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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ 

«ΟFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 – 31.12.2015  

ΠΡΟΣ   
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Σπάτα  25/2/2016 

 
 
Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.  2190/20, άρθρο 43α, παρ.3 έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε 
συνημμένα προς έγκριση την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με συνημμένες τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση, από 1.1.2015 έως 
31.12.2015.  

 
Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

 
Ο προϋπολογισθείς όγκος καυσίμου για το 2015 ανήρχετο σε 440.000 m3, ενώ o πραγματοποιηθείς 
ανήλθε σε 530.975,50 m3, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον προϋπολογισθέντα κατά 20,68 %.  
Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας, σύμφωνα με την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31ης 
Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε 10.132.187,90 € και προήλθαν αθροιστικά από:  
 
α. το ποσόν των 7.290.108 € που αφορά στην χρέωση του Τέλους Διέλευσης Καυσίμου 

(THROUGHPUT  FEE ), 
 
β. το ποσόν των 2.692.045,28 € που αφορά στο Τέλος Αεροδρομίου (AIRPORT FEE) το οποίο 

εισπράττεται από τους πελάτες και αποδίδεται αυτούσιο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. 
(Δ.Α.Α.),  

 
γ.  το ποσό 120.573,56 € που αφορά σε έσοδα που προήλθαν από την παροχή υπηρεσιών σε 

τρίτους,  
 
δ. το ποσόν των 29.461,06 € που αφορά λοιπά έσοδα και τόκους καταθέσεων.  

 
  
Τα πραγματοποιηθέντα συνολικά έξοδα της χρήσης, περιλαμβανομένων των αποσβέσεων,  καθώς 
και προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, ανήλθαν σε 4.480.786,36 €. Σημειώνεται ότι στο 
ανωτέρω ποσό  δεν περιλαμβάνεται έξοδο ύψους 2.692.045,28 € το οποίο συνδέεται με το 
αναφερόμενο (υπό β) Airport Fee και αποδίδεται αυτούσιο στον Δ.Α.Α. 
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Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 2.959.356,26 € έναντι των 
προβλεφθέντων 2.110.000 €.  
 
Με βάση τα ανωτέρω, τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2015 μετά τους φόρους, ανήλθαν σε 
2.152.652,07€. 
 
Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και την προσθήκη των κερδών προηγούμενων 
χρήσεων, τα κέρδη  εις νέον ανέρχονται σε 7.660.293,48 €.   

 
Β. ΠΑΓΙΑ 
 

Εντός της χρήσης 2015 τα πάγια της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 87.376,97 €, με κυριότερη δαπάνη 
τις διάφορες βελτιώσεις και προσθήκες παγίων. 

 
Γ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Το προτεινόμενο προς διανομή Μέρισμα, κατά τις υφιστάμενες συμφωνίες με τον Δ.Α.Α., ανέρχεται 
σε 1.449.913,49 €, το οποίο μετά την παρακράτηση φόρου διανομής μερισμάτων διαμορφώνεται σε 
1.441.410,00 € καθαρά και το οποίο προτείνεται να διανεμηθεί τελικά στους Μετόχους. 
                                 
Δ . ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 
 

Το υπόλοιπο του οφειλόμενου Ομολογιακού Δανείου την 31/12/2015 ανέρχεται σε 5.028.572,00 €. 

 
Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2015 
 
1. Ποιότητα Προσφερόμενων Υπηρεσιών Λειτουργίας   

 
Επίτευξη όλων των στόχων του 2015. Κύρια αποτελέσματα ήταν: 
  

1.1 Ικανοποίηση όλων των παρατηρήσεων των επιθεωρήσεων. 
 

1.2 Εγκατάσταση Συστήματος Εισροών – Εκροών βάσει ΦΕΚ 2692/2015. 
 

1.3 Εφαρμογή των Επιχειρηματικών Αρχών JIG (Business Principles). 
 
1.4 Επιθεώρηση των 4 κύριων δεξαμενών JET A-1 βάσει απαιτήσεων ΑΡΙ 653 από ανεξάρτητο 

Φορέα. 
 
1.5 Ανανέωση Πιστοποίησης OFC ως προς τα ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 έως τον                                    

Ιούλιο 2018. 
 

1.6 Επίτευξη της υψηλότερης βαθμολογίας ικανοποίησης εκ μέρους των Πελατών της, από την 
έναρξη Πιστοποίησης της Εταιρείας ως προς το ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001  

 
1.7 Αναθεώρηση 38 Οδηγιών Εργασίας και Εντύπων Τεκμηρίωσης, εκ των οποίων οι 8 είναι νέες. 
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2. Ποιότητα Καυσίμου (JIG) 

 

Αδιάκοπη τροφοδοσία αεροσκαφών με καύσιμα εντός προδιαγραφών JIG. 
 

3. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Λειτουργίας & Συντήρησης 
 
Τα έξοδα Λειτουργίας & Συντήρησης ανήλθαν στα 247.345 €, μειωμένα κατά 24,66% σε σχέση 
με τα 328.300 € του ετήσιου προϋπολογισμού. Κύριοι παράγοντες της μείωσης ήταν: 
 
  Εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

       Μείωση των βλαβών εξοπλισμού με την συνεχή επέκταση προληπτικών ελέγχων από το 

Προσωπικό της Εταιρείας. 

       Μείωση τιμής μονάδας καυσίμων οχημάτων, σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση 

χρήσης αυτών.  

       Προτάσεις βελτίωσης από το Προσωπικό και υλοποίηση αυτών από τους Τεχνικούς της     

Εταιρείας. 

 
4. Εκπαίδευση 

 
Το ετήσιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην ολότητά του.  
Οι ώρες εκπαίδευσης για το 2015 ανήλθαν σε 778, εκ των οποίων οι 228 εκτελέστηκαν από 
εξωτερικούς Φορείς. 
Η κατανομή της συνολικής εκπαίδευσης ήταν η ακόλουθη: 

 

α.  Λειτουργία και προστασία ποιότητας καυσίμου: 48% 

β.  Συντήρηση Εγκαταστάσεων: 15% 

γ.  Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον, κλπ.: 37% 

 
5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
Οι στόχοι Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος επιτεύχθηκαν με κύρια επιτεύγματα: 
 
5.1 Δεν συνέβη κανένα προσωπικό ατύχημα, ούτε ρύπανση περιβάλλοντος. 
    
5.2 Πραγματοποίηση, με επιτυχία, της ετήσιας Άσκησης Πυρασφάλειας ευρείας κλίμακας.  
 
5.3 Διοργάνωση της ετήσιας Ημερίδας Ασφάλειας, με τη συνεργασία της Εταιρείας “SHELL & MOH 

AVIATION” . 
 

5.4 Επιθεώρηση Διαχείρισης Ασφάλειας – Υγείας από τον ΔΑΑ με μηδενικά ευρήματα και άριστα 
αποτελέσματα. 
 

5.5 Εκτέλεση επιθεώρησης Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος βάσει απαιτήσεων JIG (HSSE MS) 
από τον ανεξάρτητο Φορέα TÜV Austria Hellas, με άριστα αποτελέσματα και κατάδειξη 
πλήρους συμμόρφωσης επί των συγκεκριμένων απαιτήσεων. 
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5.6 Εξασφάλιση αποτελεσμάτων αναλύσεων υπόγειων και υπέργειων υδάτων, καθώς και των 

αποβλήτων εντός των ορίων των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων. 
 

5.7 Εκτέλεση άνω των 84.000 καταγεγραμμένων ελέγχων ασφαλείας σχετικά με την καλή 
λειτουργία των συστημάτων και διαδικασιών ασφαλείας της Εταιρείας. 

 
6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
 

Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) επιθεωρήσεις: 
 
α.   Της ΙΑΤΑ (IFQP) από (4 επιθεωρητές), με άριστα αποτελέσματα και μηδενικά ευρήματα.   

β. Του JIG με άριστα αποτελέσματα και απονομή του 8ου συνεχόμενου Certificate of 

Excellence από το JIG. 

γ.   SEVESO II, από 8 Επιθεωρητές του Δημοσίου, με άριστα αποτελέσματα. 

 
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Η καταμέτρηση αποθεμάτων από τις Αρχές (Τελωνείο και Γενικό Χημείο του Κράτους-ΓΧΚ) είχε 
ως αποτέλεσμα πλεόνασμα 71,4m3, δηλ. 0,013% επί της διακινηθείσας ποσότητας του 2015, 
που καταδεικνύει πολύ καλή διαχείριση αποθεμάτων και εμπίπτει εντός των ορίων του Fuel 
Supplier Agreement, αλλά και των προδιαγραφών του JIG. 
 

8. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 
 

    
8.1 Βαθμονόμηση και σφράγιση Μετρητών Νησίδων Βυτιοφόρων  
8.2 Αντικατάσταση των παλαιών PLC με νέα (HOT REDUNDANT). 
8.3 Βαφή οροφών των 4 κύριων δεξαμενών JET A-1. 
8.4 Αντικατάσταση του συστήματος CCTV με νέας τεχνολογίας Σύστημα (Dome 

Cameras). 
8.5 Αντικατάσταση παλαιάς πόρτας εισόδου περίφραξης με νέα συρόμενου τύπου και 

υψηλότερης ασφαλείας. 
 

 
ΣΤ.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΝΔΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Με την υπ’ αριθμό 5206/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η Εταιρεία καλείται 
να καταβάλλει 768.081,37 € πλέον νόμιμων τόκων  σε προμηθευτή , για υπόθεση που ανάγεται στη 
κατασκευαστική περίοδο της εγκατάστασης αεροπορικού καυσίμου. H Εταιρεία άσκησε έφεση κατά 
της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 
3/3/2016.  
 
Επιπλέον, κατόπιν της  υπ’  αρ. 1573/2015 Απόφασης του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, έχει 
απορριφθεί έφεση αντίδικου κατά της Εταιρείας ποσού 223.730,32 €, για την οποία ο αντίδικος 
κατέθεσε αίτηση αναίρεσης που πρόκειται να προσδιοριστεί η συζήτησή της εντός του έτους. Το 
σχετικό ποσό απεικονίζεται στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας στις οικονομικές 
καταστάσεις.  
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Ζ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στη διαχείριση οικονομικών κινδύνων που 
μπορεί να προκύψουν λόγω της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και κατωτέρω στη διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, δεν 
θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή 
λειτουργία της Εταιρείας.  
 
α. Διαχείριση Κινδύνων Κεφαλαίου 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι θα εξακολουθεί να είναι 
βιώσιμη. Σύμφωνα με την υφιστάμενη Σύμβαση Εκχώρησης Τροφοδοσίας Καυσίμων, μεταξύ της 
Εταιρείας και του ΔΑΑ, αφ’ ενός μεν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι απόλυτα 
εξασφαλισμένο και αποταμιεύεται σταδιακά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε να αποδοθεί 
αυτούσιο στους μετόχους της κατά τη λήξη της Σύμβασης, αφ’ ετέρου δε, οι ετήσιες αποδόσεις, υπό 
μορφή μερίσματος, είναι επίσης εξασφαλισμένες, με τη προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα πληροί τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του ΔΑΑ, κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα επιτυγχάνεται πλήρως.     
  
β. Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων 
 
Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοοικονομικών παραγώγων, για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αντιθέτως εξασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή απόδοση των διαθεσίμων της, μέσω επιτοκίου καταθέσεων, με μηδενικό κίνδυνο.  
 
γ. Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος στις Εταιρείας αφορά κυρίως στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις και είναι σημαντικά περιορισμένος διότι: 
 

 Τα διαθέσιμα της Εταιρείας είναι κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η οποία 
θεωρείται μία από στις πλέον αξιόπιστες Ελληνικές Τράπεζες. 
 

 Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών της, μεγάλο ποσοστό των οποίων 
αφορά σε περιορισμένο αριθμό πελατών. 

 
 Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις που ορίζουν τις συναλλαγές της με τους πελάτες της, 

σύμφωνα με τις οποίες η είσπραξη  των απαιτήσεων πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την 
μηνιαία ολοκλήρωση των παρερχόμενων υπηρεσιών της.  

  
 Η Εταιρεία λαμβάνει εγγυητικές επιστολές τραπέζης από τους πελάτες της, για την 

εξασφάλιση των απαιτήσεών της, ίσες με το διπλάσιο, τουλάχιστον, της μηνιαίας οφειλής 
τους. 

 
δ. Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
Κίνδυνος Ρευστότητας δεν υφίσταται, λόγω του μεγάλου ποσού που είναι διαθέσιμο στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. 
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Η.  ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
     (Συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση) 
 2015 2014 

 1. 
ύενεργητικο Σύνολο

ενεργητικό νΚυκλοφορού
 50,28% 45,19% 

 2. 
ύενεργητικο Σύνολο

ενεργητικό Πάγιο
 49,72% 54,81% 

 

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες απεικονίζουν την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στις 
δύο αυτές κατηγορίες.  

  3. 
 ώύ  

αιαΊδια.κεφάλ


 185,62% 148,53% 

  4. 
ητικούΣύνολο.παθ

.  ώύ
 35,01% 40,23% 

 

  5. 
ύύ

άΊ





.

.


 64,99 % 59,76% 

    6.  




ώό

όύ

.

.




 248,67 % 385,99% 

 

Απεικονίζει την γενική ρευστότητα της Εταιρείας, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι 
βραχυχρόνιες απαιτήσεις μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 

  7. 




ώό

έ

.


 242,44 % 367,24% 

 
Απεικονίζει την ειδική ρευστότητα της Εταιρείας. Προσδιορίζει κατά πόσο οι λήγουσες 
υποχρεώσεις καλύπτονται στη δεδομένη στιγμή (31/12/2015) από τα διαθέσιμα της Εταιρείας. 
 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 
 

    8.




άΊ

όέά

.

...
 18,99 %         11,21%    

 

    9. 




ώάή

έά

...

.




 39,17 % 42,60% 

 
   10. Δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους: 





ώάή

έά

...

.




 29,65 %       17,14% 

 
Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζουν το μικτό και καθαρό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας. Όσο 
μεγαλύτεροι είναι οι δείκτες τόσο καλύτερη, από απόψεως κερδών είναι η θέση της Εταιρείας. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 
 

  11. Δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων: 
   

360
...&.

..
x

ίώάή

άόή








 

 
 
 

 6,48 ημέρες (2015) 11,9 ημέρες (2014) 

  12. Δείκτης ταχύτητας πληρωμής υποχρεώσεων: 
 

360
...&..
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  27,13 ημέρες (2015)  60,73 ημέρες (2014) 
 

Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζουν την πολιτική πιστώσεων της Εταιρείας προς τους πελάτες της 
και τους προμηθευτές της. 
 

Θ.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 

Για το τρέχον έτος έχει προϋπολογιστεί όγκος καυσίμου, ο οποίος θα διακινηθεί μέσω της 
εγκατάστασης, ίσος με 560.000 m3, ενώ αντιστοίχως το 2015 διακινήθηκαν 530.975,50 m3.  
 

Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται επίσης σε στοιχεία αύξησης του αριθμού των πτήσεων που διαθέτει ο 
ΔΑΑ και ως εκ τούτου αναμένεται η συνέχιση της ανοδικής πορείας του όγκου καυσίμου των δύο 
τελευταίων ετών. 
 

Επιπλέον, κατά τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους έχει ήδη διαφανεί μια αύξηση των 
όγκων καυσίμου, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του παρελθόντος έτους της τάξεως του 8% η 
οποία επιβεβαιώνει ότι το ύψος της προβλεπόμενης αύξησης, σε ετήσια βάση, αναμένεται να 
επιτευχθεί.  
 

Τέλος, το Τέλος Διέλευσης Καυσίμου (Throughput Fee), παραμένει σταθερό, μετά τη μείωση της 
1ης/7/2015 στα 12 €/m3 . Δεδομένης δε της μεγάλης αύξησης των όγκων κατά το 2015, αλλά και της 
αναμενόμενης περαιτέρω ανόδου, θα εξετασθεί η εκ νέου μείωσή του κατά το 2016. 
 
Με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου Α.Ε.» 
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