  
 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία.  
 
3.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως µετρητά και καταθέσεις 
όψεως.  
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3.13 ∆άνεια τραπεζών 
 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών  
αναλήψεων µειωµένα κατά τα άµεσα έξοδα έκδοσης τους.  
 
3.14 Υποχρεώσεις  
 
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 
    
3.15 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότος 
του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί η Εταιρεία να διακανονίσει αυτή την υποχρέωση. Οι 
προβλέψεις επιµετρούνται από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση της  
απαιτούµενης δαπάνης για να διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν το αποτέλεσµα είναι σηµαντικό. 
 
3.16 Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων 
 
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή 
υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και 
εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά 
µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες πηγές 
αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις και τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σηµείωση 22. Άλλες πηγές 
αβεβαιότητας σχετίζονται µε τις παραδοχές της ∆ιοίκησης σχετικά µε τα προγράµµατα παροχών στο 
προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόµενα έτη αφυπηρέτησης 
κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίµηση σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων. Οι 
ανωτέρω εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εµπειρία της ∆ιοίκησης και 
επαναξιολογούνται ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς.  Για 
τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας και τις επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά τρίτων, η 
Εταιρεία δεν καταχωρεί κατά πάγια τακτική καµία από αυτές έως ότου τελεσιδικήσουν.  
 
4. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε Ευρώ  
 1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 
 
Παροχή υπηρεσιών 9.337.952,19 9.934.146,17

 
 

Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία συστηµάτων ανεφοδιασµού αεροπορικού 
καυσίµου στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. 
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5. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα / (Έξοδα) 
 

Ποσά σε Ευρώ  
 1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 
   
Έσοδα παρεπόµενων υπηρεσιών 140.864,82               203.755,16 
Έξοδα παρεπόµενων υπηρεσιών (19.508,47) (85.131,29)
Λοιπά έσοδα  20.108,26 12.216,41
Λοιπά έξοδα  (2.802,96) (16.633,91)

Σύνολο 138.661,65 114.206,37 
 
Τα ανωτέρα έσοδα αφορούν έσοδα από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα εφοδιασµού 
και άλλων συµβουλών διαχείρισης σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού αεροπορικού καυσίµου και 
τα έξοδα πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την παροχή των ανωτέρω συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
6. Κέρδη Εκµεταλλεύσεως 
 
Για τη διαµόρφωση των κερδών εκµεταλλεύσεως της Εταιρείας περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς της  
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις): 
 

Ποσά σε Ευρώ 1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 
   
Αποσβέσεις ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 1.894.518,16 1.876.022,29
Αποσβέσεις ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 7.076,87 12.907,23
Σύνολο Αποσβέσεων 1.901.595,03              1.888.929,52 
Έξοδα Προσωπικού 1.157.202,63 1.214.907,27

 
7. Έσοδα από επενδύσεις 
 
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ   
 1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 

 
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 19.747,61 51.117,04
    

8. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ   
 1/1 – 31/12/12 1/1 – 31/12/11 

 
Τόκοι οµολογιακού δανείου 205.012,28 304.284,15
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 10.665,93 7.561,22
  215.678,21 311.845,37 
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9.   Φόρος εισοδήµατος 
 

Ποσά σε Ευρώ  

 1/1 – 31/12/12  1/1 – 31/12/11 
   
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης    615.547,04    593.986,07 
Αναβαλλόµενη Φορολογία (Σηµείωση 17) 
 

5.913,09 
_________ 

81,90 
_________ 

Σύνολο 621.460,13     594.067,97 
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε προς 20% επί του φορολογητέου κέρδους τόσο για την χρήση 1/1-
31/12/2012 όσο και για την συγκριτική χρήση 1/1-31/12/2011. 
 
Βάσει του νέου φορολογικού νόµου 4110/2013 από την 01.01.2013 τα νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε 
συντελεστή 26%, ενώ τα κέρδη που διανέµουν υπόκεινται σε παρακράτηση µε συντελεστή 10%. 
 
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης για την Εταιρεία προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό 
κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις: 
 

Ποσά σε Ευρώ  

 1/1 – 31/12/12  1/1 – 31/12/11 
   
Φορολογικός συντελεστής 20% 20% 
Επιδράσεις στο φόρο από:         
Έξοδα µη εκπεστέα φορολογικά 0,9% 0,5% 
Απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα (0,1%) 0,0% 
Λοιπές επιδράσεις (αναβαλλόµενη 
φορολογία) 0,2% 0,0% 
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 
χρήσης 21% 20,5% 

 
 
10. Μερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα των µετόχων προτείνονται από τη διοίκηση της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν 
υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Κατά την παρούσα χρήση τα 
µερίσµατα που διανεµήθηκαν από τα κέρδη της προηγούµενης (1/1 – 31/12/2011) ανέρχονταν σε µικτό 
συνολικό ποσό € 1.840.579,04(ή ποσό  € 8,05 ανά µετοχή), σύµφωνα µε απόφαση της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης την 25η Απριλίου 2012 . 
 
Η διοίκηση προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανοµή στους µετόχους µικτού 
συνολικού µερίσµατος € 1.903.998,60 (ή ποσό  € 8,33 ανά µετοχή). 
 
Αυτό το µέρισµα υπόκειται σε έγκριση από τους µετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν έχει 
συµπεριληφθεί ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης. 
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11.     Ασώµατες ακινητοποιήσεις  
 
Η συνολική κίνηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων που αφορούν δικαιώµατα παραχώρησης όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 κατά τη χρήση 1/1-31/12/11 και κατά τη χρήση 1/1-31/12/12 
παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 

Σύνολο Ασωµάτων 
Ακινητοποιήσεων 

Κόστος  
1 Ιανουαρίου 2011         38.277.192,12 
Προσθήκες 73.770,45 
31 ∆εκεµβρίου 2011 38.350.962,57 
Προσθήκες 240.376,19 
31 ∆εκεµβρίου 2012 38.591.338,76 
 
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις   
1 Ιανουαρίου 2011 17.663.164,65 
Αποσβέσεις χρήσης 1.876.022,29 
31 ∆εκεµβρίου 2011 19.539.186,94 
Αποσβέσεις χρήσης 1.894,518,16 
31 ∆εκεµβρίου 2012 21.433.705,10 
 
Αναπόσβεστη Αξία  
31 ∆εκεµβρίου 2011 18.811.775,63 
  
31 ∆εκεµβρίου 2012 17.157.633,66 
 
  

 
Τα δικαιώµατα παραχώρησης αντιπροσωπεύουν το ποσό της συνολικής δαπάνης για την κατασκευή των 
κτιρίων, του υπόγειου συστήµατος διανοµής καυσίµου, του συστήµατος αυτοµατισµού διαχείρισης 
καυσίµου και την κτήση ποσότητας αεροπορικού καυσίµου JET A -1 (dead stock) καθώς και µεταγενέστερες 
προσθήκες.   
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις. 
 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά τα έτη διάρκειας της σύµβασης 
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων.  Μετά την πάροδο αυτής της χρονικής περιόδου, η εγκατάσταση θα 
περιέλθει στην εταιρεία οργάνωσης του Αεροδροµίου. 
  
Έτη απόσβεσης των ανωτέρω δικαιωµάτων : 21. 
 
 
12.         Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
 
H κίνηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/12/11 και κατά τη χρήση 
1/1-31/12/12 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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12.         Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 
 

 
 Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 

Ποσά σε Ευρώ 
    
Κόστος    
1 Ιανουαρίου 2011 311.644,48 176.995,11 488.639,59 
Προσθήκες 2.430,23 5.968,97 8.399,20 
31 ∆εκεµβρίου 2011 314.074,71 182.964,08 497.038,79 
Προσθήκες 0,00 2.586,53 2.586,53 
31 ∆εκεµβρίου 2012 314.074,71 185.550,61 499.625,32 
 
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις    
1 Ιανουαρίου 2011 297.729,04 171.665,62 469.394,66 
Αποσβέσεις χρήσης 4.825,51 8.081,72 12.907,23 
31 ∆εκεµβρίου 2011 302.554,55 179.747,34 482.301,89 
Αποσβέσεις χρήσης 2.083,50 4.993,37 7.076,87 
31 ∆εκεµβρίου 2012 304.638,05 184.740,71 489.378,76 
 
    
Αναπόσβεστη Αξία    
31 ∆εκεµβρίου 2011 11.520,16 3.216,74 14.736,90 
 
31 ∆εκεµβρίου 2012 9.436,66 809,90 10.246,56 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παροχή υπηρεσιών. 
Τα µεταφορικά µέσα αποτιµώνται και εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στο ιστορικό 
κόστος µειωµένο µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Ο συντελεστής απόσβεσης των µεταφορικών µέσων 
είναι 20%. 
 
Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µειωµένο µε τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις. 
 
Ο συντελεστής απόσβεσης  για τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισµό είναι :  
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός : 20%  
Ηλεκτρ. Υπολογιστές : 30% 
 
13. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  
 

Ποσά σε Ευρώ 
 

 

 31/12/2012 31/12/2011 
   
Εγγύηση ∆ΕΗ 9.097,58 9.097,58 
Εγγυήσεις αυτοκινήτων 5.603,81 6.313,41 
   
Σύνολο 14.701,39 15.410,99 
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13. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (συνέχεια) 
 
Η αξία των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων αντιπροσωπεύει δοθείσες εγγυήσεις για παροχή 
ενέργειας από την ∆ΕΗ, κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, και για τη µίσθωση επιβατικών 
αυτοκινήτων.  Η Εταιρεία έχει εισέλθει σε συµφωνία µίσθωσης τεσσάρων επιβατικών αυτοκινήτων για τις 
λειτουργικές ανάγκες της . Ο µέσος όρος διάρκειας των µισθώσεων είναι 3 έτη.  Οι εγγυήσεις για τα ΕΙΧ 
είναι ίσες µε δύο µηνιαία µισθώµατα.   Στο τέλος της περιόδου µίσθωσης τα ποσά αυτά θα επιστραφούν. 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης πραγµατοποιήθηκε η ανανέωση της σύµβασης µίσθωσης ενός 
επιβατικού αυτοκινήτου. 
 
14.      Πελάτες και λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις 
 
Η λογιστική αξία των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη 
αξία τους. 

Ποσά σε Ευρώ 
 31/12/2012 31/12/2011 
   
Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες 181.043,53 496.209,61
Συνδεόµενα µέρη 10.415,03 2.536,00
Χρεώστες διάφοροι 19.421,05 21.393,51
Προκαταβολές – Μεταβατικοί 68.357,63 62.773,95
 
Σύνολο 279.237,24 582.913,07 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες εισπράττονται εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την έκδοση των τιµολογίων 
βάσει συµφωνίας.  Μετά τη προκαθορισµένη αυτή περίοδο, χρεώνεται τόκος επί του οφειλόµενου ποσού.  
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν έξοδα που αφορούν την επόµενη χρήση όπως ασφάλιστρα 
εγκαταστάσεων και προσωπικού. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος των απαιτήσεων από εµπορικές δραστηριότητες είναι περιορισµένος, επειδή οι 
πελάτες είναι µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. 
 
Κάθε πελάτης έχει εκδώσει, ως ορίζεται στην µεταξύ µας σύµβαση, εγγυητική επιστολή υπέρ της Εταιρείας 
µε σκοπό την διασφάλιση των απαιτήσεων της.  Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν ληφθεί ως 
εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 31/12/2012 σε € 2.265.665,15.  Αντίστοιχα την 
31/12/2011 το ποσό ανερχόταν σε € 2.328.082,17.  
 
15.      Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις. 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 31/12/2012 31/12/2011 
   
Ταµείο 2.126,51 1.769,24
Καταθέσεις σε τράπεζες 9.188.538,18 8.486.149,35
 
Σύνολο 9.190.664,69 8.487.918,59 
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15.      Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (συνέχεια) 
 
Η λογιστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους. 
 
Οι τραπεζικοί λογαριασµοί της εταιρείας είναι ενεχυριασµένοι για την εξασφάλιση της αποπληρωµής του 
οµολογιακού δανείου καθώς και από την σύµβαση 14228/16.10.1998 του ∆.Α.Α ως εξής: 
 

 Από τον ∆ιαχειριστή του
∆ανείου οι κάτωθι λογαριασµοί: 

 Από τον ∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών οι κάτωθι λογαριασµοί: 
 

        ΕΤΕ 104/471897-61          ΕΤΕ 104/471899-28 
        ΕΤΕ 104/471898-45          ΕΤΕ 104/471900-09 
                  ΕΤΕ 104/471901-81 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ρευστοποιήσιµα κεφάλαια είναι περιορισµένος, επειδή οι αντισυµβαλλόµενοι 
είναι τράπεζες µε υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. 
 
16. ∆άνεια τραπεζών 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 

   
Σύνολο δανείων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 10.057.122,00 11.733.306,00 

 
Ο δανεισµός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως: 
 

31/12/2012  31/12/2011  

   
Άµεσα ή εντός ενός έτους 1.676.183,00 1.676.184,00 
Εντός του δεύτερου έτους  1.676.184,00 1.676.184,00 
Από 3 έως και 5 χρόνια 5.028.549,00 5.028.552,00 
Μετά από 5 χρόνια 1.676.206,00 3.352.386,00 
Σύνολο δανείων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 10.057.122,00 11.733.306,00 
Μείον: Ποσά πληρωτέα εντός 12 µηνών 
(περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) 1.676.183,00 1.676.184,00 

Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες 8.380.939,00 10.057.122,00 
 
Η Εταιρεία την 27η Νοεµβρίου 2008 εξέδωσε ένα κοινό Οµολογιακό δάνειο ονοµαστικής αξίας 
16.400.000Ευρώ.  
 
Ποσό ύψους 13.359.400 Ευρώ αναλήφθηκε µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση µακροπρόθεσµου δανείου που 
είχε ληφθεί για την κατασκευή του συστήµατος ανεφοδιασµού αεροπορικού καυσίµου και των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Οι πληρωµές άρχισαν την 22/03/2009 και θα συνεχιστούν έως την 
24/12/2018. 
 
Οι οµολογίες λήγουν κάθε τρίµηνο και επιβαρύνονται µε τόκο ο οποίος υπολογίζεται µε επιτόκιο το 
προσφερόµενο στη διατραπεζική αγορά για τραπεζικό δανεισµό σε Ευρώ, πλέον περιθωρίου. 
 
Η διοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρα αξία των δανείων ισούται µε την εύλογη αξία τους. 
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17.   Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Οι ακόλουθες είναι οι κυριότερες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που 
αναγνωρίσθηκαν από την Εταιρεία και οι κινήσεις κατά την διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούµενης 
περιόδου. 
 
Ποσά σε Ευρώ 
 
 

Αναβαλλόµενη φορολογία από: 1/1/2011 

Κατάσταση 
Συνολικού 
Εισοδήµατος 
έξοδο/(έσοδο) 31/12/2011 

Κατάσταση 
Συνολικού 
Εισοδήµατος 
έξοδο/(έσοδο) 31/12/2012 

      
Έξοδα πολυετούς φορολογικής 
απόσβεσης 152,99 5,88 158,87 (49,68) 109,19 
      
      
Φορολογικές αποσβέσεις  παγίων 17.100,82 3.563,80 20.664,62  2.215,13 22.879,75 
      
Αποζηµιώσεις αποχώρησης 
προσωπικού (25.231,17) (3.487,78) (28.718,95) 3.747,64 (24.971,31) 
Σύνολο (7.977,36) 81,90 (7.895,46) 5.913,09 (1.982,37) 
 
 
Αν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας λαµβανόταν υπόψη ο νέος φορολογικός 
συντελεστής 26%, ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος θα ήταν 
µικρότερος κατά 594,71 ευρώ.  
 
18. Προµηθευτές και Λοιποί Πιστωτές 
 
Οι πιστωτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη.  
 
Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη τους αξία. Ακολουθεί ανάλυση προµηθευτών και λοιπών 
πιστωτών (πλην τραπεζών): 
 
Ποσά σε Ευρώ 
 

  
 31/12/2012 31/12/2011 
   

Προµηθευτές       354.143,33    501.483,94 
Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη           2.846,53       4.391,05 
Προκαταβολές πελατών           2.040,24      16.205,05 
Υποχρεώσεις από φόροι - τέλη       124.490,54      98.446,97 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί         54.825,86      53.712,07 
Πιστωτές διάφοροι           1.032,39      22.509,08 
∆εδουλευµένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις       271.574,11    276.920,31 

 
Σύνολο      810.953,00    973.668,47 
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19. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 
   
Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως καταβληµένο: 6.708.999,10 6.708.999,10 
(228.586 ονοµαστικές µετοχές αξίας € 29,35 η κάθε µία)     
   

 
 
 
20. Αποθεµατικά  
 
Τα αποθεµατικά  της Εταιρείας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 
      

Περιγραφή 
Αποθεµατικών 1/1/2011 

Προσθήκες 
(µειώσεις) 

2011 31/12/2011 

Προσθήκες 
(µειώσεις) 

2012 31/12/2012 

Τακτικό 707.071,79 115.825,86 822.897,65 118.209,26 
  

941.106,91  
Έκτακτα 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
Αφορολόγητα 21.467,45 0,00 21.467,45 0,00 21.467,45 

Σύνολο 728.540,24 115.825,86 844.366,10 118.209,26 962.575,36 
 
 
 
Τακτικό Αποθεµατικό 
 
Το τακτικό αποθεµατικό είναι το 5% των µετά φόρων κερδών έως ότου αυτό να ισούται µε το 1/3 του 
µετοχικού κεφαλαίου.  Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να απορροφήσει ζηµιές. 
 
Έκτακτα Αποθεµατικά 
 
Τα έκτακτα αποθεµατικά αποτελούνται από κέρδη εις νέο προηγούµενων χρήσεων και προορίζονται για 
µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά 
 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά δηµιουργήθηκαν από πιστωτικούς τόκους τραπεζικών καταθέσεων και δεν 
φορολογούνται εφόσον παραµένουν στο παθητικό της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης ως «Αποθεµατικό 
ειδικής διατάξεως Νόµου». 
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21.      Συσσωρευµένα Κέρδη / Αποτελέσµατα εις νέο 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 
  
Υπόλοιπο την 31/12/2010 6.908.220,53 
Μερίσµατα πληρωτέα (1.651.386,20) 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης 2.319.397,49 
Σχηµατισµός αποθεµατικού (115.825,86) 
Υπόλοιπο την 31/12/2011 7.460.405,96 
  
Μερίσµατα πληρωτέα (1.840.579,04) 
Καθαρά κέρδη χρήσης 2.344.847,09 
Σχηµατισµός αποθεµατικού (118.209,26) 
Υπόλοιπο την 31/12/2012 7.846.464,75 

 
 
22.     Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ∆εσµεύσεις  
 
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού € 660.727,88. Επίσης 
υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των ως άνω τρίτων, συνολικού ποσού  € 1.570.820,25. 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση, εκδόθηκε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών η υπ ‘ αρ. 298/2012 
Απόφαση, µε την οποία απορρίφθηκε η ένδικη αγωγή τρίτου κατά της Εταιρείας ποσού € 219.190,96. 
 
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη καθώς η τελική έκβαση τους δεν µπορεί 
προς το παρόν να προβλεφθεί. 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Για την χρήση 2012, όπως και για την 
προηγούµενη, η Εταιρεία εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 3842/2010 (ΠΟΛ. 1159/2011), 
σύµφωνα µε το οποίο η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από  το Νόµιµο Ελεγκτή της. Μέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος, ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2012 δεν έχει ολοκληρωθεί. ∆εν 
αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. 
 
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχεται 
την 31/12/2012 σε € 1.027.146,00. Αντίστοιχα την 31/12/2011 το ποσό ανερχόταν σε € 1.127.136,19. 
 
 
23. Συµβάσεις Λειτουργικών Μισθώσεων 
 
Οι µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν µισθώσεις µεταφορικών µέσων. 
 

  
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012  31/12/2011 
    
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων 
που αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης 32.555,64 32.779,11 
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23. Συµβάσεις Λειτουργικών Μισθώσεων (συνέχεια) 
 
Κατά την 31/12/2012 και την 31/12/2011, η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις 
λειτουργικών µισθώσεων χωρίς τη δυνατότητα ή χωρίς να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά µισθωτήρια, 
οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
 

  
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012  31/12/2011 
    
Εντός ενός έτους 17.122,93 28.837.59 
Μετά από ένα έτος 15.911,78 11.801,38 
   
 33.034,71 40.638,97 

 
Ο χρόνος µίσθωσης των µεταφορικών µέσων είναι τρία χρόνια.  
 
 
24.    Γεγονότα µετά την Περίοδο Αναφοράς 
 
∆εν υπάρχουν συναλλαγές ή γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 
2012 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος, που να επηρεάζουν αυτές σηµαντικά και να πρέπει να 
αποκαλυφθούν. 
 
 
 
25.  Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 
 
Εµπορικές συναλλαγές 
 
Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω. 
 
 
Ποσά σε Ευρώ 

 
Πωλήσεις 

 
Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

 31/12/12 31/12/11 31/12/12   31/12/11    31/12/12   31/12/11   31/12/12     31/12/11 
Μητρική 
Εταιρεία  0,00 0,00 0,00 2.291,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπά συνδε-
δεµένα µέρη 2.321.018,31 1.940.877,35  35.149,49 35.255,92 10.415,03 2.536,00   2.846,53 4.391,05 

Σύνολο 
  

2.321.018,31 1.940.877,35  35.149,49 37.547,53 10.415,03 2.536,00 2.846,53 4.391,05 
 
 
Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών του ∆.Σ., που αποτελούν το ανώτερο κλιµάκιο της 
διοίκησης της Εταιρείας στο σύνολο ανέρχονται σε € 278.729,32 (2011: € 278.729,31) 
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25.  Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών (συνέχεια) 
 
Οι αµοιβές των µελών του ∆Σ συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. 
 
Άλλες δαπάνες της χρήσεως 2012 που αφορούν διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε  € 42.077,10 
(2011: €  37.730,80).  
 
∆εν υπάρχουν αποζηµιώσεις, προς διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
την τρέχουσα και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
 
Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρείας και των 
διευθυντικών στελεχών. 
 
 
26. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
 
Για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους εργαζόµενούς της, αναφορικά µε τη 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε αναλογιστική 
µελέτη. Η υποχρέωση προσµετράται και απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου. Το 
ποσό του δεδουλευµένου δικαιώµατος παρουσιάζεται προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία του σε σχέση µε 
τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  
 
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση , σύµφωνα µε τον Ν. 2112/1920 , για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τα όρια συνταξιοδότησης. ∆εν παρέχονται άλλα επιδόµατα ή παροχές µετά 
τη συνταξιοδότηση στους εργαζόµενους.  
 
Η πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτιµήση της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, έγινε τη 31η ∆εκεµβρίου 2012 από εγκεκριµένο αναλογιστή. Η παρούσα αξία της 
υποχρέωσης καθορισµένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρεσχεθεισών υπηρεσιών 
υπολογίσθηκαν µε τη µέθοδο «projected unit credit».   
 
 

 Εκτίµηση στις: 
 31/12/12 31/12/11 
Κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,60% 4,70% 
Επιτόκιο απόδοσης 3,60% 4,70% 
Αύξηση αποδοχών προσωπικού  0,00%*    2,00% 

 
 
*  - 0% έως το 2015 
   - Μέσος Ετήσιος Μακροχρόνιος Πληθωρισµός = 2%, ακολούθως 
 
 
 
 



     OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η  ∆εκεµβρίου 2012 

 

Σελίδα 27 από 30 
 

26. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (συνέχεια) 
 
Η πρόβλεψη της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως 
εξής: 

 
 

Ποσά σε Ευρώ   
 31/12/12 31/12/11 
   
Παρούσα αξία της µη χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης 
για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 124.856,56 143.594,74 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 124.856,56 143.594,74 
 
   
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 124.856,56 143.594,74 

Σύνολο 124.856,56 143.594,74 
 
 
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης αναφορικά µε την υποχρέωση για την αποζηµίωση 
του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ποσά σε Ευρώ   
 31/12/12 31/12/11 
   
Κόστος τρεχουσών παροχών  (25.487,13) 11.761,89 
Κόστος τόκων      6.748,95     5.677,01 
   
Καθαρό έξοδο/ (έσοδο) αναγνωρισµένο στο αποτέλεσµα (18.738,18)   17.438,90 

 
 
Το παραπάνω αναγνωρισµένο έσοδο συµπεριλαµβάνεται στα λοιπά έσοδα της Εταιρείας, στο λογαριασµό 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων.  
 
 
Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύεται σε εξής : 
 

Ποσά σε Ευρώ   
 31/12/12 31/12/11 
   
Έναρξη υποχρέωσης  143.594,74 126.155,84 
Κόστος παροχών 
Τόκοι  

(25.487,13) 
     6.748,95   

  11.761,89 
   5.677,01 

Καταβεβληµένες παροχές                                                  0,00              0,00      
Λήξη υποχρέωσης  124.856,56 143.594,74 
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27. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις      
 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
(συµπεριλαµβάνονται τα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα)     9.469.901,93 9.070.831,66
(σηµ.14,15) 
 
 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις          
 
Ποσά σε Ευρώ                         31/12/2012  31/12/2011 
∆άνεια τραπεζών (σηµ.16)                     10.057.122,00       11.733.306,00 
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές (σηµ.18)                         810.953,00    973.668,47 
 
 
 
28. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 
α. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να είναι βιώσιµη 
µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς ίδια 
κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από δανεισµό (οµολογιακό δάνειο:σηµ.16),  
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (σηµ.15) και ίδια κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο:σηµ.19, αποθεµατικά: 
σηµ.20, αποτελέσµατα εις νέο: σηµ.21). 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωσή της ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
αξιολογώντας τη σχέση:  
 
Καθαρό Χρέος προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε Ευρώ  31/12/2012 31/12/2011 
∆άνεια τραπεζών 10.057.122,00 11.733.306,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (9.190.664,69) (8.487.918,59)
Καθαρό χρέος  866.457,31 3.245.387,41
 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.518.039,21 15.013.771,16
 
Σχέση Καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 5,58% 21,62%
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28. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια) 
 
β. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων 
 
Τα κυριότερα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας είναι τραπεζικά υπόλοιπα και απαιτήσεις από 
εµπορικές δραστηριότητες, δανεισµός και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν κυρίως σε κίνδυνο αγοράς (κίνδυνο επιτοκίων), πιστωτικό 
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 
Τα ποσά που εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις, αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες.   
 
Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από την µεταβολή ισοτιµίας νοµισµάτων καθώς συναλλάσσεται κυρίως σε 
Ευρώ και έτσι δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
γ. Κίνδυνοι επιτοκίου 
 
Λόγω του κυµαινόµενου επιτοκίου του οµολογιακού δανείου, η εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον κίνδυνο 
επιτοκίου.  Ο υπάρχων κίνδυνος αντισταθµίζεται µε τη µεταβολή της τιµής του κοµίστρου η οποία 
περιλαµβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισµό της Εταιρείας. 
 
δ. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος της Εταιρείας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, 
καθώς τα διαθέσιµα της Εταιρείας είναι κατατεθειµένα σε γνωστές τράπεζες του εσωτερικού.  
Η θέση των πελατών στην αγορά µειώνει σηµαντικά την συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. (σχόλια και 
στην παράγραφο 14). 
 
ε. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές.  Η Εταιρεία ανταποκρίνεται µε ευχέρεια στις υποχρεώσεις της προς 
τις τράπεζες και τους προµηθευτές. 
 
Η διοίκηση παρακολουθεί την σχέση δανεισµού προς Ίδια κεφάλαια και φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το 
ύψος των διαθεσίµων της: 
 

Ξένα κεφάλαια/Ίδια κεφάλαια        0,65 
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµιακά υπόλοιπα και δυνατότητα άντλησης 
κεφαλαίων. 
 
Πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων της Εταιρείας 
2012 
      
      
Ποσά σε Ευρώ  

Συνολικό 
Μέσο 
Επιτόκιο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο 

       
Προµηθευτές & λοιποί 
πιστωτές 

    558.568,55         0,00   252.384,45            0,00      810.953,00 

∆άνεια τραπεζών 1,42%    838.091,00   838.092,00 6.704.733,00 1.676.206,00 10.057.122,00 
       
Σύνολο  1.396.659,55   838.092,00 6.957.117,45 1.676.206,00 10.868.075,00 
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28. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια) 
 

       
2011 
      
      
Ποσά σε Ευρώ  

Συνολικό 
Μέσο 
Επιτόκιο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο 

       
Προµηθευτές & λοιποί 
πιστωτές 

 
   721.284,02

       
                  0,00     252.384,45 

         
            0,00      973.668,47

∆άνεια τραπεζών 1,31%     838.092,00        838.092,00   6.704.736,00 3.352.386,00   11.733.306,00 
       
Σύνολο   1.559.376,02        838.092,00   6.957.120,45  3.352.386,00   12.706.974,47 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



       
 

 
 

 



       
 

 
 

 


