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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη – Σκόπια Βάρδαξ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού
Θεσσαλονίκη – Σκόπια Βάρδαξ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης
της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 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 δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (5) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη – Σκόπια
Βάρδαξ Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων
από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2016
αρχών

ΠραισγουωτερχαουςΚοουπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισίας 268,152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ. ΣΟΕΛ: 113

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (6) από (30)

Κωνσταντινος Μιχαλάτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ. ΣΟΕΛ : 17701

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
Σηµ

Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια

5

76.364
76.364

88.584
88.584

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6
7

724
5.015
5.739

494
7.858
8.352

82.103

96.936

8
9

16.989
36.413
6.840
60.242

16.989
36.413
22.469
75.871

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές προσωπικού
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις

10
11
12

21.561
6
42
21.609

19.016
6
46
19.068

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

13

Σύνολο υποχρεώσεων

252
252
21.861

1.996
1.996
21.064

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

82.103

96.936

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Επιχείρησης Πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη – Σκόπια ΒΑΡ∆ΑΞ
Α.Ε. για το έτος 2015 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 03 Ιουνίου 2016.

O Πρόεδρος ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο ∆ιευθυντής Λογιστικής

Ιωάννης Αψούρης

Τριαντάφυλλος Παρθενόπουλος

Στέφανος Παπαδηµητρίου

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (7) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
Έτος που έληξε την
Σηµ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων

14

Μεικτό κέρδος

31 ∆εκεµβρίου 2015

31 ∆εκεµβρίου 2014
-

-

(4.635)

(4.882)

(4.635)

(4.882)

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

15

(336)

(376)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

16

79

92

Αποµείωση παγίων

5

(8.304)

-

(13.196)

(5.166)

Λειτουργικές ζηµίες
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

17

113

203

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

17

(1)

(1)

112

202

(13.084)

(4.964)

(2.545)

(25)

(15.629)

(4.989)

-

-

(15.629)

(4.989)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά
Zηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

18

Καθαρές ζηµίες χρήσης
Λοιπά συνολικά (έσοδα) / έξοδα χρήσης, καθαρά από
φορολογία
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετα από φόρους

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (8) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

16.989

36.413

27.458

80.860

Καθαρές ζηµίες χρήσης

-

-

(4.989)

(4.989)

Λοιπά συνολικά έσοδα /έξοδα

-

-

-

-

Συνολικά πλήρη εισοδήµατα για το έτος

16.989

36.413

22.469

75.871

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014

16.989

36.413

22.469

75.871

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015

16.989

36.413

22.469

75.871

Καθαρές ζηµίες χρήσης

-

-

(15.629)

(15.629)

Λοιπά συνολικά έσοδα /έξοδα

-

-

-

-

Συνολικά πλήρη εισοδήµατα για το έτος

16.989

36.413

6.840

60.242

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

16.989

36.413

6.840

60.242

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (9) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Έτος που έληξε την
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2015
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβολές αποζηµιώσεων

20
17
12

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπραχθέντες τόκοι (καθαροί από φόρους)
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

5
17

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

7

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα
Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

7

31 ∆εκεµβρίου 2014

(3.688)
(1)
(4)

1.221
(1)
-

(3.692)

1.220

749
71
820

(1.574)
141
(1.433)

(2.872)

(213)

7.858

8.034

29

37

(2.872)

(213)

5.015

7.858

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (10) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη – Σκόπια Βάρδαξ Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία της και
λειτουργεί κατά κύριο λόγο τον αγωγό µεταφοράς αργού πετρελαίου από το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης έως το
διυλιστήριο ΟΚΤΑ των Σκοπίων. Τον Ιανουάριο 2014 µε απόφαση του Υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και
κλιµατικής αλλαγής της Ελλάδας τροποποιήθηκε η χρήση του αγωγού και για µεταφορά πετρελαίου
κίνησης/τελικών προϊόντων πετρελαίου.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στη διεύθυνση 7ο χιλ. οδού Θες/νίκης – Βέροιας, 570 08, Θεσσαλονίκη.
Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στη δηµιουργία υποκαταστήµατος στα Σκόπια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας της γειτονικής χώρας. Η ΒΑΡ∆ΑΞ αντιπροσωπεύεται µέσω του υποκαταστήµατος, στις τοπικές αρχές
και υπηρεσίες.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισµό και αναγνώριση των λογιστικών µεγεθών
είναι οι ίδιες που εφαρµόζονται και στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια της 31
∆εκεµβρίου 2015. Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ και τα
οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες
Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού Θες/νίκη – Σκόπια Βάρδαξ ΑΕ
για το έτος 2015 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 03 Ιουνίου 2016. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν
τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις µετά τη δηµοσίευση.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των
χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας. http://www.vardax.gr/

2

Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί συστηµατικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Επιχείρησης Πετρελαιαγωγού Θες/νίκη – Σκόπια ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε. για το
έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.11 η Εταιρεία έχει υπολογίσει στα βιβλία της πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω
συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 και όχι µε τα προβλεπόµενα στο ∆ΛΠ 19 από το
οποίο απαιτείται η σχετική πρόβλεψη να στηρίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η επίδραση της απόκλισης θεωρείται
αµελητέα.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση
κρίσης από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
αρχών για τον υπολογισµό των διαφόρων λογιστικών µεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού
υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 4 «Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και
παραδοχές». Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη ∆ιοίκηση της
Εταιρείας και τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.
Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (11) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2.1.1 Συνέχιση δραστηριότητας
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2015 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα
και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Μετά από προσεκτική
εξέταση, η Εταιρεία θεωρεί ότι: (α) η βάση της συνεχούς δραστηριότητας προετοιµασίας των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ορθά
σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει και (γ) έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα λειτουργίας σε περίπτωση
προβληµάτων για να αποφευχθούν σηµαντικές δυσλειτουργίες στις δραστηριότητες.
Μετά τον Ιανουάριο 2013 η ΟΚΤΑ για επιχειρηµατικούς λόγους διέκοψε την κατεργασία αργού για την παραγωγή
προϊόντων και λειτούργησε εµπορικά µε εισαγωγή των ετοίµων προϊόντων µε αποτέλεσµα ο αγωγός να παραµείνει
αδρανής για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του 2013 έως και το έτος 2015. Επειδή διαπιστώθηκε ότι αυτός ο τρόπος
λειτουργίας της ΟΚΤΑ, που ήταν οικονοµικά πιο αποτελεσµατικός, θα συνεχιζόταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα
και προκειµένου να υπάρξει ξανά αντικείµενο δραστηριότητας για τον αγωγό, αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης του
από αργό σε προϊόντα. Τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε η απαραίτητη για την υλοποίηση της αλλαγής, διαδικασία
καθαρισµού του αγωγού η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016.
Επίσης πέραν του καθαρισµού, προκειµένου να υλοποιηθεί η αλλαγή, απαιτήθηκαν και άλλες τεχνικές και
διοικητικές ενέργειες στα δυο κράτη διέλευσης του αγωγού. Κατά την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας
παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις οι οποίες δεν αναµένεται να αντιµετωπιστούν πριν τη σταθεροποίηση της πολιτικής
κατάστασης στη γειτονική χώρα. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2016 το έργο
προσωρινής αδρανοποίησης του αγωγού. Στο πλαίσιο του έργου θα εκτοπιστεί το περιεχόµενο του αγωγού µε αέρα
και θα ακολουθήσει η ξήρανση του και στη συνέχεια η πλήρωση του µε αδρανές αέριο (άζωτο). Με τον τρόπο αυτό
προστατεύεται ο αγωγός από εσωτερική διάβρωση και διατηρείται σε καλή κατάσταση έτοιµος να
επαναλειτουργήσει µόλις ολοκληρωθούν οι εκκρεµείς διοικητικές διαδικασίες. Η υλοποίηση του έργου της
αδρανοποίησης προβλέπεται εντός του 2ου τριµήνου του 2016. H επίλυση των διαδικαστικών εκκρεµοτήτων
επαναλειτουργίας του αγωγού για τη µεταφορά προϊόντων τοποθετείται τον Απρίλιο του 2017.

2.2

Αλλαγές σε πρότυπα και διερµηνείες

Έχουν εκδοθεί ορισµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, 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 εφαρµογή των σχετικών νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω και αναφέρονται κυρίως νέα πρότυπα, διερµηνείς που είναι εφαρµοστέα/ες
αναφορικά µε τη φύση της Εταιρείας και των συναλλαγών της.
(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες για πρώτη φορά την
οικονοµική περίοδο που ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2015.
• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2015).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι
τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία αλλά δεν είχαν καµία επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές
της καταστάσεις.
–∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή
στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ∆ΠΧΑ
11 στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
–∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το
∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio
exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη
χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (12) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
–∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ
40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα.
(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες τα οποία δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την
Εταιρεία.
• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Η
Εταιρεία εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση επί των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεών της.
–∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό
της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
–∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο
τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα,
χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης
επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
–∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης
όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων.
–∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη
δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των
τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.
–∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα
τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια
οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής.
–∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να
συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού
στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας.
• ∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε
εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την
λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η υιοθέτηση
της συγκεκριµένης τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην Εταιρεία.
• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
−∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείo (ή οµάδα στοιχείων)
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
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−∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες
προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση
ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη
ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της
τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται
από το ∆ΛΠ 34.
−∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο
προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το
σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία
αυτές προκύπτουν.
−∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του
«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
που αναφέρεται στο πρότυπο.
• ∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της
εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.
• ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η
χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός
περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της
ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να
χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον
ορισµό των ατοµικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
• ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την
υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και
των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της
σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα
ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών.
Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση
των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο
ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ∆ΛΠ
39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών
το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το
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∆ΠΧΑ 9 “Λογιστική Αντιστάθµισης” καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε
αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν
µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2019).Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την
ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό
χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο
περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του
εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής
συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες
ζηµιές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη
αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.3

Συναλλαγµατικές µετατροπές

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς
Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού,
διαγράφονται στα αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που µεταφέρονται απ ευθείας στην καθαρή θέση λόγω
του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων χρηµατοροών και σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων
καθαρών επενδύσεων.

2.4

Ενσώµατα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Το
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σχετιζόµενα µε το πάγιο θα εισρεύσουν
στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων που έχουν
αντικατασταθεί διαγράφεται στα αποτελέσµατα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων διαγράφεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που
έχει ως εξής:
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• Εξειδικευµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (περιλαµβανοµένου του αγωγού)

30-40 έτη

• Μηχανήµατα, εξοπλισµός και εξοπλισµός µεταφορών
• Έπιπλα και εξαρτήµατα
• Υπολογιστές

10-20 έτη
4-9 έτη
3-5 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.
Κέρδη ή ζηµίες από την πώληση ενσωµάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που
λαµβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζηµίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσµατα
σαν µέρος των λοιπών εσόδων (εξόδων).
Όταν η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά καταχωρείται άµεσα ως
έξοδο στο αποτέλεσµα. H Εταιρεία παρακολουθεί την ανακτησιµότητα των παγίων στοιχείων της και προβαίνει
στις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις όπου απαιτείται. Οι εκτιµήσεις εµπεριέχουν βαθµό υποκειµενικότητας
και απαιτούν την άσκηση κρίσης της ∆ιοίκησης.
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην αγορά ή κατασκευή στοιχείων παγίου
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

ενεργητικού

Έξοδα δανεισµού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν ειδικά για την απόκτηση
παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση
παγίων περιουσιακών στοιχείων, το µέρος των εξόδων δανεισµού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται εφαρµόζοντας
ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του παγίου. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα δανεισµού
διαγράφονται στα αποτελέσµατα.

2.5

Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η
λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση
κόστος και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση
της διοίκησης για τις µελλοντικής οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίµηση των ζηµιών
αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών.
Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή
αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.

2.6

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

2.6.1 Ταξινόµηση
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις. Η
ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (16) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την
ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα
δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνουν τους «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και τις «Λοιπές
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις» στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης.
2.6.2 Αναγνώριση και επιµέτρηση
∆άνεια και απαιτήσεις, αναγνωρίζονται και επιµετρούνται µεταγενέστερα στην παρούσα αξία µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα
συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την
υποχρέωση ταυτόχρονα.
2.6.3 Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Η πολιτική αποµείωσης
των απαιτήσεων παρατίθεται στην παρ. 2.7.

2.7

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες γενικά έχουν πίστωση 30 ηµερών καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία
τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου,
αφαιρουµένων και των προβλέψεων αποµείωσης. Οι προβλέψεις 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.
Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν οφειλόµενα ποσά από συνδεδεµένες εταιρείες που προέρχονται από
υπηρεσίες µεταφοράς πετρελαίου κίνησης και οι οποίες αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας.
Απαιτήσεις που η είσπραξή τους εκτιµάται να πραγµατοποιηθεί σε διάστηµα µέχρι ένα έτος κατατάσσονται ως
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις άλλως εµφανίζονται ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.
∆εν υπάρχουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα των πελατών δεδοµένου του ότι οι εµπορικές απαιτήσεις αφορούν
αποκλειστικά συνδεδεµένες εταιρείες. Η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία
τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. ∆εδοµένου του ότι οι εµπορικές
απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικά συνδεδεµένες εταιρείες, δεν προκύπτουν ενδείξεις αποµείωσης. Το ποσό της
πρόβλεψης 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.

2.8

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

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

2.9

Μετοχικό κεφάλαιο

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

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (17) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

2.10

Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν
αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια
Κεφάλαια». Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει
θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού στη χώρα όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις της Εταιρείας και
αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί
τις περιπτώσεις όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται
προβλέψεις επί των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή
ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται και υπάρχει η
πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό.

2.11

Παροχές στο προσωπικό

Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης
Οι υπάλληλοι της Εταιρείας στον χρόνο συνταξιοδότησής τους δικαιούνται αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Η Εταιρεία έχει υπολογίσει στα βιβλία της
πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 και όχι µε τα
προβλεπόµενα στο ∆ΛΠ 19 από το οποίο απαιτείται η σχετική πρόβλεψη να στηρίζεται σε αναλογιστική µελέτη.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει εκτιµήσει ότι η επίδραση της απόκλισης αυτής από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς είναι αµελητέα λόγω του µικρού αριθµού των εργαζόµενων. Πιο συγκεκριµένα,
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 η Εταιρεία ΒΑΡ∆ΑΞ απασχολούσε 1 εργαζόµενο (31η ∆εκ. 2014: 1 εργαζόµενο).
Συνεπώς, το κόστος που διαµορφώθηκε σύµφωνα µε όσα ορίζει ο νόµος 2112/1920 δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τα
αποτελέσµατα και τη συσσωρευµένη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής
θέσης εάν αυτό υπολογιζόταν µε αναλογιστική µελέτη.

2.12

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων εξοφλούνται κανονικά εντός 30 ηµερών. Οι προµηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρούνται σύµφωνα µε
το αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται σε
βραχυπρόθεσµες αν η πληρωµή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι, παρουσιάζονται µέσα στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.

2.13

Προβλέψεις

Προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης και νοµικές υποθέσεις γίνονται όταν η Εταιρεία έχει νοµικές συµβατικές ή
άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι πιθανόν να χρειασθούν µελλοντικές εκροές
για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά µπορούν να υπολογισθούν µε σχετική ακρίβεια.
Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (18) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν πρόστιµα λόγω τερµατισµού συµβάσεων µισθώσεων και αµοιβές λόγω
εξόδου από την υπηρεσία εργαζοµένων. Προβλέψεις δεν µπορεί να γίνουν για ενδεχόµενες µελλοντικές
λειτουργικές ζηµίες.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναµενοµένων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ο
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιµοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία
του χρήµατος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές µε την υποχρέωση.

2.14

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους Προστιθέµενης
Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η πιθανότητα τα οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα
αναγνωρίζονται ως ακολούθως:
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών
Το έσοδο αναγνωρίζεται στην οικονοµική χρήση κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, δηλαδή αναλογικά µε
τον όγκο προϊόντων που διοχετεύονται µέσω του αγωγού και τιµολογούνται σε µηνιαία βάση.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά µε βάση τη χρόνο και µε την 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.

2.15

Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιαστικά οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά
τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.16

∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων.

2.17

Συγκριτικά στοιχεία

Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας
χρήσεως.

3
3.1

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επικεντρώνονται στην µεταφορά πετρελαίου κίνησης από το διυλιστήριο της
Θεσσαλονίκης έως το διυλιστήριο ΟΚΤΑ των Σκοπίων. Ως εκ τούτου η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και κινδύνους σχετιζόµενους µε την αγορά πετρελαίου της Ελλάδας και των
Σκοπίων όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο καθώς και κίνδυνο ρευστότητας και ταµειακών ροών. Σε
γενικές γραµµές τα θέµατα που επηρεάζουν την λειτουργία της Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω:

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (19) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Μακροοικονοµικό περιβάλλον: Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2015
(δηµοψήφισµα και περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων) είχαν αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονοµία
οδηγώντας την σε ύφεση µετά από µια περίοδο ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και στο πρώτο εξάµηνο του 2015. Η
εφαρµογή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων ωστόσο, δεν είχε σηµαντική επίδραση στην λειτουργία της
Εταιρείας καθώς δεν αντιµετωπίζονται προβλήµατα στην πληρωµή των προµηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού. Η
ολοκλήρωση της συµφωνίας µε τους διεθνής πιστωτές για το πρόγραµµα στήριξης ύψους €86 δις και η επιτυχής
ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2015 αποτέλεσαν τους κύριους
πυλώνες προς τη σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Το
πρόγραµµα στήριξης συµφωνήθηκε να εκταµιεύεται σε δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης από την κυβέρνηση της χώρας
µιας σειράς προσυµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων και µέτρων λιτότητας.
Η εκταµίευση των δόσεων ξεκίνησε το 2015, προκειµένου ωστόσο να καταστεί διαθέσιµη και η επόµενη δόση θα
πρέπει να ολοκληρωθεί ο πρώτος έλεγχος υλοποίησης του προγράµµατος από τους εκπροσώπους των διεθνών
πιστωτών.
Προαπαιτούµενο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου αποτελεί η υιοθέτηση των απαιτούµενων
µεταρρυθµίσεων που έχουν προσυµφωνηθεί ως µέρος του προγράµµατος διάσωσης. Αν και το προαναφερόµενο
πρόγραµµα στήριξης στοχεύει στη µείωση του κινδύνου οικονοµικής αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραµένει
σε κάθε περίπτωση υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά µε την ορθή υλοποίηση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις
αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαµόρφωση τιµών στις κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρµογή του προγράµµατος και οι
επιδράσεις του στην οικονοµία βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας.
Τέλος να σηµειωθεί ότι στα Σκόπια υπάρχει πολιτική αστάθεια µετά και την ακύρωση των πρόωρων εκλογών που
είχαν προκηρυχθεί για τις αρχές Ιουνίου. Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών υπάρχουν προσδοκίες ότι µε τη νέα
κυβέρνηση που θα προκύψει, θα δηµιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη στη
χώρα των Σκοπίων.
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηµατοπιστωτικών
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση
της Εταιρείας.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο από
διάφορα νοµίσµατα αλλά κυρίως από το ∆ολάριο Αµερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από µελλοντικές
εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, εάν η ισοτιµία Ευρώ µε ∆ολάριο Αµερικής είχε υποτιµηθεί / ανατιµηθεί κατά 5%
διατηρώντας όλα τα άλλα µεταβλητά στοιχεία σταθερά τα µετά φόρων κέρδη εκτιµάται ότι θα µειώνονταν /
αυξάνονταν κατά € 7 (2014: € 16) και € 8 (2014: € 17) αντίστοιχα, κυρίως ως αποτέλεσµα των κερδών/ζηµιών από
συναλλαγµατικές διαφορές στην µετατροπή των δολαριακών χρηµατικών διαθεσίµων.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, και καταθέσεις σε τράπεζες και
χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, καθώς και από έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες χονδρικής,
συµπεριλαµβανοµένων ανεξόφλητων υπολοίπων πελατών και συναλλαγών για τις οποίες η Εταιρεία έχει δεσµευτεί.
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου που να προκύπτουν από συναλλαγές µε
εταιρείες εκτός οµίλου ΕΛ.ΠΕ. δεδοµένου ότι οι πωλήσεις γίνονται σε θυγατρικές εταιρείες του οµίλου ΕΛ.ΠΕ.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση ικανών ταµειακών ισοδυνάµων και διαθεσίµων την
ικανότητα χρηµατοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις µε επαρκή πιστωτικά όρια
µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων έχει σαν στόχο την ευέλικτη
χρηµατοδότηση µέσω εγγυηµένων πιστωτικών γραµµών. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 η Εταιρία δεν έχει
δανειακές υποχρεώσεις.
Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (20) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Τα ποσά που σχετίζονται µε τις ταµειακές ροές της επιχείρησης αφορούν µόνο στους «Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις» οι οποίες θα διακανονιστούν εντός ενός έτους. Τα υπόλοιπα αυτά είναι ίσα µε τα τρέχοντα υπόλοιπα
τους καθώς η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντική.
(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων.

3.2

∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της Εταιρείας στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς
συµµέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα
προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά
στοιχεία για να µειώσει το χρέος της.
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα διαχείρισης των κεφαλαίων της καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

3.3

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών
που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για
την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
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Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που σχετίζονται µε το µέλλον. Συνεπώς οι εκτιµήσεις αυτές εξ
ορισµού σπάνια θα ταυτίζονται µε τα πραγµατικά γεγονότα. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται
σηµαντικό κίνδυνο επανεκτίµησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόµενη
περίοδο αναφέρονται κατωτέρω.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιµούνται και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος όπως
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων
προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες.
(α) Φόρος εισοδήµατος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο
εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 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 ενδεχόµενο που θα της 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 περιόδου.
(β) Αναβαλλόµενη Φορολογία
Η Εταιρεία εκτιµά την ανακτησιµότητα των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων µε βάση τις εκτιµήσεις της
για τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη.
(γ) Ενσώµατα πάγια
Η Εταιρεία εκτιµά την ύπαρξη ενδείξεων αποµείωσης της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων. Οι εκτιµήσεις
βασίζονται στις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες βάσει των οποίων υπολογίζεται η παρούσα
αξία των χρηµατοροών που αναµένονται να δηµιουργηθούν από τη λειτουργία των ενσώµατων παγίων.
Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (21) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Ενσώματα πάγια
Κτίρια

Μηχ/κός Έπιπλα και Πάγια υπο
εξοπλισµός εξαρτήµατα εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014

15
15

126.618
126.618

88
1
89

137
1.583
1.720

126.858
1.584
128.442

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014

2
2
13

36.630
3.159
39.789
86.829

53
14
67
22

1.720

36.685
3.173
39.858
88.584

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Εκπτώσεις / Πιστώσεις
Πρόβλεψη αποµείωσης
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015

15
15

126.618
221
(8.304)
118.535

89
89

1.720
11
(981)
750

128.442
232
(981)
(8.304)
119.389

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015

2
2
13

39.789
3.159
42.948
75.587

67
8
75
14

-

39.858
3.167
43.025
76.364

750

Η Εταιρεία δεν έχει δεσµεύσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση υποχρεώσεων.
Τα πάγια υπό εκτέλεση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 αντιπροσωπεύουν εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν και
υλικά που χρησιµοποιήθηκαν από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σχετικά µε τον καθαρισµό και την επέκταση
χρήσης του αγωγού για τη µεταφορά προϊόντων όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2.1.1. Η µείωση € 981 αφορά
πιστωτικό τιµολόγιο που εξέδωσε η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σχετικά µε τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τον
καθαρισµό του αγωγού. Οι εργασίες καθαρισµού ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2016.
Το γεγονός ότι ο αγωγός παρέµεινε αδρανής για το έτος 2015, θεωρείται ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης. Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015 υπολογίστηκε η παρούσα αξία των χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργήσει ο αγωγός
µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες. Κατά τη µελέτη
αποµείωσης ο αγωγός της Εταιρείας θεωρήθηκε ως µία ενιαία µονάδα παραγωγής ταµειακών ροών. Οι βασικές
παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι ότι ο αγωγός θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2017 και το
µεταφορικό έσοδο και οι ποσότητες πετρελαίου που θα µεταφέρονται υπολογίστηκαν σύµφωνα µε το πενταετές
επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρείας και τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιµοποιήθηκε εκτιµήθηκε ως το µετά φόρων µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό
αναγνωρίστηκε πρόβλεψη αποµείωσης της λογιστικής αξίας του αγωγού της Εταιρείας κατά €8,3 εκατ. στην
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης. Η αποµείωση της αξίας του αγωγού ενσωµατώθηκε στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος, στη γραµµή αποµείωση παγίων.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (22) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σηµ.

Πελάτες
Πελάτες

Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
119
119

Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

702
702

Προπληρωθέντα έξοδα και προκαταβολές
Σύνολο

373
373

22

2

724

494

Οι «Λοιπές απαιτήσεις» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 αφορούν: α) πιστωτικό ΦΠΑ των χρήσεων 2015 και 2014
ποσού €659 (2014: €348), β) Παρακρατούµενος φόρος τόκων των χρήσεων 2015 και 2014 ποσού €37 (2014: €25)
και απαιτήσεις υποκαταστήµατος € 6.
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
5.015
7.858
5.015
7.858

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες
Σύνολο ρευστών διαθεσίµων
Το σταθµισµένο κατά µέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν:
Euro
USD
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31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
0,93%
2,04%
0,12%
0,11%

Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός
µετοχών (σε χιλ)

1 Ιανουαρίου 2014

16.989

16.989

16.989

-

-

-

16.989

16.989

16.989

-

-

-

16.989

16.989

16.989

Αύξηση/ (Μείωση) µετοχικού κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2014
Αύξηση/ (Μείωση) µετοχικού κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2015

Κοινές
Συνολικό
µετοχές (σε χιλ) (µετοχικό κεφάλαιο)

Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο µε τις µετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε µετόχους και είναι
πλήρως καταβεβληµένο. Η ονοµαστική αξία µιας µετοχής της Εταιρείας είναι €1,00 (2014: €1,00).

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (23) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Μεταφορά σε τακτικό αποθεµατικό
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Μεταφορά σε τακτικό αποθεµατικό
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015

Ειδικά
αποθεµατικά

Σύνολο

1.312
-

35.101
-

36.413
-

1.312
-

35.101
-

36.413
-

1.312

35.101

36.413

Τακτικό αποθεµατικό

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο, οι εταιρίες υποχρεούνται να µεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων
καθαρών κερδών τους σύµφωνα µε τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεµατικό έως ότου το αποθεµατικό αυτό
ισούται στο ένα τρίτο του µετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την διαγραφή ζηµιών. Η Εταιρεία δεν σχηµάτισε τακτικό αποθεµατικό τις χρήσεις 2014 και
2015 δεδοµένων των ζηµιών χρήσης.
Ειδικά αποθεµατικά

Το ποσό των € 35.101 που εµφανίζεται στα αποθεµατικά, αφορά σε Ειδικό Αποθεµατικό στο οποίο καταχωρήθηκε
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ που εισέφερε η
µητρική εταιρεία ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που εκδόθηκαν από την
ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε. σύµφωνα µε τον αναπτυξιακό νόµο Ν.2166/1993. Σε περίπτωση διανοµής τους θα φορολογηθούν µε
βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανοµής τους στους µετόχους ή µετατροπής τους
σε µετοχικό κεφάλαιο.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 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:

Υπόλοιπο αρxής χρήσης (υποχρεώσεις) / απαιτήσεις
Χρέωση στα αποτελέσµατα xρήσης (Σηµ. 18)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
(19.016)
(18.992)
(2.545)
(25)
(21.561)
(19.016)

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις προέκυψαν ως ακολούθως:

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (24) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό
Λοιπές µεταβολές
Υπόλοιπο τέλους xρήσης
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
(24.210)
(22.526)
2.643
3.504
6
6
(21.561)
(19.016)
(24.210)

(22.526)

2.649

3.510

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προς
συµψηφισµό σε µελλοντικές χρήσεις αναγνωρίζονται µόνο εφόσον είναι πιθανό ότι θα συµψηφιστούν µελλοντικά
φορολογικά κέρδη. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίστηκαν για αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµίες ανήλθαν την 31 ∆εκεµβρίου του 2015 σε €2,6 εκατ. (2014: €3,5 εκατ.), καθώς, µε βάση το
εγκεκριµένο επιχειρηµατικό πλάνο, η διοίκηση κρίνει ως πιθανό ότι οι ζηµίες αυτές θα συµψηφιστούν µε µελλοντικά
φορολογικά κέρδη.
Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για τη χρήση 2015 είναι 29% (2014: Φ.Σ. 26%).
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Προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές προσωπικού

Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

12

Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
6
6
6
6

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις

Προβλέψεις για έξοδα-λοιπές υποχρεώσεις

Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
42
46
42
46

Αφορά προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις της Εταιρείας όπως αναφέρεται στη σηµείωση 21.
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προµηθευτές
∆εδουλευµένα έξοδα
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Σηµ.23)
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς και λοιποί φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
90
270
120
48
13
174
12
39
17
1.465
252
1.996

Το υπόλοιπο των προµηθευτών την 31 ∆εκεµβρίου 2015 διαµορφώνεται, κυρίως από εργολάβο που έχει αναλάβει
την λειτουργία, την συντήρηση και την επισκόπηση του πετρελαιαγωγού €87 (2014:€252).

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (25) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Oι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν έξοδα υποκαταστήµατος € 14 (2014:€ 7), επιταγές πληρωτέες € 3, επιπροσθέτως
κατά την 31.12.2014 αντιπροσωπεύει εργασίες και υλικά σχετικά µε τον καθαρισµό και την επέκταση χρήσης του
αγωγού για τη µεταφορά προϊόντων € 1.453.
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Κόστος Πωληθέντων

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
1.179
1.416
297
308
3.159
3.158
4.635
4.882

Οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων για το έτος που έληξε την 31.12.2015 αφορούν, ποσό €1.179 (2014: €1.416) αµοιβές
τρίτων για τη συντήρηση και επισκόπηση του αγωγού. Τα διάφορα έξοδα για το έτος που έληξε την 31.12.2015
αφορούν κυρίως ασφάλιστρα αγωγού ποσό €234 (2014: €263), ρεύµα παραγωγής ποσό €24 (2014:€18) και χηµικά
συντήρησης του αγωγού ποσό €37 (2014: €22).
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Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 19)
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις Παγίων
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
30
29
210
231
88
101
8
15
336
376

Οι αµοιβές και έξοδα τρίτων αφορούν κυρίως αµοιβές αποσπασµένων υπαλλήλων του Οµίλου ΕΛ.ΠΕ. ποσού €159
(2014: €184). Τα διάφορα έξοδα αφορούν κυρίως έξοδα του υποκαταστήµατος ποσού €35 (2014: €7) και ενοίκια
ποσού €25 (2014: €14).
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Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

Υπηρεσίες προς τρίτους
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
79
92
79
92

Τα έσοδα από υπηρεσίες σε τρίτους τη χρήση 2015 αφορούν: α) έσοδα ασφαλίστρων του αγωγού €76 (2014: €75)
και β) έσοδα προβλέψεων προηγουµένων χρήσεων €3 (2014: €2).

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (26) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

Έσοδα από τόκους
Έξοδα τόκων
Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές
Χρηµατοικονοµικά έσοδα /(έξοδα)
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Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
84
166
(1)
(1)
29
37
112
202

Φόρος Εισοδήματος

Αναβαλλόµενος φόρος έξοδο (Σηµ.10)
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
(2.545)
(25)
(2.545)

(25)

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας, ως εξής:
Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
Ζηµίες προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές έσοδο / (έξοδο)
Φόρος επί των εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Ζηµίες για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση

(13.084)

(4.964)

3.794

1.291

(11)

(37)

(2.409)

-

Επίπτωση λόγω αλλαγής συντελεστών
∆ιαγραφή αναβαλόµενης φορολογικής απαίτησης

(2.194)
(1.725)

(1.279)

Φόροι

(2.545)

(25)

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για τη χρήση 2015 είναι 29% (2014: Φ.Σ. 26%).
Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους τακτικούς
τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις της κείµενης φορολογικής
νοµοθεσίας. Το αποτέλεσµα αυτού του ελέγχου οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο, εφόσον
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, υποκαθιστά τον έλεγχο από τη δηµόσια αρχή, η οποία όµως διατηρεί το
δικαίωµα µεταγενέστερου ελέγχου. Η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές και έλαβε πιστοποιητικό
φορολογικής συµµόρφωσης µε γνώµη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση 2014.
Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.
Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η
∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από µελλοντικούς ελέγχους πέρα από
αυτές που αναφέρονται και συµπεριλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (27) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Παροχές σε εργαζομένους
Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
23
23
1
6
6
30
29

Μισθοδοσία
Παροχές και έξοδα προσωπικού
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Σύνολο
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζηµίες πρo φόρων
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Aποµείωση ενσώµατων παγίων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (καθαροί από φόρους)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων εξαιρουµένων
παρακρατούµενων φόρων επί τόκων χρήσης
Αύξηση / (µείωση) προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
εξαιρουµένων τιµολογίων παγίων

Έτος που έληξε
Σηµ 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
(13.084)
(4.964)
5
5

3.173
(37)
1
(166)

(1.711)

(1.993)

(230)

1.683

(1.747)

1.531

(1.976)

3.213

(3.688)

1.220

17
17

6

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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3.167
8.304
(29)
1
(71)

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις

α) ∆εν υπάρχουν σηµαντικές νοµικές εκκρεµείς υποθέσεις, µε εξαίρεση αγωγή που έχει υποβληθεί από ιδιοκτήτες
ακινήτων, από τα ακίνητα των οποίων διέρχεται ο αγωγός. Για ποσό που πιθανολογείται να καταβληθεί έχει
σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 42 σε προηγούµενες χρήσεις (Σηµ.12). Το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου
2015, η Εταιρεία κατέβαλε στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων /αγροτεµαχίων αποζηµίωση ύψους € 4.
β) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010 (αφού για τις χρήσεις
2011 έως 2014 υπάρχει το φορολογικό πιστοποιητικό). Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές
φορολογικές επιβαρύνσεις από µελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που αναφέρονται και συµπεριλαµβάνονται
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

22

Δεσμεύσεις και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση µίσθωσης των κεντρικών γραφείων της όπως αναλύεται παρακάτω:

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (28) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Στην Θεσσαλονίκη διάρκειας µέχρι την 30η Ιουνίου του 2022. Το συνολικό ποσό των µισθωµάτων που θα
καταβληθούν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της µίσθωσης εκτιµάται µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2015 στο ποσό
των €16 (2014: €18).
Στην Αθήνα διάρκειας µέχρι την 28η Απριλίου του 2017. Το συνολικό ποσό των µισθωµάτων που θα καταβληθούν
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της µίσθωσης εκτιµάται µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2015 στο ποσό των €7
(2014:€11).
Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζεται η χρονολογική ανάλυση καταβολής των ανωτέρω.

Eνοίκιο γραφείων Θεσσαλονίκης
Μισθώµατα 1 έτους
Μισθώµατα > 1 έτους και < των 5 ετών
Μισθώµατα > των 5 ετών
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
2
2
9
9
5
7
16
18

Eνοίκιο γραφείων Αθήνας
Μισθώµατα 1 έτους
Μισθώµατα > 1 έτους και < των 5 ετών
Μισθώµατα > των 5 ετών
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
3
3
4
8
7
11
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Μητρική και τελικός βασικός µέτοχος

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία κατέχει το 80% του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας. Τελικός βασικός µέτοχος είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΛ.ΠΕ.», η οποία κατέχει το 63%
του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

i) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές υπηρεσιών
Εταιρείες οµίλου
ΟΚΤΑ CRUDE OIL REFINERY AG - SKOPJE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

Έτος που έληξε την
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014

Αγορές αγαθών
Συνδεδεµένες εταιρείες
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

31
139
10
180

205
166
371

8
188

4
375

Οι αγορές υπηρεσιών από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αφορούν κυρίως αµοιβή αποσπασµένων
εργαζοµένων €134 (2014:€161).

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (29) από (30)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
ii) Υπόλοιπα που προκύπτουν από πωλήσεις/αγορές
προϊόντων/υπηρεσιών

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη
Εταιρείες οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE
ΟΚΤΑ CRUDE OIL REFINERY AG - SKOPJE
Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη

Χρεώσεις για αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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13
13

57
117
174

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
11
9
11
9

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 31 ∆εκεµβρίου 2015.

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Σελίδα (30) από (30)

