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Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 3 έως και 34 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 27η Μαΐου 2021 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

  
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΡΟΣ  
               Α.Δ.Τ.  ΑΝ 590404                                       Α.Δ.Τ.  ΑΒ 594320                            Α.Δ.Τ.  ΑΜ 638650 
                                                                                                                                  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 2830/ Α΄ ΤΑΞΗΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24. Κέρδη ανά μετοχή 28 

 25.  Συναλλαγές μεταξύ  Συνδεδεμένων Μερών  28 

 26.  Προβλέψεις για Αποζημιώσεις Προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  29 

 27.  Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Μέσων  31 

 28.  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων  31 

 29.  Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς  34 

    

   



     OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 
Οικονομικές Kαταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2020 

Σελίδα 3 από 34 
 

 

 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσης που έληξε την  

31η Δεκεμβρίου  2020 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 
  
ΣΗΜ.  

  
1.1.2020- 

31.12.2020 
1.1.2019- 

31.12.2019 
    

Κύκλος εργασιών 4 3.635.954,24 9.678.783,23 
Κόστος πωληθέντων   (5.083.719,76)  (7.647.510,00) 
Μικτά αποτελέσματα  (1.447.765,52) 2.031.273,23 
Έξοδα διοίκησης  (1.020.634,84) (1.104.321,69) 
Λοιπά έσοδα 5 4.011,04 3.360,32 
Λοιπά κέρδη και ζημιές 5 (1.048,39) 3.086,34 
Ζημιές / Κέρδη εκμεταλλεύσεως  (2.465.437,71) 933.398,20 
Έσοδα από επενδύσεις 7 76.440,26 57.953,04 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (7.652,66) (9.432,60) 
Ζημιές / Κέρδη προ φόρων  (2.396.650,11) 981.918,64 
Φόρος εισοδήματος 9 536.573,69 (252.014,46) 

  Ζημιές / Καθαρά κέρδη μετά από 
φόρους  (1.860.076,42) 729.904,18 
   

Κέρδη ανά μετοχή βασικά και 
απομειωμένα σε €                                                                                 

 

         24 (7,72) 3,19 

  Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν 
στα αποτελέσματα:    
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) σε 
προγράμματα παροχών  26 

 
(9.663,14) 

 
(14.584,51) 

Φόρος επί των στοιχείων που δεν 
ανακατατάσσονται          9 

          
2.319,15              3.500,28 

  (7.343,99) (11.084,23) 
  
                                                                                               
 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα   (1.867.420,41) 718.819,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

 
 

Ποσά σε Ευρώ  ΣΗΜ.  
  31.12.2020 31.12.2019 
Πάγιο ενεργητικό    
Ασώματες ακινητοποιήσεις 11 2.025.242,73 3.888.813,38 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12 72.745,08 88.877,87 
Δικαιώματα χρήσης παγίων 13 12.686,87 22.748,68 
Αναβαλλόμενοι φόροι 17 641.375,49 73.111,64 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 13.089,92 13.089,92 
Σύνολο παγίου ενεργητικού  2.765.140,09 4.086.641,49 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Φόρος εισοδήματος  9.783,33 240.271,84 
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 15 454.933,19 154.487,05 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 9.997.133,41 12.250.913,73 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  10.461.849,93 12.645.672,62 
    
Σύνολο ενεργητικού  13.226.990,02 16.732.314,11 
    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού    26 310.207,41 298.123,16 
Υποχρεώσεις μισθώσεων    19 1.958,70 9.164,26 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  312.166,11 307.287,42 
    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 18 332.008,21 814.844,54 
Υποχρεώσεις μισθώσεων  19 10.906,20 13.774,24 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  342.914,41 828.618,78 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  655.080,52 1.135.906,20 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 20 7.099.354,10 6.708.999,10 
Αποθεματικά 21 1.512.820,32 1.512.820,32 
Αποτελέσματα εις νέο 22 3.959.735,08 7.374.588,49 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.571.909,50 15.596.407,91 
    
Σύνολο παθητικού  13.226.990,02 16.732.314,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 

 Μετοχικό  Αποτελέσματα  
Ποσά σε Ευρώ Κεφάλαιο Αποθεματικά εις Νέο Σύνολο 

     
Έναρξη Χρήσεως 01.01.2019 6.708.999,10 1.475.035,60 8.171.265,26 16.355.299,96 
    
Κέρδη Χρήσεως  729.904,18 729.904,18 
Μερίσματα   (1.477.712,00) (1.477.712,00) 
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα         (11.084,23)              (11.084,23) 
Μεταφορά αποθεματικών     
(από διανομή) 37.784,72 (37.784.72) 0,00 
Λήξη Χρήσεως 31.12.2019 6.708.999,10 1.512.820,32 7.374.588,49 15.596.407,91 

     
Zημιές Χρήσεως  (1.860.076,42) (1.860.076,42) 
Μερίσματα       390.355,00   (1.547.433,00) (1.157.078,00) 

 Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα            (7.343,99)                (7.343,99) 
Λήξη Χρήσεως 31.12.2020 7.099.354,10 1.512.820,32 3.959.735,08 12.571.909,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες   7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 

 
Ποσά σε Ευρώ                                         ΣΗΜ.  

    1.1 -31.12.2020     1.1 -31.12.2019 
Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων  (2.396.650,11) 981.918,64 
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις                                                  6 1.974.356,57 1.967.019,01 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 23.529,08 25.390,06 
Προβλέψεις                                                    2.421,11 12.432,79 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας  (76.440,25) (59.653,04) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                7.652,66               9.432,60 
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:   
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (69.957,63) 117.099,93 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών)  (482.836,33) (291.390,51) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα  (7.652,66) (9.432,60) 
Καταβεβλημένοι φόροι (29.371,01) (431.009,35) 
Σύνολο εισροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

 
(1.054.948,57) 

 
2.321.807,53 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσωμάτων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  (94.653,14) (109.716,03) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και 
αύλων παγίων στοιχείων 0,00 1.700,00 
Τόκοι εισπραχθέντες  76.440,26 57.953,04 
Σύνολο εκροών/(εισροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (18.212,88) (50.062,99) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

   
Εξοφλήσεις δανείων  0,00 0,00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις 
(χρεολύσια) (23.540,87) (25.200,24) 
Μερίσματα πληρωθέντα                            10 (1.157.078,00) (1.477.712,00) 
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  (1.180.618,87) (1.502.912,24) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης  
(α) + (β) + (γ) 

         
(2.253.780,32)           768.832,30 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης χρήσης  12.250.913,73 11.482.081,43 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσης  9.997.133,41 12.250.913,73 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες  7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



     OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 
Οικονομικές Kαταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2020 

Σελίδα 7 από 34 
 

 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου  Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΟFC, είναι ανώνυμη εταιρεία που 
ιδρύθηκε την 6 Οκτωβρίου 1998 (Αποφ. Νομαρχ. Αθηνών 27443/98-ΦΕΚ  Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 
8013/9.10.1998) με διάρκεια 24 έτη, και διέπεται από τις διατάξεις της Εμπορικής Νομοθεσίας (Ν. 
4548/2018).  
 
Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Σπάτων, 5ο χλμ. Λεωφόρος Σπάτων – Λούτσας. 
ΑΡ.ΜΑ.Ε : 41340/04/Β/01/107(1)/Νομαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τομέας 
Αριθμός ΓΕΜΗ : 3082801000 / Υπηρεσία ΓΕΜΗ- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Διεύθυνση 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 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία του συστήματος 
ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Νέου Διεθνούς 
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 Διεθνή 
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 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 24 άτομα (2019: 24 
άτομα). 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2020, τον έλεγχο της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέλαβε η 
εταιρεία Deloitte Α.Ε.  
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2.   Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής   
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες : Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ αυτών αναμένεται να έχουν επίδραση στην 
Εταιρεία, παρατίθενται παρακάτω. 
 
2.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση 

 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8:  «Ορισμός της σημαντικότητας» 
 

Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ευθυγράμμιση του ορισμού της «σημαντικότητας» σε όλο το εύρος των 
προτύπων ενώ παρέχουν διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων πτυχών του ορισμού.  Ο νέος ορισμός 
προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως η 
παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική πληροφόρηση 
που παρέχει η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες των οικονομικών 
καταστάσεων αυτής».  Επιπροσθέτως, η οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον κάθε 
παρεχόμενη πληροφορία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι σημαντική 
εντός του συνολικού πλαισίου των οικονομικών καταστάσεων.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική 
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. 
 
 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση επιτοκίων αναφοράς»  
 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν ένα πρώτο πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση από έναν υφιστάμενο δείκτη 
αναφοράς επιτοκίου (IBOR) σε ένα εναλλακτικό επιτόκιο για οντότητες που εφαρμόζουν τις απαιτήσεις 
λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 ή του ΔΛΠ 39, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση των αναμενόμενων 
μελλοντικών γεγονότων με τη χρήση ενός επιτοκίου αναφοράς.  Επιπλέον, οι τροποποιήσεις 
συμπεριλαμβάνουν προσαρμογές του ΔΠΧΑ 7 (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις) σχετικά με τις 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει από τη 
μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην 
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός της επιχείρησης» 
 

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της 
φύσης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν ώστε να διαχωριστεί η απόκτηση 
μια επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων.  Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται 
σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε συναλλαγές που  αφορούν συνενώσεις  επιχειρήσεων και 
αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές 
που συνέβησαν σε προηγούμενες περιόδους.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην 
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 16: «Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19» 
 
Οι τροποποιήσεις εισάγουν μια προαιρετική πρακτική διευκόλυνση αναφορικά με το τρόπο με τον οποίο 
ο μισθωτής αναγνωρίζει τις μειώσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση συνέπεια του COVID-19.  
Συγκεκριμένα, οι μισθωτές που επιλέγουν να εφαρμόσουν την πρακτική διευκόλυνση δεν απαιτείται να 
εκτιμήσουν εάν οι αλλαγές των μισθωμάτων αποτελούν τροποποίηση της αρχικής μίσθωσης και 
λογιστικοποιούν σύμφωνα με τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις του προτύπου. Οι μειώσεις των μισθωμάτων 
που προκύπτουν υπό μορφή εφάπαξ μείωσης του ενοικίου, θα λογίζονται ως μεταβλητές πληρωμές 
μισθωμάτων και θα αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου.  
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2.   Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής   
Αναφοράς (ΔΠΧΑ)(συνέχεια) 
 
ΔΠΧΑ 16: «Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19» (συνέχεια)  

Η πρακτική διευκόλυνση ισχύει για μειώσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση συνέπεια της 
πανδημίας covid-19 και μόνο όταν το αναθεωρημένο μίσθωμα είναι το ίδιο ή μικρότερο από το αρχικό, η 
μείωση σχετίζεται με μισθώματα που οφείλονται πριν ή μέχρι τις 30 Ιούνιου 2021 και όταν δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί άλλες ουσιώδεις αλλαγές στους όρους της μίσθωσης.  Η εφαρμογή της πρακτικής 
διευκόλυνσης όπως και το ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς ως 
επακόλουθο της εφαρμογής της, οφείλουν να γνωστοποιηθούν.  Το IASB αποφάσισε να μην παράσχει 
πρόσθετη διευκόλυνση για τους εκμισθωτές.  Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
από την 1η Ιουνίου 2020 και έπειτα. Η πρότερη εφαρμογή επιτρέπεται.  Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική 
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. 
 

2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2021 

 

ΔΠΧΑ 3: «Τροποποίηση παραπομπής του εννοιολογικού πλαισίου» 

Οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μια παραπομπή του εννοιολογικού πλαισίου του ΔΠΧΑ 3 και εισάγουν 
μια εξαίρεση στην αρχή της αναγνώρισης βάση της οποίας προσδιορίζεται τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο 
και τι υποχρέωση σε μια συνένωση επιχειρήσεων.  Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 16: «Έσοδα που προκύπτουν νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρήση» 

Οι τροποποιήσεις ορίζουν πως μια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί από το κόστος κτήσης των 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, ποσά που λήφθηκαν από την πώληση αγαθών τα οποία παράχθηκαν κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση του.  Αντ' αυτού, 
η εταιρεία οφείλει να αναγνωρίσει στο αποτέλεσμα τα εν λόγω έσοδα και τα σχετιζόμενα με αυτά κόστη.  
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 
 
 

ΔΛΠ 37: «Επαχθή συμβόλαια - Κόστος εκπλήρωσης σύμβασης» 

Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τα κόστη που οφείλει να συμπεριλαμβάνει μια εταιρεία κατά την 
αξιολόγηση του ενδεχόμενου μια σύμβαση να αποδειχθεί ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 
απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται στο κόστος εκπλήρωσης της σύμβασης τόσο οι άμεσες δαπάνες για την 
εκπλήρωση της όσο και μέρος των, σχετικών με εκπλήρωση συμβάσεων, εμμέσων δαπανών.  Οι 
τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1: «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον 
αφορά τη ταξινόμηση των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης , ως 
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  Οι τροποποιήσεις τίθενται σε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3.   Περίληψη Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών 
 
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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά 
την ημερομηνία προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ).  
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
3.2 Αναγνώριση εσόδων  
H Eταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από υπηρεσίες ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου στους πελάτες της 
μέσω τις εγκατάστασης που βρίσκεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) καθώς και έσοδα από 
τόκους. 

Το έσοδο επιμετράται στο ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία  εκτιμά ότι δικαιούται 
από τους πελάτες, εξαιρουμένων των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τρίτων.  Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει έσοδο όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος της υπηρεσίας στον πελάτη σε ποσό που αντανακλά το 
αντάλλαγμα το οποίο εκτιμά η Εταιρεία ότι θα λάβει ως αντάλλαγμα για αυτές τις υπηρεσίες. 
Η Εταιρεία ενεργεί ως εντολέας σε συναλλαγές εσόδων υπό την έννοια ότι αποκτά των έλεγχο των 
υπηρεσιών πριν την μεταβίβασή τους στους πελάτες.  Η Εταιρεία δεν επιβαρύνεται με κάποιο επαυξητικό 
κόστος εξασφάλισης των συμβάσεων με τους πελάτες.  
 
Υπηρεσίες ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου 
H Eταιρεία παρέχει στους πελάτες της, εταιρείες εμπορίας αεροπορικού καυσίμου, υπηρεσίες 
διαμετακόμισης αεροπορικού καυσίμου, που περιλαμβάνουν την παραλαβή καυσίμων και την προσωρινή 
αποθήκευση αυτών με μοναδικό σκοπό να διανεμηθούν στους Intο-Plane Agents στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών (ΔΑΑ) μέσω του συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant».  Intο-Plane Agents είναι εκείνες οι 
οντότητες που έχουν συνάψει συμφωνίες εφοδιασμού αεροπλάνων με τον ΔΔΑ.  Για την παροχή των 
προαναφερθέντων υπηρεσιών, η Εταιρεία εισπράττει από τους πελάτες της το «Throughput Fee» και το 
«Airport Fee».  Το «Throughput Fee» υπολογίζεται ως χρέωση ανά κυβικό αεροπορικού καυσίμου που 
παραδίδεται μέσω της εγκατάστασης, ενώ το «Airport Fee» αποτελείται από δύο συνιστώσες το «Rental 
Fee» και το «Variable Fee».  Το ποσό του «Variable Fee» είναι άμεσα εξαρτώμενο από την ποσότητα των 
καυσίμων που παραδίδεται μέσω της εγκατάστασης.  
 
Οι μεμονωμένες υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω (δηλ. παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση και 
διανομή καυσίμων) δεν είναι διακριτές, δεδομένου ότι οι πελάτες της Εταιρείας δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από κάθε μεμονωμένη υπηρεσία ξεχωριστά και επιπλέον δεν υπάρχουν άλλοι σχετικοί πόροι 
διαθέσιμοι στους πελάτες τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να μπορούν να 
διανείμουν τα αεροπορικά καύσιμα στους Into-Plane Agents στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).   Οι 
προαναφερόμενες υπηρεσίες που υποσχέθηκαν στους πελάτες της Εταιρείας δεν είναι διακριτές, καθώς 
είναι αλληλένδετες και ιδιαίτερα αλληλεξαρτώμενες, υπό την έννοια ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να 
εκπληρώσει την υπόσχεσή της εκπληρώνοντας καθεμιά από τις υπηρεσίες αυτές ανεξάρτητα.  Κατά 
συνέπεια, όλες οι υπηρεσίες που υποσχέθηκαν στις συμβάσεις με τους πελάτες της Εταιρείας λογίζονται ως 
μία και μοναδική υποχρέωση εκτέλεσης.  
 
Τα έσοδα από τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου 
καθώς οι πελάτες της Εταιρείας λαμβάνουν και ταυτόχρονα αναλώνουν τα οφέλη που απορρέουν από την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης που έχει αναλάβει η Εταιρεία έναντι αυτών.  
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3. Περίληψη Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών(συνέχεια) 
 

Έσοδα από τόκους 

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 ταμειακές 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 Ξένα νομίσματα 
Σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης τα εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα νομισματικά 
στοιχεία αποτιμώνται με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 
Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων και κατά 
την επαναμετατροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης.  
 
3.4 Κόστος δανεισμού 
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 
 
3.5 Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 
Οι εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών για αποχώρηση του 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, όπου οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους οργανισμούς 
αυτούς είναι ισοδύναμες με αυτές που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών 
αποχώρησης κατά την συνταξιοδότηση. 
 
Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των 
παροχών αυτών καθορίζεται με τη χρήση της μεθόδου της προεξοφλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected 
Unit Credit Method) με βάση τις εκτιμήσεις ανεξάρτητων αναλογιστικών μελετών, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης.  Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, καταχωρούνται στα Λοιπά 
Συνολικά Εισοδήματα της χρήσης που πραγματοποιήθηκαν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα και μεταφέρεται στα αποτελέσματα στην έκταση που οι 
παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες (δεν εξαρτώνται από μελλοντική απασχόληση), 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 του λόγω 
συνταξιοδότησης που εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αντιπροσωπεύει την παρούσα 
αξία της υποχρέωσης μειωμένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. 
 
3.6 Φορολογία 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του 
αναβαλλόμενου φόρου, πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων. 
Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης.  Το 
φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι 
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 3.6 Φορολογία(συνέχεια) 
 
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον 
αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά.  Ο φόρος υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την 
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων 
των χρησιμοποιούμενων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με την 
χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  Οι υποχρεώσεις από 
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι 
απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι 
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν.  Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές 
προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα 
ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεμένες επιχειρήσεις, και συμφέροντα σε κοινοπραξίες 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών 
και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  Απαιτήσεις από 
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις και συμφέροντα μόνο στην έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη 
έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών φορολογικών διαφορών και 
αναμένεται ότι αυτές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 

 

Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξης της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν 
επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ 
ολοκλήρου ή εν μέρει. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται 
να βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.   Η 
αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία που 
τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά 
εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν 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 τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις της σε μία καθαρή βάση.  
 
3.7 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.  
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3.7 Ασώματες ακινητοποιήσεις(συνέχεια) 
 
Η διάρκεια της Σύμβασης Εκχώρησης, που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εταιρεία οργάνωσης του 
Αεροδρομίου, τον «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε» όπου της παραχωρεί την εκμετάλλευση των 
εγκαταστάσεων, είναι 21 έτη, αρχής γενομένης το 2001.   
 

3.8 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης στο κόστος τους μειωμένα κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων και την αναγνωρισμένη 
ζημιά από απομείωση της αξίας τους. 
 
Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να μειώνουν το κόστος ή την αξία αποτίμησης των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων, 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο: 
 
                ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                              ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
                  Μεταφορικά Μέσα                                                                   12% 
                  Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός                                                10% 
                  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές                                                     20% 
 
Πάγια αξίας κτήσης μικρότερης των € 1.500 αποσβένονται πλήρως στη χρήση απόκτησής τους.  Οι 
εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των παγίων, οι υπολειμματικές τους αξίες και η μέθοδος απόσβεσης 
επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιμήσεις να εφαρμοσθούν 
σε επόμενες χρήσεις. 

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου 
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας 
του και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 
3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως μετρητά και καταθέσεις 
όψεως.  
 
3.10 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
3.10.1 Αρχική Αναγνώριση 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας, όταν η Εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών 
όρων του μέσου. 
 
3.10.2 Αρχική Επιμέτρηση  
Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις κατά την αρχική 
αναγνώριση στην εύλογη αξία πλέον/μείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή την έκδοση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
αντίστοιχα (άλλα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ).  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος 
χρηματοδότησης στη τιμή συναλλαγής τους.  
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3.10 Χρηματοοικονομικά μέσα(συνέχεια) 
 
3.10.3 Κατάταξη και Επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
 
3.10.3.1 Εμπορικές Απαιτήσεις  
 
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, 
επιμετρούνται μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία.  
Η Εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που η Εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να 
παράγει ταμειακές ροές.  Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας 
διακρατούνται εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών. 
Σύμφωνα με αυτό τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται μέχρι τη λήξη 
τους και εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους.  
Η Εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν 
εισπράττοντας τις αντίστοιχες πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου 
ενεργητικού, εξετάζει την συχνότητα, την αξία και το χρόνο των πωλήσεων των προηγούμενων περιόδων, 
τον λόγο αυτών των πωλήσεων και τις προσδοκίες της Εταιρείας αναφορικά με  μελλοντικές πωλήσεις.  
Εκτός από τα ανωτέρω, η Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το 
επιχειρηματικό μοντέλο, εξαιρουμένων των σεναρίων που δεν αναμένει η Εταιρεία να συμβούν, όπως το 
“χειρότερο σενάριο” ή το “ακραίο σενάριο”.  Κατά την εκτέλεση αυτής της άσκησης, η Εταιρεία εξετάζει 
όλες τις διαθέσιμες και σχετικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων πως επιμετράται η απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων και πως γίνεται η διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία καθορίζει εάν 
αποτελεί μέρος του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο.  Η Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να 
προσδιορίσει εάν το επιχειρηματικό μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.  Για 
τις τρέχουσες περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο 
επιχειρηματικό του μοντέλο. 
 
3.10.4 Κατάταξη και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων  
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο 
αποσβεσμένο κόστος).  
Η Εταιρεία επιμετρά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, όπως τα ομολογιακά δάνεια, τα έντοκα 
τραπεζικά δάνεια και τις υπεραναλήψεις στο αποσβεσμένο κόστος (ήτοι Λοιπές χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις).  Τα κόστη χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων επαυξήσεων καταβλητέων κατά τον 
διακανονισμό ή εξοφλήσεων και άμεσων κοστών έκδοσης, αντιμετωπίζονται λογιστικά σε δεδουλευμένη 
βάση στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, και 
προστίθενται στην λογιστική αξία του μέσου στον βαθμό που δεν διακανονίζονται στο έτος στο οποίο 
δημιουργούνται.  
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3.10.5 Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας αξίας 
των υστερήσεων ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες.  Ως υστέρηση 
ταμειακών ροών νοείται η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία όπως 
προβλέπεται συμβατικά σύμφωνα  και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει.  
Η Εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των ΑΠΖ για τις 
απαιτήσεις από πελάτες.  Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των 
απαιτήσεων από πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής.  Συνεπώς, 
όλες οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας κατατάσσονται στην ακόλουθη κατηγορία:  
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση.  Εάν το 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική 
αναγνώριση, αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της 
συνολικής ζωής, που ορίζεται ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά 
γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του. 
Τα ακόλουθα είναι τα βασικά δεδομένα που εισάγονται για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του 
Εταιρείας, όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ΑΠΖ της Εταιρείας:  
 Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. 
 Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός του 

συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Η Εταιρεία υπολογίζει τις Πιθανότητες Αθέτησης, 
χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία, τις παραδοχές και τις μελλοντικές εκτιμήσεις. 

 Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης (“LGD”): αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της ζημίας που θα 
πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία αθέτησης.  Η Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης υπολογίζεται ως 
η διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών του μέσου που οφείλονται και των αναμενόμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών του μέσου που αναμένεται να εισπραχθούν.  Ο προσδιορισμός της 
Ζημίας σε Περίπτωση Αθέτησης εξετάζει επίσης και την επίδραση της ανάκτησης των αναμενόμενων 
ταμειακών ροών που προκύπτουν από τις εξασφαλίσεις που διακρατά η Εταιρεία. 

Η Εταιρεία κατέχει εξασφαλίσεις (Εγγυητικές επιστολές) ως μέσα μετρίασης του πιστωτικού κινδύνου που 
σχετίζονται με τις απαιτήσεις από πελάτες.   Την 31.12.2020 η Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από 
πελάτες για την οποία να έχει αναγνωριστεί ΑΠΖ, καθώς το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
ληφθεί ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της υπερβαίνει κατά πολύ το υπόλοιπο των απαιτήσεων αυτών.   
Στο επίκεντρο της επιμέτρησης της ΑΠΖ είναι ο ορισμός της αθέτησης.  Η Εταιρεία θεωρεί γεγονός 
αθέτησης όταν ο οφειλέτης είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 30 ημέρες ή δεν είναι πιθανό να 
αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην Εταιρεία λόγω οικονομικών δυσκολιών.  
Επιπλέον, η Εταιρεία αξιολογεί τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που σχετίζονται με τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που αφορούν 
το μέλλον.  Οι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον ενσωματώνονται στο μοντέλο των ΑΠΖ μέσω της 
εξέτασης διάφορων εσωτερικών και εξωτερικών πηγών της πραγματικής οικονομικής πληροφορίας και των 
οικονομικών προβλέψεων.  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.  
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3.11 Δάνεια τραπεζών 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται με τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών  
αναλήψεων μειωμένα κατά τα άμεσα έξοδα έκδοσης τους.  
 
3.12 Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία. 

 
3.13 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 
αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για 
την τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης.  Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση 
στην οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισμό της 
υποχρέωσης που οφείλεται στην ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και προεξοφλούνται 
στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σημαντική. 

 

3.14 Η Εταιρεία ως μισθωτής 
Η Εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και 
αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη 
υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις 
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και 
μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας.  Για τις μισθώσεις αυτές, η Εταιρεία 
αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.  
Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία 
παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία 
προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης.  Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί 
εύκολα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του.  Τα μισθώματα που 
περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται από: 

 σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά 
τυχόν κίνητρα μίσθωσης, 

 κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά 
επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 
περιόδου, 

 ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας, 
 την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το 

εν λόγω δικαίωμα, και 
 την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την 

άσκηση δικαιώματος του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης. 

Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να 
αποτυπωθούν οι τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων.  Η 
Εταιρεία επανεπιμετρά την υποχρέωση από την μίσθωση (και κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα 
σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης) εάν:  

 επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος 
αγοράς, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα 
αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο. 
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3.14 Η Εταιρεία ως μισθωτής(συνέχεια) 

 επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα 
οποία αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας.  Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 
μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό επιτόκιο.  

 μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως 
χωριστή μίσθωση, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται 
προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου 
προεξοφλητικού επιτοκίου. 

Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.   
 
Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της 
αντίστοιχης υποχρέωσης από την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία 
έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες.  
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες 
απομείωσης.  Η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να προσδιορίσει εάν το περιουσιακό 
στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει απομειωθεί.  Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αναλαμβάνει συμβατικά 
την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να 
αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 
στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης μίσθωσης, 
αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37.  Τα κόστη αυτά προσαυξάνουν 
την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης.  Η Εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε με 
κάποιο από αυτά τα κόστη κατά τις περιόδους που παρουσιάζονται στις εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές 
οικονομικές καταστάσεις.  Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη 
χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου 
περιουσιακού στοιχείου.  Εάν ως αποτέλεσμα της σύμβασης μίσθωσης μεταβιβάζεται η κυριότητα του 
εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα 
χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου δεδομένου ότι η 
Εταιρεία αναμένει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα 
χρήσης αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.  Η απόσβεση 
ξεκινά από την έναρξη της μισθωτικής περιόδου.  Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
παρουσιάζεται διακριτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται 
στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο 
της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης.  Οι σχετικές πληρωμές 
αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών 
των καταβολών και περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)” στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.  Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, η 
Εταιρεία εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής δεν 
υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε 
μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση. 
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3.15 Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 
Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε ως 
λειτουργικές.  Όταν σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και 
οι ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική.  
Όλες οι άλλες μισθώσεις κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάμεσος 
μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια μίσθωση και την υπεκμίσθωση ως δυο χωριστές συμβάσεις.  
Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική ή λειτουργική ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο με 
δικαίωμα χρήσης που προκύπτει από την κύρια μίσθωση.  Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις 
αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης.  Τα αρχικά άμεσα κόστη 
διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στην 
λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά 
την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης.  Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο ποσό της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στην χρηματοδοτική 
μίσθωση.  Το χρηματοοικονομικό έσοδο από την μίσθωση κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε 
να αντανακλάται το σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης της Εταιρείας στην υπολειπόμενη καθαρή 
επένδυση στις χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά 
στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15 προκειμένου να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης σε κάθε 
στοιχείο χωριστά. 
 
 

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 Διοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες 
υποθέσεις και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σημείωση 23. 
Άλλες πηγές αβεβαιότητας σχετίζονται με τις παραδοχές της Διοίκησης 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 Διοίκησης 
και επαναξιολογούνται ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.  
Για τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας, 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 – 31/12/2020 1/1 – 31/12/2019 
   

Παροχή υπηρεσιών 3.635.954,24 9.678.783,23 
 
Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία συστημάτων ανεφοδιασμού αεροπορικού 
καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Επίσης, περιλαμβάνονται έσοδα από την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης σε αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου. 
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5. Λοιπά Έσοδα / Λοιπά κέρδη και ζημιές 
 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων είναι ως ακολούθως: 
 
 

Ποσά σε Ευρώ  
 1/1 – 31/12/2020 1/1 – 31/12/2019 

   

Λοιπά έσοδα                  4.011,04                  3.360,32 
   
   

Η ανάλυση των λοιπών κερδών και ζημιών είναι ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε Ευρώ  
 1/1 – 31/12/2020 1/1 – 31/12/2019 

   

Πωλήσεις και διαγραφές παγίων                  0,00                  1.700,00 
Έσοδα δικαστικών υποθέσεων 1.092.352,64 0,00 
Έξοδα δικαστικών υποθέσεων (1.017.742,53) 0,00 
Προβλέψεις απομείωσης περ.στοιχείων (74.610,11) 0,00 
Λοιπά κέρδη και ζημιές          (1.048,39)                  1.386,34 
Σύνολο         (1.048,39)                 3.086,34 

 
Στα λοιπά κέρδη και ζημιές περιλαμβάνονται έσοδα και έξοδα από την εκτέλεση της υπ΄αριθμόν 1846/2018 
δικαστικής απόφασης και προβλέψεις ενδεχόμενης μη είσπραξης της απαίτησης που προκύπτει από αυτή. 
 
 
6. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 
 
Για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως της Εταιρείας περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς της  Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις): 
 
 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 1/1 – 31/12/2020 1/1 – 31/12/2019 
   

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων 1.953.547,20 1.942.988,19 

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 20.809,37 24.030,82 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 23.509,08 25.390,06 

Σύνολο Αποσβέσεων 1.997.865,65 1.992.409,07 
Έξοδα Προσωπικού 1.350.789,15 1.389.042,82 

 
 
Οι αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 49.000. 
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7. Έσοδα από επενδύσεις 
 
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ   
 1/1 – 31/12/2020 1/1 – 31/12/2019 
   
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 76.440,26 57.953,04 

 
 
 
8.        Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ   
 1/1 – 31/12/20 1/1 – 31/12/2019 
   

Τόκοι υποχρεώσεων από μισθώσεις 457,13 641,76 
   
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα:   
Προμήθειες τραπεζών 6.162,88 6.157,99 
Λοιπά 1.032,65 2.632,85 
Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών 
εξόδων 7.195,53 8.790,84 

Σύνολο 7.652,66 9.432,60 
 
 
 
 

9.      Φόρος εισοδήματος 

 
 

Ποσά σε Ευρώ  

 1/1 – 31/12/2020  1/1 – 31/12/2019

    
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης    29.371,01     256.638,37

Αναβαλλόμενη Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσματα 
Αναβαλλόμενη Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα 
Αναβαλλόμενη Φορολογία (Σημείωση 17) 

 
(565.944,70) 

 
      

     (2.319,15)  
(568.263,85) 

 

(4.623,91)

     (3.500,28)
(8.124,19)

   
Σύνολο (538.892,84)  248.514,18
 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε προς 24% επί του φορολογητέου κέρδους των χρήσεων 1/1–
31/12/2020 και 1/1–31/12/2019 αντίστοιχα. 
Βάσει του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019, τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται από το φορολογικό 
έτος 2019 και εφεξής με συντελεστή 24%. 
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9.      Φόρος εισοδήματος (συνέχεια) 

 
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης για την Εταιρεία προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό 
κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις: 
 
 

Ποσά σε Ευρώ  

 1/1 – 31/12/2020  1/1 – 31/12/2019 
Φορολογικός συντελεστής 0%  24% 
Επιδράσεις στο φόρο από:          
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 1,2%   
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά  1,2%   1,8% 
Λοιπές επιδράσεις(αλλαγή συντελεστή, 
αναβαλλόμενη φορολογία κτλ) 

              
(24,8%)                

(0,8%) 
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής χρήσης          (22,4%)              25% 

 
 

10. Μερίσματα 
 

Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης 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 – 31/12/2019) ανέρχονταν σε μικτό 
συνολικό ποσό € 1.547.433, σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 30η Απριλίου 2020.  
Η διοίκηση προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανομή στους μετόχους μικτού 
συνολικού μερίσματος € 500.000.  
Αυτό το μέρισμα υπόκειται σε έγκριση από τους μετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν έχει 
συμπεριληφθεί ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. 
 
11.     Ασώματες ακινητοποιήσεις  
 

Η συνολική κίνηση των ασώματων ακινητοποιήσεων που αφορούν δικαιώματα παραχώρησης όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 κατά τη χρήση 1/1-31/12/2019 και κατά τη χρήση 1/1-31/12/2020 
παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 

Σύνολο Ασωμάτων 
Ακινητοποιήσεων 

Κόστος  
1 Ιανουαρίου 2019         38.389.175,90 
Προσθήκες 76.929,49 
31 Δεκεμβρίου 2019 38.466.105,39 
Προσθήκες 101.259,55 
Μειώσεις  (11.283,00) 
31 Δεκεμβρίου 2020 38.556.081,94 
 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2019 32.634.303,82 
Αποσβέσεις χρήσης 1.942.988,19 
31 Δεκεμβρίου 2019 34.577.292,01 
Αποσβέσεις χρήσης 1.953.547,20 
31 Δεκεμβρίου 2020 36.530.839,21 
 

Αναπόσβεστη Αξία  

31 Δεκεμβρίου 2019 3.888.813,38 

31 Δεκεμβρίου 2020 2.025.242,73 
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11.     Ασώματες ακινητοποιήσεις(συνέχεια) 
 
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 1/1-31/12/2019 και κατά τη 
χρήση 1/1-31/12/2020 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

 
 Μεταφορικά μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός

Σύνολο 

Ποσά σε Ευρώ 
    

Κόστος    
1 Ιανουαρίου 2019 312.717,32 253.684,71 566.402,03 
Προσθήκες 24.470,41 8.316,13 32.786,54 
Μειώσεις (18.280,06) 0,00 (18.280,06) 
31 Δεκεμβρίου 2019 318.907,67 262.000,84 580.908,51 
Προσθήκες 0,00 4.676,59 4.676,59 
31 Δεκεμβρίου 2020 318.907,67 266.677,43 585.585,10 
 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου 2019 309.286,55 176.993,33 486.279,88 
Αποσβέσεις χρήσης 4.116,92 19.913,90 24.030,82 
Μειώσεις (18.280,06) 0,00 (18.280,06) 
31 Δεκεμβρίου 2019 295.123,41 196.907,23 492.030,64 
Αποσβέσεις χρήσης 4.084,72 16.724,66 20.809,38 
31 Δεκεμβρίου 2020 299.208,13 213.631,89 512.840,02 

    

Αναπόσβεστη Αξία    
31 Δεκεμβρίου 2019 23.784,26 65.093,61 88.877,87 
 
31 Δεκεμβρίου 2020 

19.699,54 53.045,54 72.745,08 

 
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 12%. 
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 : 10%  Ηλεκτρ. Υπολογιστές : 20% 
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13. Δικαιώματα χρήσης παγίων 
 
H κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/12/2019 και κατά τη 
χρήση 1/1-31/12/2020 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 

 
      Μεταφορικά Μέσα 

Κόστος  
1 Ιανουαρίου 2019         48.138,74 
Προσθήκες 0,00 
31 Δεκεμβρίου 2019 48.138,74 
Προσθήκες 13.467,27 
31 Δεκεμβρίου 2020 61.606,01 
 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2019 0,00 
Αποσβέσεις χρήσης 25.390,06 
31 Δεκεμβρίου 2019 25.390,06 
Αποσβέσεις χρήσης 23.529,08 
31 Δεκεμβρίου 2020 48.919,14 
 
Αναπόσβεστη Αξία  

31 Δεκεμβρίου 2019 22.748,68 

31 Δεκεμβρίου 2020 12.686,87 

  
Η Εταιρεία μισθώνει επιβατικά αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού αλλά και 
για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών της.  
 
 
14. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 

 

 31/12/2020 31/12/2019 
Εγγύηση ΔΕΗ 9.097,58 9.097,58 
Εγγυήσεις αυτοκινήτων 3.992,34 3.992,34 
Σύνολο 13.089,92 13.089,92 

 
 
Η αξία των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων αντιπροσωπεύει δοθείσες εγγυήσεις για παροχή 
ενέργειας από την ΔΕΗ, κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, και για τη μίσθωση επιβατικών 
αυτοκινήτων.  Η Εταιρεία έχει εισέλθει σε συμφωνία μίσθωσης πέντε 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 τριών 
επιβατικών αυτοκινήτων. 
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15.      Πελάτες και λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους. 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες 6.423,03 8.599,75 
Χρεώστες διάφοροι 326.855,32 33.886,01 
Συμβατικό περιουσιακό στοιχείο 31.012,97 15.543,82 
Προκαταβολές – Μεταβατικοί 90.641,87 96.457,47 

Σύνολο 454.933,19 154.487,05 
 
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 31/12/2020 σε € 2.341.816,81. Αντίστοιχα την 
31/12/2019 το ποσό ανερχόταν σε € 2.366.816,81.  
 
 
16.      Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις. 
 

Ποσά σε Ευρώ 
 31/12/2020 31/12/2019 

   
Ταμείο 4.852,73 1.798,38 
Καταθέσεις σε τράπεζες 9.992.280,68 12.249.115,35 
Σύνολο 9.997.133,41 12.250.913,73 

 
Η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Οι κάτωθι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 ήταν ενεχυριασμένοι από την 
σύμβαση 14228/16.10.1998 του Δ.Α.Α ως εξής: 
  
        ΕΤΕ 104/471899-28  
        ΕΤΕ 104/471900-09  
        ΕΤΕ 104/471901-81  
        ΕΤΕ Λονδίνου 656140-02  
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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 

 
 

1/1/2019 

Κατάσταση 
Συνολικού 

Εισοδήματος 
έξοδο/(έσοδο) 

31/12/2019 

Κατάσταση 
Συνολικού 

Εισοδήματος 
έξοδο/(έσοδο) 

31/12/2020 

Αναβαλλόμενη φορολογία από: 
      
Έξοδα πολυετούς φορολογικής 
απόσβεσης    56,00        195,70    251,70        (16,05)    235,65 

Διαφορά φορολογικής και 
λογιστικής βάσης παγίων 5.444,07 (7.212,30) (1.768,23) (6.109,63) (7.877,86) 

Αποζημιώσεις αποχώρησης 
προσωπικού (70.487,52) (1.062,04) (71.549,56) (2.900,22) (74.449,78) 

Μεταφερόμενες φορολογικές 
ζημιές προς συμψηφισμό 0,00 0,00 0,00 (541.494,41) (541.494,41) 

Λοιπές διαφορές μεταξύ 
λογιστικής και φορολογικής βάσης 

 
0,00 

 
(45,55) 

 
(45,55) 

 
(17.743,54)) 

 
(17.189,09) 

Σύνολο (64.987,45) (8.124,19) (73.111,64) (568.263,85) (641.375,49) 
 
 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο στην κατάσταση οικονομικής θέσης είναι η παρακάτω: 
 
 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αρχής 
έτους 

         (73.111,64)          (64.987,45) 

Αποτελέσματα χρήσης (565.944,70)       (4.623,91)       
Κινήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (2.319,15)         (3.500,28)         
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση τέλος 
έτους 

      (641.375,49)       (73.111,64) 

 
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 υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Ακολουθεί ανάλυση προμηθευτών και λοιπών πιστωτών 
(πλην τραπεζών): 
  
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 
   
Προμηθευτές       194.927,40       433.839,64 
Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη      1.414,79      6.186,55 
Προκαταβολές πελατών         0,00         196,00 
Υποχρεώσεις από φόροι – τέλη       0,00       133.211,31 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί         68.222,17         68.911,57 
Πιστωτές διάφοροι 67.443,85             1.781,77 
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις           0,00           170.717,70 
Σύνολο       332.008,21           814.844,54     
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19. Υποχρεώσεις Μισθώσεων 
 
Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν μισθώσεις μεταφορικών μέσων. 
 
H κίνηση των υποχρεώσεων μίσθωσης της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/12/2019 και κατά τη χρήση 
1/1-31/12/2020 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Ποσά σε Ευρώ 
 

 

  
1 Ιανουαρίου 2019         48.138,74 
Προσθήκες 0,00 
Τόκοι 641,76 
Πληρωμές (25.842,00) 
31 Δεκεμβρίου 2019 22.938,50 
Προσθήκες 13.467,27 
Τόκοι 457,13 
Πληρωμές (23.998,00) 
31 Δεκεμβρίου 2020 12.864,90 

  
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 10.906,20  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 1.958,70  
Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων 12.864,90  
 
 
 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 31/12/2020 είναι αποπληρωτέες ως ακολούθως: 
 
   
Ποσά σε Ευρώ 
   

Άμεσα ή εντός ενός έτους 10.906,20  
Εντός του δεύτερου έτους 1.958,70  
Από 3 έως 5 χρόνια 0,00  
Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων 12.864,90  
 
 
 
 
 
20. Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 
   
Εγκεκριμένο, εκδοθέν και πλήρως καταβλημένο:   7.099.354,10   6.708.999,10 
(241.886 ονομαστικές μετοχές αξίας € 29,35 η κάθε μία)     
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21. Αποθεματικά  
 
Τα αποθεματικά  της Εταιρείας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
      

Περιγραφή 
Αποθεματικών 

1/1/2019 
Προσθήκες 
(μειώσεις) 

2019 
31/12/20190 

Προσθήκες 
(μειώσεις) 

2020 
31/12/2020 

Τακτικό 1.453.599,80 37.784,72 1.491.384,52 0,00 1.491.384,52 
Έκτακτα  1,00         0,00  1,00         0,00  1,00 
Αφορολόγητα 21.434,80     0,00 21.434,80     0,00 21.434,80 

Σύνολο 1.475.035,60 37.784,72 1.512.820,32 0,00 1.512.820,32 

 
 
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». 
 
 
 
22.      Συσσωρευμένα Κέρδη / Αποτελέσματα εις νέο 
 

Ποσά σε Ευρώ 
  
Υπόλοιπο την 31/12/2018 8.171.265,26 

Μερίσματα πληρωθέντα (1.477.712,00) 
Καθαρά κέρδη χρήσης 729.904,18 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου (11.084,23) 
Σχηματισμός αποθεματικού (37.784,72) 
Υπόλοιπο την 31/12/2019 7.374.588,49 
  
Μερίσματα πληρωθέντα (1.547.433,00) 
Ζημιές χρήσης (1.860.076,42) 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου (7.343,99) 
Υπόλοιπο την 31/12/2020 3.959.735,08 
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23.     Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις  
 
Δεν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας.   
 
H Εταιρεία έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τη χρήση 2009.  Για τις χρήσεις 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 και 2018, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης 
από το εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή της, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.2238/1994 και 
άρθρο 65Α ν.4174/2013 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης.  Σε κάθε 
περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης.  Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 
διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.  Η Εταιρεία είχε λάβει εντολή μερικού φορολογικού 
ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 , ο οποίος ολοκληρώθηκε και προέκυψε επιπλέον φόρος 
εισοδήματος ποσού € 29.371,01, ο οποίος αποπληρώθηκε εφάπαξ κατά τη διάρκεια της χρήσης.  
Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς 
ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική θέση της Εταιρείας.  Επιπλέον, μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2020, ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας από τον τακτικό 
ελεγκτή της δεν έχει ολοκληρωθεί.  Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις.   
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχεται 
την 31/12/2020 σε € 1.027.146 . Αντίστοιχα την 31/12/2019 το ποσό ανερχόταν σε € 1.027.146 . 
 
 
24.     Κέρδη ανά μετοχή 
 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 
 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2020  1/1-31/12/2019 
    
(Ζημιές)/Κέρδη κατανεμόμενες στους 
μετόχους της Εταιρείας (1.867.420,41)  729.904,18 
Αριθμός μετοχών 241.886  228.586 
(Ζημιές) / Κέρδη ανά μετοχή βασικές και 
απομειωμένες σε € (7,72)  3,19 

 
 
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 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020   31/12/2019   
Μητρική 
Εταιρεία     43.814,68                0,00 0,00 0,00 3.125,13 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά συνδε-
δεμένα μέρη 1.284.849,24 3.430.688,87 22.066,01     28.203,95 0,00 0,00   1.414,79   6.186,55 

Σύνολο 1.328.663,92 3.430.688,87   22.066,01   28.203,95 3.125,13 0,00 1.414,79 6.186,55 
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25.  Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών(συνέχεια) 
 
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 
 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών του Δ.Σ., που αποτελούν το ανώτερο κλιμάκιο της 
διοίκησης της Εταιρείας στο σύνολο ανέρχονται σε € 488.343,05 (2019: € 469.042,11) 
 
Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
 
Άλλες δαπάνες της χρήσεως 2020 που αφορούν διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε  € 29.421,17 
(2019: €  29.909,08).  
 
Δεν υπάρχουν αποζημιώσεις, προς διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
την τρέχουσα και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 
 
Δεν 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 εργαζομένους 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.  Δεν παρέχονται άλλα επιδόματα ή παροχές μετά 
τη συνταξιοδότηση στους εργαζόμενους.  
 
Η πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, έγινε τη 31η Δεκεμβρίου 2020 από ανεξάρτητο εγκεκριμένο αναλογιστή.  Η παρούσα 
αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρεσχεθεισών 
υπηρεσιών υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο «projected unit credit method».   
 

 Εκτίμηση στις: 
 31/12/2020 31/12/2019 
Κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,40% 0,80% 
Επιτόκιο απόδοσης 0,40% 0,80% 
Αύξηση αποδοχών προσωπικού        1,70%*        1,70%* 

 
  * - Μέσος Ετήσιος Μακροχρόνιος Πληθωρισμός  
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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   
 31/12/2020 31/12/2019 
   
Παρούσα αξία της μη χρηματοδοτούμενης υποχρέωσης 
για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 310.207,41 298.123,16 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης 310.207,41 298.123,16 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αποζημίωσης 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αποζημίωσης 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 310.207,41 298.123,16 

Σύνολο 310.207,41 298.123,16 
 
 
 
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης αναφορικά με την υποχρέωση για την αποζημίωση 
του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ποσά σε Ευρώ   
 31/12/2020 31/12/2019 
   

Κόστος τρεχουσών παροχών   14.596,13   14.141,06 
Κόστος τόκων      2.384,99     4.337,69 
Καταβεβλημένες παροχές (14.560,01) (6.045,96) 
   
Καθαρό έξοδο/ (έσοδο) αναγνωρισμένο στο αποτέλεσμα  2.421,11  12.432,79 
 
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές που αναγνωριστήκαν στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα  
Καθαρό έξοδο/(έσοδο) αναγνωρισμένο στα συγκεντρωτικά                  
συνολικά εισοδήματα                                                                        

 
 9.663,14 

 
12.084,25 

 
 14.584,51 

 
27.017,30 

 
 
Το παραπάνω αναγνωρισμένο έξοδο συμπεριλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ως 
ακολούθως: 
 

Ποσά σε Ευρώ  
 31/12/2020 31/12/2019 
   

Κόστος πωλήσεων (2.049,73) 7.006,59 
Έξοδα διοίκησης 4.470,84 5.426,20 
Σύνολο 2.421,11 12.432,79 
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26. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (συνέχεια) 
 
Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ   
 31/12/2020 31/12/2019 
   

Έναρξη υποχρέωσης    298.123,16   271.105,86 
Κόστος παροχών  14.596,13 14.141,06 
Τόκοι       2.384,99       4.337,69 
Καταβεβλημένες παροχές                                        (14.560,01)  (6.045,96) 
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές     9.663,14     14.584,51 
Λήξη υποχρέωσης  310.207,41 298.123,16 

 
Η ανάλυση ευαισθησίας Παρούσας Αξίας Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών ( ΠΑΔΚΠ) 
της υποχρέωσης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, έχει ως εξής:  
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020  
  
Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 310.207,41 
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5% 299.723,43 
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο – 0,5%            330.575,18 

 
 
27. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      
 
Ποσά σε Ευρώ                        31/12/2020             31/12/2019 
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
(συμπεριλαμβάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα) (σημ.15,16) 

         
10.461.849,93 12.405.400,78

 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις          
 
Ποσά σε Ευρώ                            31/12/2020      31/12/2019 
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές(σημ.18)                            332.008,21     814.844,54 
 
 
28. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που 
μπορεί να προκύψουν λόγω της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα.  Γενικότερα όπως αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, δεν θεωρεί 
ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία 
της Εταιρείας.  
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28. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια) 
 
COVID-19 
 
Αναφορικά με τον COVID-19, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι ο κλάδος της αποθήκευσης και διανομής 
αεροπορικού καυσίμου (JET A1) ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που αναμένεται να 
επηρεαστούν, όπως άλλωστε οι περισσότεροι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας, εξαιτίας της εξάπλωσης της 
νόσου.  Συνεπώς, αναμένεται μείωση του όγκου πωλήσεων κατά τη τρέχουσα χρήση.  Εν τούτοις, στην 
παρούσα φάση δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η εν λόγω επίδραση η οποία αναμφίβολα συναρτάται με 
τη χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.  Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με πρώτο γνώμονα την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων της και παράλληλα, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
συνέχισης των παραγωγικών λειτουργιών της. 
 
Συγκεκριμένα: 
 

 Θεσπίσθηκαν νέες διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το προσωπικό, ιδίως με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της άμεσης επαφής, ενώ εκτελείται καθημερινά θερμομέτρηση και 
έλεγχος χρήσης μασκών σε όλο το προσωπικό των εγκαταστάσεων και των λοιπών εργασιακών 
χώρων. 

 
 Στα πλαίσια της τηλεργασίας και όπου είναι δυνατόν, οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα και 

προτρέπονται να εργαστούν εξ αποστάσεως με τη υποστήριξη των ανάλογων πληροφοριακών 
συστημάτων και εξοπλισμών και τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και λογισμικού. 

 
 Εκδόθηκαν οδηγίες και εφαρμόσθηκαν διαδικασίες για τον περιορισμό των επαγγελματικών 

ταξιδιών και τη συμμετοχή σε επαγγελματικές συναντήσεις και προωθήθηκε η χρήση μέσων όπως 
τηλέφωνα, τηλεδιασκέψεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία και επικοινωνία. 

 
 Οι εργαζόμενοι εξοπλίζονται υποχρεωτικά καθημερινά με μέσα προστασίας (προστατευτικές 

μάσκες) καθώς και απολυμαντικά. 
 

 Εφαρμόζονται διαδικασίες υγιεινής και τακτικής απολύμανσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους. 
 

 Προσφέρονται τεστ ανίχνευσης του ιού για όλους τους εργαζομένους, ενώ εκτελούνται και τεστ σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

 
Η Εταιρεία εκτιμά ότι η σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, εντός 
των επόμενων τριμήνων, καθώς επίσης και οι αναληφθείσες πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές 
δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα θα εξομαλύνουν σε μεγάλο βαθμό τα έως τώρα αρνητικά 
οικονομικά μεγέθη. 
 
 
α. Διαχείριση 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 ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
(σημ.16) και ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο: σημ.20, αποθεματικά: σημ.21, αποτελέσματα εις νέο: 
σημ.22). 
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28. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια) 
 
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              31/12/2020 31/12/2019 
  (όπως αναμορφώθηκε) 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 12.864,90 22.938,50 
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (9.997.133,41) (12.250.913,73) 

Καθαρό χρέος  (9.984.268,51) (12.227.975,23) 
   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.571.909,50 15.596.407,91 
   
Σχέση Καθαρού χρέους προς 
Ίδια Κεφάλαια (79,42%) (78,40%) 

 
 
β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 
 
Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας είναι τραπεζικά υπόλοιπα και απαιτήσεις από 
εμπορικές δραστηριότητες, και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν κυρίως σε κίνδυνο αγοράς , 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. 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, σε συνδυασμό 
με τις ληφθείσες εγγυητικές επιστολές προς εξασφάλιση αυτών των απαιτήσεων. (Βλέπε περαιτέρω στην 
σημείωση 15). 
 
δ. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.  Η Εταιρεία ανταποκρίνεται με ευχέρεια στις υποχρεώσεις της προς 
τις τράπεζες και τους προμηθευτές. Η διοίκηση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
ρευστότητας είναι σε θέση να φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να 
ανταποκρίνεται στις ταμειακές ανάγκες της. 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα και δυνατότητα άντλησης 
κεφαλαίων. 
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28. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια) 
 
Πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων της Εταιρείας 
 
2020 
 Συνολικό 

Μέσο 
Επιτόκιο 

     
      
Ποσά σε Ευρώ  0-6 μήνες 7-12 μήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο 
       
Προμηθευτές & λοιποί 
πιστωτές 

 
0%  332.008,21                0,00           0,00            0,00    332.008,21 

Μισθώσεις 2,08% 7.973,46    2.932,74 1.958,70      0,00 12.864,90 
       
Σύνολο  339.981,67 2.932,74 1.958,70      0,00   344.873,11 
 
 
 
 

 
       
2019 
 
 Συνολικό 

Μέσο 
Επιτόκιο 

     

      
Ποσά σε Ευρώ  0-6 μήνες 7-12 μήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο 
       
Προμηθευτές & λοιποί 
πιστωτές 

 
0%  814.844,54                0,00           0,00            0,00    814.844,54 

Μισθώσεις 2,08% 8.075,72     5.698,52 9.164,26      0,00 22.938,50 
       
Σύνολο  822.920,26 5.698,52 9.164,26      0,00   837.783,04 
 
 
 
 
29.  Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς 
 
 
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει 
σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας. 
 



       

 
 

 
 
 

 
  



       

 
 

 

 
  



       

 
 

 
 


