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Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

31/12/2010

31/12/2009

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6

17.892.523

15.800.121

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

7

-

-

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

8

68.708

81.085

17.961.231

15.881.206

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα

9

1.464.015

1.754.587

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

10

10.397.223

7.188.874

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

11

1.024.651

5.559.043

12.885.890

14.502.504

30.847.120

30.383.710

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

12

8.464.931

7.297.183

Αποθεµατικά

13

3.184.681

3.184.681

5.091.202

5.951.144

16.740.815

16.433.008

1.832.919

1.874.668

-

6.903

1.351.324

1.900.759

35.194

35.194

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

14

Επιχορηγήσεις παγίων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

15

Προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

16

2.856.724

2.845.567

6.076.161

6.663.090

7.561.335

5.105.101

468.809

2.182.511

Σύνολο υποχρεώσεων

8.030.144
14.106.306

7.287.612
13.950.702

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

30.847.120

30.383.710

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

16

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Σηµείωση

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Πωλήσεις

17

65.912.200

50.413.887

Κόστος πωληθέντων

18

(52.621.438)

(36.465.291)

13.290.762

13.948.596

Έξοδα διάθεσης

18

(6.414.951)

(6.579.320)

Έξοδα διοίκησης

18

(6.539.559)

(7.390.661)

Άλλα λειτουργικά έσοδα

20

589.169

826.093

Λοιπά κέρδη/ ζηµιές - καθαρά

21

(52.038)

7.977

Μεικτό κέρδος

873.381

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

812.685

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

22

(31.009)

(37.113)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

22

48.892

251.838

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ έσοδα - καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη χρήσης

23

17.883

214.725

891.264

1.027.410

(583.457)

(561.496)

307.807

465.914
-

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα χρήσης

-

307.807

465.914

307.807

465.914

307.807

465.914

Καθαρά κέρδη κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα κατανεµηµένο σε:
Μετόχους της µητρικής

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σηµείωση

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.297.183

3.161.425

7.808.485

18.267.093

Καθαρά κέρδη χρήσεως

-

-

465.914

465.914

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα χρήσεως

-

-

465.914

465.914

Μεταφορά

13

Μερίσµατα

24

23.256

(23.256)

-

(2.300.000)

(2.300.000)

-

23.256

(2.323.256)

(2.300.000)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

7.297.183

3.184.681

5.951.144

16.433.008

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010

7.297.183

3.184.681

5.951.144

16.433.008

307.807

307.807

Καθαρά κέρδη χρήσεως
-

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα χρήσεως
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

12

-

1.167.748
8.464.931

3.184.681

307.807

307.807

(1.167.748)

-

5.091.202

16.740.815

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών
Σηµείωση
Κέρδη προ φόρων

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

891.264

1.027.410

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων

6

1.596.596

1.556.728

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

7

-

15.704

80.791

140

Ζηµιές από πώληση/διαγραφή ενσώµατων παγίων στοιχείων
Έσοδα τόκων

22

(48.892)

(251.838)

Έξοδα τόκων

22

31.009

37.113

2.550.769

2.385.257

290.572

(428.696)

(3.195.972)

(1.640.724)

1.323.737

(26.279)

-

(31.176)

Μείωση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού

(549.435)

(49.298)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

419.670

209.083

(31.009)

(37.113)

(2.338.907)

(1.303.426)

(1.950.247)

(1.131.456)

(2.633.037)

(819.112)

48.892

250.334

(2.584.145)

(568.778)

Μερέισµατα που καταβλήθηκαν

-

(2.300.000)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

-

(2.300.000)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(4.534.392)

(4.000.234)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

5.559.043

9.559.277

1.024.651

5.559.043

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων
Αύξηση απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων
Μείωση προβλέψεων

Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

11

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
1. Γενικά
Η Coral Gas A.E.B.E.Y. (η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τοµέα του υγραερίου.
Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Μότορ Όϊλ (Ελλάς) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., η οποία είναι εισηγµένη
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Μέχρι τον Ιούνιο 2010 η Εταιρεία ήταν 100% θυγατρική της Shell Gas (LPG)
Holdings BV (του οµίλου Royal Dutch Shell).
Η έδρα της Εταιρείας είναι Όπισθεν ∆ιυλιστηρίων, Ασπρόπυργος 193 00. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας είναι www.coralenergy.gr.
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας την 3η Μαρτίου 2011 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Πλαίσιο κατάρτισης
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Coral Gas
A.E.B.E.Y. για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1 “Πρώτη εφαρµογή των
∆ΠΧΑ”, γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΑ αφού έως την 31 ∆εκεµβρίου 2009 συντάσσονταν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις Ελληνικές
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ»). Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΑ.
Κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους
λογιστικής και αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις ΓΠΛΑ ώστε να συνάδουν µε τα ∆ΠΧΑ. Τα
στοιχεία του 2009 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρεία εφάρµοσε τα ∆ΠΧΑ
που ισχύουν για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010 στα οικονοµικά στοιχεία από 1 Ιανουαρίου
2009.
Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ∆ΠΧΑ, στα ίδια κεφάλαια και τα
αποτελέσµατα παρατίθενται στη Σηµείωση 5.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί
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τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και
εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις
οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση
από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών που εφαρµόζονται στην Εταιρεία
παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη
διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της
αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η
µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο
κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας
σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών
ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός
από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε
συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές
εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός
γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να
αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα
έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την
εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές,
αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης
αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα
µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους.
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και
απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές
όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα
που τίθενται σε εφαρµογή.
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει
να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την
απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα
συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα
προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους
τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον
Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν
χρηµατοοικονοµικών µέσων.

πολλαπλές

διευκρινίσεις

σχετικά

µε

τις

γνωστοποιήσεις

των

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε
στις σηµειώσεις.

Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α)

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα
παρουσίασης της Εταιρείας.

(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης
χρηµατοοικονοµικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη
νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Το
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων.
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Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της
χρήσεως που πραγµατοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε
τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:
- Κτίρια
- Μηχανολογικός εξοπλισµός
- Μεταφορικά µέσα
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

10-40

έτη

8-20

έτη

15-20

έτη

4-25

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του όταν
δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση του. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που
προκύπτουν κατά την πώληση περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πωλείται ή διαγράφεται.
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως µε την πραγµατοποίησή τους.

Λειτουργικές µισθώσεις
(α)

Η Εταιρεία ως µισθωτής

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια καθώς θεωρείται πιο
αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εξόδων.

(β)

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής

Ακίνητα που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά
στοιχεία στη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης. Το έσοδο του ενοικίου αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τα
µισθωτήρια συµβόλαια καθώς θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εσόδων.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικά
Τα αγοραζόµενα λογισµικά προγράµµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία προσδιορίζεται από 4 –8 χρόνια. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων
αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.
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Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
(i)

Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία
αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η
µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα
πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η
καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν
από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη
διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης,
τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται
να προσδιοριστούν ξεχωριστά.

(ii)

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει αποµειωθεί.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον υφίστανται
σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο κόστος κτήσεως και περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος.
Η ανακτήσιµη/εισπράξιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του
εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόµοιου
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
χρήσεως.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η
ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την
ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.

(α)
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους
µε µεταβολές στα αποτελέσµατα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα ή που έχουν ταξινοµηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη ∆ιοίκηση. Στοιχεία
ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή
αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
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(β)

∆άνεια και απαιτήσεις

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές,
τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται
στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία της
κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.

(γ)

Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές
και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη
λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(δ)

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν
την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε
12 µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η
Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι
και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα
στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα
στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν
αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων.
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε
διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών
αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και
προεξόφληση ταµειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα
αποτιµάται στο κόστος κτήσης.
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Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Το κόστος συµπεριλαµβάνει τα άµεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άµεσα εργατικά κόστη
και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα
στην παρούσα τους θέση και κατάσταση. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού
κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι
ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

Ταµειακά διαθέσιµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3
µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα
ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε
µείωση του προϊόντος της έκδοσης.

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη
για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της
Εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένους ή
ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές.

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης.

Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιµώνται µεταγενέστερα σύµφωνα
µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

Παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία
(α)

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και
ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit
credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα
καταχωρούνται εξ’ολοκλήρου στα αποτελέσµατα της χρήσης. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα
στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον
εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
Το ποσό της υποχρέωσης από προγράµµατα καθορισµένων εισφορών που εµφανίζεται στην κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης.

(β)

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την
απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές
τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης
χρηµατοοικονοµικής θέσης προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του αριθµού
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση
αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
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Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.

Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα
παρελθοντικών γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης
και το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επιµετρούνται στην καλύτερη δυνατή
εκτίµηση στην οποία καταλήγει η ∆ιοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισµό
της υποχρέωσης.

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α)

Πωλήσεις

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

(β)

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.

(γ)

Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο και κατανέµει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.

∆ιανοµή µερισµάτων
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Eταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κίνδυνο ταµειακών ροών και εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο
τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών
αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.

(α)

Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος κρίνεται περιορισµένος διότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα
και οι αγορές γίνονται κυρίως σε Ευρώ.
Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι χαµηλός δεδοµένου
ότι δεν διακρατεί σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα.
Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο διακύµανσης των τιµών του υγραερίου λόγω της τήρησης αποθεµάτων και
αντιµετωπίζει τον κίνδυνο αυτό ρυθµίζοντας τα αποθέµατα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα και καθορίζοντας τις
τιµές πώλησης από τις ηµερήσιες διεθνείς τιµές.

(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρίας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, καθώς τα
διαθέσιµα της Εταιρίας είναι κατατεθειµένα σε γνωστές τράπεζες του εσωτερικού. Οι απαιτήσεις της Εταιρίας
κατανέµονται σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια
σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρία έχει συµβάσεις για τις συναλλαγές µε τους πελάτες της, στις οποίες
ορίζεται ότι η τιµή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες τρέχουσες τιµές που ισχύουν
κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου ασχολείται αποκλειστικά
µε την εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας.

(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία συντάσσει και παρακολουθεί σε µηνιαία βάση πρόγραµµα ταµειακών ροών που περιλαµβάνει τόσο
τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηµατοροές.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την
ηµεροµηνία κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. Τα ποσά που
εµφανίζονται αφορούν τις συµβατικές υποχρεώσεις.
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31/12/2010
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2009
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Λιγότερο από 1
έτος
Από 1 έως 2 έτη
7.182.900

66.518

Λιγότερο από 1
έτος
Από 1 έως 2 έτη
4.670.952

77.762

Από 2 έως 5 έτη
199.554

Από 2 έως 5 έτη
233.286

Πάνω από 5 έτη
2.590.651

Πάνω από 5 έτη
2.534.519

∆ιαχείριση κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας της στο µέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και ίδια κεφάλαια
των µετόχων. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή διάρθρωση της
Εταιρείας, µε στόχο την ισορροπία στην κεφαλαιακή διάρθρωση. Η Εταιρεία δεν έχει δανεισµό κατά την 31
∆εκεµβρίου 2010.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:
(α) Φόρος εισοδήµατος
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία
διότι υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι
αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων
για το εάν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το
αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη
φορολογία της χρήσης.
(β) Συνταξιοδοτικά προγράµµατα
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε ένα αριθµό παραγόντων που προσδιορίζονται µε
τη χρήση αναλογιστικών µεθόδων και παραδοχών, όπως το επιτόκιο προεξόφλησης για τον υπολογισµό του
κόστους παροχής. Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό
ορίζεται ως το επιτόκιο που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων. Για τον καθορισµό του επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιµοποιεί το
επιτόκιο 4,5% (2009: 5,87%). Οι λοιπές παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί παρουσιάζονται στη σηµείωση
15.
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5. Μετάβαση στα ∆ΠΧΑ
Το ∆ΠΧΑ 1 απαιτεί όπως η Εταιρεία καθορίσει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και να τις
εφαρµόσει αναδροµικά για να αναµορφώσει τον κατά ∆ΠΧΑ ισολογισµό έναρξης κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης (1 Ιανουαρίου 2009).
Το ∆ΠΧΑ 1 παρέχει ορισµένες προαιρετικές απαλλαγές καθώς και υποχρεωτικές εξαιρέσεις στην αρχή της
αναδροµικής εφαρµογής. Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις που έχουν ισχύ για την Εταιρεία παρουσιάζονται
παρακάτω.

Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρεία
Απαλλαγή παροχών σε εργαζοµένους
Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές στα
αποτελέσµατα εις νέον την 1 Ιανουαρίου 2009.

Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολούθησε η Εταιρεία
Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποαναγνωρίστηκαν πριν από την 1 Ιανουαρίου 2009, δεν αναγνωρίζονται
ξανά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
Εξαίρεση εκτιµήσεων
Το ∆ΠΧΑ 1 απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 για
διόρθωση εκτιµήσεων που είχαν γίνει κάτω από τις Ελληνικές ΓΠΛΑ, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση λαθών.
Η Εταιρεία αναπροσάρµοσε υπολογισµούς και εκτιµήσεις στην περίπτωση όπου η βάση υπολογισµού τους δεν
ήταν σύµφωνη µε τα ∆ΠΧΑ χρησιµοποιώντας στοιχεία που ήταν διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης.
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Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΑ και ΓΠΛΑ
Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Οι
παρακάτω συµφωνίες παρέχουν την επίδραση της µετατροπής στα:
-

Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2009 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
1/1/2009

31/12/2009

11.666.293

11.777.374

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής ακινήτων σύµφωνα µε τις ΓΠΛΑ

(3.840.926)

(3.840.926)

Μεταβολή των συσσωρευµένων αποσβέσεων λόγω αλλαγής στις
ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

10.248.148

9.952.603

(75.456)

(68.559)

2.195.145

2.207.960

(22.071)

(6.904)

Αναβαλλόµενη φορολογία

(2.004.040)

(1.874.668)

Πρόβλεψη για φορολογία εισοδήµατος

(2.200.000)

(1.713.874)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µε βάσει τις ΓΠΛΑ

∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης και άυλων περιουσιακών
στοιχείων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ΠΧΑ
Μείωση υποχρέωσης για εγγυήσεις φιαλών
Αναταξινόµηση επιχορηγήσεων ως υποχρεώσεις

Αντιλογισµός προτεινόµενου µερίσµατος
Σύνολο αναµορφώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µε βάση τα ∆ΠΧΑ

-

2.300.000

-

6.600.801

4.655.633

18.267.093

16.433.008

Καθαρά κέρδη για τη χρήση 2009
1/1 - 31/12/2009

Κέρδη πριν τη φορολογία σύµφωνα µε ΓΠΛΑ

903.481

Μεταβολή των συσσωρευµένων αποσβέσεων λόγω αλλαγής στις
ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

(288.648)

Αναπροσαρµογή υποχρέωσης για εγγυήσεις φιαλών
Αναγνώριση εξόδου σε προηγούµενη χρήση βάσει ∆ΠΧΑ
Λοιπά έξοδα που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα διάθεσης
Κέρδη πρίν τη φορολογία σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενη φορολογία
Καθαρά κέρδη χρήσης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ

12.815
409.016
(9.254)
1.027.410
(690.868)
129.372
465.914
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οικόπεδα και
Κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
4.739.039

20.873.326

467.785

12.570.386

893.471

39.544.006

Προσθήκες

-

29.825

-

-

954.039

983.864

Πωλήσεις/∆ιαγραφές

-

(140)

-

-

-

(140)

Ανακατανοµές

-

1.228.425

66.347

206.073

(1.500.845)

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

4.739.039

22.131.437

534.131

12.776.459

346.664

40.527.730

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010

4.739.039

22.131.437

534.131

12.776.459

346.664

40.527.730

106.236

210.980

445.643

1.154.572

1.852.359

3.769.789

(7.719)

-

-

(264.155)

-

(271.875)

2.795

448.810

5.600

615.654

(1.072.859)

-

4.840.351

22.791.227

985.374

14.282.530

1.126.163

44.025.645

2.409.868

14.633.571

207.539

5.919.904

-

23.170.882

174.268

822.809

23.520

536.131

-

1.556.728

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

2.584.136

15.456.379

231.059

6.456.035

-

24.727.609

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010

2.584.136

15.456.379

231.059

6.456.035

-

24.727.609

177.413

845.358

32.105

541.720

-

1.596.596

(652)

-

-

(190.431)

-

(191.083)

2.760.897

16.301.738

263.164

6.807.324

-

26.133.122

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

2.154.903

6.675.057

303.072

6.320.424

346.664

15.800.121

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010

2.079.454

6.489.489

722.210

7.475.207

1.126.163

17.892.523

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009

Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Ανακατανοµές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις

Αποσβέσεις
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

Από το σύνολο των προσθηκών του 2010, ποσό € 1.564.957 αφορά αγορές που έγιναν την 31 Αυγούστου 2010
από την AVIN OIL και αφορούσαν τον πάγιο εξοπλισµό της πωλήτριας εταιρείας για το υγραέριο.
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικό
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009, 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2010

1.215.405

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1.199.702

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις

15.704

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2010

1.215.405

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

-

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010

-

8. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Προκαταβολές ενοικίων / εγγυήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2010

31/12/2009

39.234
29.474
68.708

38.971
42.113
81.085

9. Αποθέµατα
31/12/2010

31/12/2009

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

291.349

545.450

Παραγωγή σε εξέλιξη

199.614

239.629

Έτοιµα προϊόντα

232.344

260.346

Εµπορεύµατα

756.552

763.162

1.479.859

1.808.587

9.008

-

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για απαξιωµένα αποθέµατα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Εµπορεύµατα

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

6.836

54.000

15.844

54.000

1.464.015

1.754.587
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Η µεταβολή της πρόβλεψης για απαξιωµένα αποθέµατα έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009

82.590

Πρόβλεψη αποµείωσης

54.000

Κλείσιµο πρόβλεψης µέσα στη χρήση

(82.590)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

54.000

Πρόβλεψη αποµείωσης

15.844

Κλείσιµο πρόβλεψης µέσα στη χρήση

(54.000)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

15.844

10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης έχει ως ακολούθως:
31/12/2010

31/12/2009

Πελάτες

6.845.734

4.863.591

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

(583.972)

(466.103)

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις

6.261.762

4.397.489

Επιταγές εισπρακτέες

3.178.888

1.789.689

113.345

91.644

33.057

28.539

209.651

241.055

5.388

43.503

Χρεώστες διάφοροι

163.489

361.573

Λοιπές απαιτήσεις

431.642

235.384

10.397.223

7.188.874

Προκαταβολές
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (σηµ.27)
Προπληρωµές εξόδων
∆εδουλευµένα έσοδα

Σύνολο

Η µεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Πρόβλεψη αποµείωσης

730.712
50.000

∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στη χρήση

(314.609)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

466.103

Πρόβλεψη αποµείωσης

241.720

∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στη χρήση

(123.850)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

583.972

Όλα τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι σε Ευρώ.
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Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εµπορικών πελατών:
31/12/2010

31/12/2009

6.294.819

4.426.028

5.732.974

3.921.385

583.972

466.103

(583.972)

(466.103)

-

-

< 30 µέρες

438.363

469.782

30-60 µέρες

90.015

34.860

60-90 µέρες

33.467

-

561.845

504.642

Σύνολο
Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία της
κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης
Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης
χρηµατοοικονοµικής θέσης
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των:

∆εν έχουν αποµειωθεί κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης
χρηµατοοικονοµικής θέσης αλλά είναι ληξιπρόθεσµα κατά τις
ακόλουθες περιόδους:

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής:
31/12/2010

31/12/2009

Ταµείο

470.051

646.517

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες

554.601

1.342.527

-

3.570.000

1.024.651

5.559.043

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις (REPOS)
Σύνολο

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι όλα σε Ευρώ.
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12. Μετοχικό κεφάλαιο
Κοινές µετοχές
7.297.183

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

7.297.183

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010

7.297.183

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

1.167.748

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

8.464.931

Το µετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε 2.889.055 µετοχές ονοµαστικής αξίας €2,93 έκαστη.
Στις 10 ∆εκεµβρίου 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά €1.167.748 µε κεφαλαιοποίηση
της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2065/92. Κατά την αύξηση, εκδόθηκαν 398.549 νέες ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
€2,93.

13. Αποθεµατικά
Τακτικό
αποθεµατικο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Μεταφορά
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

Ειδικά
αποθεµατικά

Αποθεµατικό
αφορολογητων
εσόδων

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Σύνολο

877.051

13.617

2.229.195

41.562

3.161.425

23.142

-

-

114

23.256

900.193

13.617

2.229.195

41.677

3.184.681

900.193

13.617

2.229.195

41.677

3.184.681

900.193

13.617

2.229.195

41.677

3.184.681

(α) Τακτικό αποθεµατικό
Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20,
άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών,
είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών
µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δε µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

24

Coral Gas Α.Ε.Β.Ε.Υ.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
(β) Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Παρακολουθούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία µε βάση ειδικές διατάξεις
αναπτυξιακών νόµων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση
νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισµού. ∆ηλαδή, σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν
υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
Περιλαµβάνεται το µέρος των αδιανέµητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από
απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης.
Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι
περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά) µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος µε τον τρέχοντα φορολογικό
συντελεστή, εκτός από το αποθεµατικό του άρθρου 23α Ν.1892/90 το οποίο µπορεί να διανεµηθεί χωρίς
περαιτέρω φορολόγηση.

14. Αναβαλλόµενη φορολογία
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα να
συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και
όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι
τα παρακάτω:

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

31/12/2010

31/12/2009

1.832.919

1.874.668

Τα µεικτά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2010

31/12/2009

(323.526)

(380.152)

(97.722)

(90.304)

(421.248)

(470.456)

2.254.168

2.345.124

-

-

2.254.168

2.345.124

1.832.919

1.874.668

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες
Πληρωτέες εντός 12 µήνες
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πίστωση κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (σηµ. 23)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2010

31/12/2009

1.874.668

2.004.040

(41.748)
1.832.919

(129.372)
1.874.668

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι
παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

Προβλέψεις
αποζηµίωσης
προσωπικού

Λοιπά

Σύνολο

(390.011)

(5.628)

(395.639)

9.860

(84.676)

(74.817)

(380.152)

(90.304)

(470.456)

(380.152)

(90.304)

(470.456)

109.887

(60.679)

49.208

(270.265)

(150.983)

(421.248)

Επιταχυνόµενες
φορολογικές
αποσβέσεις

Εγγυήσεις
φιαλών

Σύνολο

1.960.650

439.029

2.399.679

(57.119)

2.563

(54.556)

1.903.532

441.592

2.345.124

1.903.532

441.592

2.345.124

(94.494)

3.538

(90.956)

1.809.037

445.130

2.254.168

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
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15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
31/12/2010

31/12/2009

1.351.324

1.900.759

164.900

237.667

Υποχρεώσεις κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης για :
Μακροπρόθεσµο µέρος

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα
Αποζηµιώσεις αποχωρήσεων (σηµ. 19)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης έχουν προσδιορισθεί ως εξής:

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων

31/12/2010

31/12/2009

1.351.324

1.900.759

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος έχουν ως εξής:
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

29.405

92.147

Έξοδο τόκων

38.577

121.895

Καθαρές αναλογιστικές ζηµιές που καταχωρήθηκαν στη χρήση

22.086

23.625

Επίπτωση από περικοπές
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους

74.832

-

164.900

237.667

Η µεταβολή της υποχρέωσης στη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης έχει ως εξής:

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα (σηµ.19)
Πληρωθείσες εισφορές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2010

31/12/2009

1.900.759

1.950.057

164.900

237.667

(714.335)

(286.965)

1.351.324

1.900.759

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

2010

2009

4,5%

5,87%

2%

3,05%
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16. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
31/12/2010

31/12/2009

5.601.040

3.472.112

144.500

132.831

22.000

66.084

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (σηµ.27)

713.721

247.792

∆εδουλευµένα έξοδα

360.447

341.961

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη

378.435

434.149

2.911.999

2.904.822

285.917

350.917

10.418.059

7.950.668

2.856.724

2.845.567

Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Έσοδα εποµένων χρήσεων

Ληφθείσες εγγυήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

7.561.335

5.105.101

10.418.059

7.950.668

31/12/2010

31/12/2009

10.399.317

7.950.668

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:

Ευρώ (EUR)
∆ολλάριo (USD)

18.742
10.418.059

7.950.668

1.831.157

1.744.822

Εγγυήσεις δεξαµενών

857.562

914.232

Λοιπές εγγυήσεις

168.006

168.006

-

18.507

2.856.724

2.845.567

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
Εγγυήσεις φιαλών

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο
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17. Πωλήσεις
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Προϊόντων

23.946.952

20.088.081

Εµπορευµάτων

41.850.436

30.117.853

114.812

207.954

65.912.200

50.413.887

Πωλήσεις:

Λοιπά
Σύνολο

Οι πωλήσεις προϊόντων περιλαµβάνουν κυρίως πωλήσεις εµφιαλωµένου υγραερίου και φιαλιδίων υγραερίου,
ενώ οι πωλήσεις εµπορευµάτων περιλαµβάνουν πωλήσεις χύµα υγραερίου.

18. Έξοδα ανά κατηγορία
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

5.462.442

6.162.681

50.564.167

34.479.973

1.596.596

1.556.728

-

15.704

Λοιποί φόροι - τέλη

665.188

477.978

Επισφάλειες απαιτήσεων

241.720

50.000

15.844

54.000

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδιών

1.839.667

1.923.350

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

2.680.207

2.761.409

Παροχές τρίτων

1.734.374

1.911.365

775.744

1.042.083

65.575.949

50.435.272

Σηµείωση
Παροχές σε εργαζοµένους
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο στο κόστος πωληθέντων
Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων

Λοιπά
Σύνολο

19

Κατανοµή ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων

52.621.438

36.465.291

Έξοδα διάθεσης

6.414.951

6.579.320

Έξοδα διοίκησης

6.539.559

7.390.661

65.575.949

50.435.272
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19. Παροχές σε εργαζοµένους
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Μισθοί και ηµεροµίσθια

4.275.587

4.860.786

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

1.021.955

1.064.228

164.900

237.667

5.462.442

6.162.681

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

233.785

222.202

Έσοδα από ενοίκια

216.293

225.550

Έσοδα επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων

115.896

139.147

23.195

239.194

589.169

826.093

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών
Σύνολο

20. Άλλα λειτουργικά έσοδα

Λοιπά
Σύνολο

21. Λοιπά κέρδη / ζηµιές

Ζηµιές από πώληση/διαγραφή ενσώµατων παγίων στοιχείων
Λοιπά
Σύνολο

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

(80.791)

(140)

28.753

8.117

(52.038)

7.977

22. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

105

4.923

7.544

11.969

23.361

20.222

31.009

37.113

(48.892)

(251.838)

(17.883)

(214.725)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
- Εγγυητικές
- Λοιπά
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Έσοδα τόκων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά
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23. Φόρος εισοδήµατος
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Τρέχων φόρος

495.011

690.868

Έκτακτη εισφορά

130.194

-

Αναβαλλόµενος φόρος

(41.748)

(129.372)

583.457

561.496

Σύνολο

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας το σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί του κέρδους της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως
εξής:
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Κέρδη προ φόρων

891.264

1.027.410

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές

213.903

256.853

2.809

2.761

246.364

286.143

(9.813)

15.740

Συµπληρωµατικός φόρος
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
∆ιαφορές φορολογικών συντελεστών
Έκτακτη εισφορά

130.194

-

583.457

561.496

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο», η
έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδηµα των νοµικών προσώπων για τη
χρήση του 2009, προσδιορίστηκε για την Εταιρία σε ποσό € 130.194 και θα καταβληθεί εντός του 2011.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009-2010 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

24. ∆ιανοµή µερισµάτων
Στις 9 Σεπτεµβρίου 2009 καταβλήθηκε το µέρισµα της χρήσης του 2008 ύψους €2.300.000 κατόπιν έγκρισης
από τη Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2009.
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25. ∆εσµεύσεις
Κεφαλαιακές δεσµεύσεις
Έχει δοθεί προκαταβολή € 22.245 για την αγορά πάγιου εξοπλισµού αξίας € 74.000. Τo υπόλοιπο € 51.775 θα
εξοφληθεί µέσα στο 2011.
∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Εταιρεία ως µισθωτής
Τα µελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα, µε βάση τις υπογεγραµµένες συµβάσεις, αναλύονται ως εξής:
31/12/2010

31/12/2009

Έως 1 έτος

186.688

182.510

Από 2-5 έτη

783.395

760.349

1.125.000

1.311.894

2.095.083

2.254.753

Πέραν των 5 ετών

Μελλοντικά έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις – Εταιρεία ως εκµισθωτής
Το σύνολο απαιτήσεων που προέρχονται από µελλοντικές ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων βάσει µη
ακυρωτέων λειτουργικών µισθώσεων αναλύονται ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη
Πέραν των 5 ετών

31/12/2010

31/12/2009

172.604
772.239
1.189.334
2.134.177

164.928
723.422
1.316.912
2.205.262

26. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις/ Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά τρίτων ποσού € 390.269 για τις οποίες έχει σχηµατισθεί
πρόβλεψη ύψους € 258.596. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη υποχρεώσεων ύψους € 35.194
για διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις πέραν
του ποσού της πρόβλεψης.
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχεται
την 31 ∆εκεµβρίου 2010 σε €3.309.437.
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27. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη:

1/7 - 31/12/2010
Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:
Από µητρική (Mότορ Όϊλ Ελλάς ΑΕ)
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Έσοδα ενοικίων:
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αγορές παγίων:
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (σηµ. 6)

1/1 - 30/6/2010 1/1 - 31/12/2009

620.897

159.640

384.213

8.593.043
642.276
9.235.319

925.530
925.530

2.065.303
2.065.303

27.876

27.876

60.317

1.564.957

-

-

Μέχρι τον Ιούνιο 2010 η Εταιρεία ήταν 100% θυγατρική της Shell Gas (LPG) Holdings BV (του οµίλου Royal
Dutch Shell). Την 1/7/2010 η Εταιρεία εξαγοράστηκε από τη Μότορ Όϊλ (Ελλάς) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 1/7-31/12/2010, καθώς και τα υπόλοιπα
κατά την 31/12/2010 αφορούν τον όµιλο Μότορ Όϊλ.
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα
µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη.
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Προς µητρική (Mότορ Όϊλ Ελλάς ΑΕ)
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

31/12/2010

31/12/2009

33.057

28.539

324.346
389.375
713.721

247.792
247.792

Παροχές προς τη διοίκηση
Για τη χρήση του 2010, ποσό ύψους € 523.705 καταβλήθηκε ως αµοιβή µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών
στην Εταιρεία (2009: €503.706). ∆εν υπάρχει υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό ως υποχρέωση προς τα µέλη της
∆ιοίκησης.
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28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής
θέσης
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής
θέσης.

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στις 3 Μαρτίου 2011.

ΟΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ν. ΚΟΤΣΑΛΗΣ

ΧΡ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΘ. ΜΠΕΛΕΚΟΣ

ΣΠ. ΥΦΑΝΤΗ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕMΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (πρώην SHELL GAS AΝΩΝΥΜΗ ΕMΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ).

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕMΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (πρώην SHELL GAS AΝΩΝΥΜΗ ΕMΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) ( η <<Εταιρεία>>), που αποτελούνται από την κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε
και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας,
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕMΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (πρώην SHELL GAS AΝΩΝΥΜΗ ΕMΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
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∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφησίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113

Αντώνης Χατζηνικολάου
ΑΜ ΣΟΕΛ 45221
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