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LPC Α.Ε. 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Για τα πεπραγμένα της χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 

2η Εταιρική Χρήση 
 
H παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016. 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια :  
 
Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της  Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2016 - 
31.12.2016. 
 
 
Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. 
 
 
Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή 
προσώπων. 
 
 
Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της 
έκθεσης. 
 
 
Ε. Χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
 
ΣΤ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της Εταιρείας. 
 
 
Ζ. Υποκαταστήματα. 
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Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2016 – 
31.12.2016 
 
Απολογισμός εργασιών 
 
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά την χρήση του 2016 κινήθηκαν ως εξής: 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
    
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.1.2016 – 31.12.2016  8.6.2015 – 31.12.2015 
    
Κύκλος εργασιών 66.728  32.272 
    
Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 55.468  26.336 
    
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 11.260  5.936 
    
Μείον: έξοδα διάθεσης  (προ αποσβέσεων) (5.950)  (3.027) 
    
Μείον: έξοδα διοίκησης  (προ αποσβέσεων) (2.303)  (1.849) 
    
Μείον: έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (προ αποσβέσεων) (4)  (10) 
    
Πλέον / μείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 1.919  1.128 
    
Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων     
(EBITDA) 4.922  2.178 
    
Πλέον: έσοδα επενδύσεων 9  20 
    
Μείον:  Χρηματοοικονομικά Έξοδα (1.304)  (713) 
    
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων: 3.627  1.485 
    
Μείον:  Σύνολο Αποσβέσεων (1.039)  (592) 
    
Καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων 2.588  893 
    
Μείον: Φόροι (1.455)  (522) 
Καθαρά αποτελέσματα, κέρδη  
χρήσης μετά από φόρους 1.133  371 
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1. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην χρήση του 2016. 
 
Η χρήση 2016 χαρακτηρίζεται από τη συνεχόμενη μείωση των εξόδων της εταιρείας κατά περίπου 0,1% σε 
σχέση με την  προηγούμενη χρήση, η οποία και ήταν μειωμένη κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη 
(2014). 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών της LPC Α.Ε. κατά τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 ανήλθε σε  €66.728 χιλ. 
 
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)     
   
Tα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά τη χρήση 01.01.2016 – 
31.12.2016 ανήλθαν στο ποσό των €4.922 χιλ.  
 
Καθαρά Κέρδη πρό φόρων (EBT)  
 
Τα προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 ανήλθαν σε κέρδος 
€2.588 χιλ. 
 
Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2016 παρουσίασε  αύξηση και του όγκου πωλήσεων στα λιπαντικά σε σχέση με 
την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο κατά 19,5%.  
 
2.  Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
 
Ο κύριος τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η Παραγωγή και Εμπορία βασικών 
λιπαντικών και τελικών (Συσκευασμένων) Λιπαντικών Προϊόντων. 
Οι πωλήσεις κατά τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 65.582 ΜΤ λιπαντικών. 
Την χρονιά αυτή υπήρξε και πώληση 297MWH φυσικού αερίου. 
Η αξία πωλήσεων διαμορφώθηκε στα €66.728 χιλ.  Το ποσοστό μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 16%.  
 
Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο διυλιστήριο παραγωγής βασικών ορυκτελαίων στον Ασπρόπυργο Αττικής, 
ετήσιας δυναμικότητας 40.000 ΜΤ.  
Επιπλέον διαθέτει μονάδα ανάμειξης και συσκευασίας τελικών λιπαντικών προϊόντων με δυνατότητα ετήσιας 
παραγωγής 16.000 ΜΤ (ανά οκτάωρη βάρδια). 
 
 Τροφοδοσία – Απόδοση Διυλιστηρίου 
 
- Η συνολική τροφοδοσία του διυλιστηρίου κατά τη χρήση 2016 ανήλθε στους 40.195 ΜΤ. 
- Παρήχθησαν Base Oils 29.893 ΜΤ.  
- Η απόδοση παραγωγής βασικών του διυλιστηρίου επί της Α΄  Ύλης ανήλθε σε 73,85%.  
- Το τμήμα Blending επεξεργάστηκε 28.824 ΜΤ.  
-    Το τμήμα Συσκευαστηρίου επεξεργάστηκε 18.415 ΜΤ.  
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3. Επενδύσεις – Ανάπτυξη 
 

Οι επενδύσεις που έγιναν από την Εταιρεία κατά τη χρήση του 2016 για ενσώματα και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των €895 χιλ. και κατά τομέα  δραστηριότητας έχουν ως εξής:  
 

- Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €834 χιλ.  
- Λοιπές επενδύσεις €61 χιλ. 

 
4.  Αποσβέσεις  
 
Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στους επιμέρους λογαριασμούς των εξόδων σε επίπεδο Εταιρείας 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 604
Αποσβέσεις Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας 92
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης 137
Αποσβέσεις Έρευνας & Ανάπτυξης 206
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.039

 
5. Φόροι 
 
Ο φόρος εισοδήματος και η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίστηκε με συντελεστή 29% επί του 
φορολογητέου κέρδους για τη χρήση 2016.  
 
Η ανάλυση του φόρου για τη χρήση 2016 έχει ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης (1.028) 
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 4 
Αναβαλλόμενη φορολογία (431) 
Σύνολο (1.455) 

 
6. Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός   
 
Η ρευστότητα και η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας παραμένουν βασικές προτεραιότητες 
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 
 
Η Εταιρεία αντικατέστησε ένα ομολογιακό δάνειο €20 εκατ. που υπεγράφη την 29.11.2010 με διαχειρίστρια 
την Εθνική Τράπεζα, με  νέο Ομολογιακό δάνειο €18 εκατ. την 27.05.2016. 
 
7. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες 
 
Παραθέτουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες : 
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   31.12.2016 31.12.2015 
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)    

    
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους  1,97% 0,68% 
Σύνολο ενεργητικού    
     
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)    
     
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους  4,96% 1,72% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    
     
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης    
Σύνολο Δανεισμού  44,43% 46,69% 
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων    
     
Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)    
     
Κέρδη μετά από φόρους + Χρηματοοικονομικά έξοδα  6,69% 2,67% 
Σύνολο καθαρού Δανεισμού + Ίδια κεφάλαια    

 
 
Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθμίζοντας τους οικονομικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν συναλλαγματικούς 
κινδύνους, κίνδυνο επιτοκίων, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία δεν εκτελεί 
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες της.  
 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων 
την επηρεάζουν μόνο στον βαθμό που οι αγορές εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ. Η έκθεση 
σε αυτόν τον κίνδυνο είναι περιορισμένη καθώς η Εταιρεία φροντίζει να ελαχιστοποιεί  τους κινδύνους μέσω 
φυσικών αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού σε ξένο νόμισμα και δεν θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση ειδικής πολιτικής διαχείρισης αυτού 
του κινδύνου. 
 
Το ξένο νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ εις το οποίο εκφράζονται οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι κυρίως 
το Δολάριο Η.Π.Α. 
 
Ενδεικτικός είναι ο κατωτέρω πίνακας όπου παρουσιάζονται οι επιπλέον επιπτώσεις στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας σε ενδεχόμενη διακύμανση της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. 
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 Ξένο νόμισμα Ενδεικτικές 
μεταβολές 
ισοτιμίας €/$ 

Επιπτώσεις στα 
κέρδη προ φόρων 
(000€) 

Επιπτώσεις στα 
ίδια κεφάλαια 
(000€) 

Χρήση 2016 USD 5% (182) (182) 
  -5% 202 202 
 Ξένο νόμισμα Ενδεικτικές 

μεταβολές 
ισοτιμίας €/$ 

Επιπτώσεις στα 
κέρδη προ φόρων 
(000€) 

Επιπτώσεις στα 
ίδια κεφάλαια 
(000€) 

Χρήση 2015 USD 5% (174) (174) 
  -5% 193 193 

 
β) Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε περιορισμένο τέτοιο κίνδυνο λόγω του μακροπρόθεσμου δανεισμού με κυμαινόμενο 
επιτόκιο euribor και spread, το οποίο ακόμη και μετά την μη επίτευξη των οικονομικών δεικτών του 
μακροπρόθεσμου δανείου, δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Προς το παρόν δεν 
κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω αντιστάθμιση αυτού του κινδύνου. 
 
Eάν τα υφιστάμενα επιτόκια ήταν 50 μονάδες βάσης υψηλότερα ή χαμηλότερα, κρατώντας σταθερές τις 
υπόλοιπες μεταβλητές, το κέρδος της Εταιρείας για την χρήση που έληξε 31.12.2016, θα μειωνόταν ή θα 
αυξανόταν αντίστοιχα στην εν λόγω χρήση περίπου €67 χιλ. με αντίστοιχες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια.  
 
γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των 
καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας. Οι πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία περιορίζουν σημαντικά τον 
κίνδυνο αυτό και συνοψίζονται: 
 
α) Αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων. 
β) Σύναψη νέων συνεργασιών με πελάτες προπληρωμής. 
γ) Μερική λήψη μορφής εγγύησης έναντι της τιμολόγησης 
δ) Εξασφάλιση  αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, που έχουν σχέση με την οικονομική πορεία των πελατών. 
ε) Περιορισμός των πωλήσεων σε κατηγορίες πελατών των οποίων οι κλάδοι θεωρήθηκαν υψηλού 
πιστωτικού κινδύνου. 
στ) Μείωση των ημερών πίστωσης προς τους πελάτες με αποτέλεσμα την μείωση του πιστωτικού ανοίγματος 
και κινδύνου. 
 
Επιπλέον το μεγάλο πελατολόγιο της Εταιρείας και η μη εξάρτηση από συγκεκριμένο μεγάλο πελάτη είναι 
ένας ακόμα παράγοντας περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου. 
 
δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της 
εξίσωσης πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθεσίμων 
(ταμειακών και τραπεζικών) καθώς επίσης μέσω εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής 
χρηματοδότησης σε περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και 
η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας επιτυγχάνει έγκαιρα την 
εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών. 
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ε) Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
 Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε  εξακολουθεί να είναι βιώσιμη μεγιστοποιώντας την 
απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η 
κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από δανεισμό όπως αναφέρεται στη σημείωση 15, 
χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής Εταιρείας που 
περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο όπως αναφέρονται  στις 
σημειώσεις 13 και 14. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Μέρος 
αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων 
ανά κατηγορία κεφαλαίου.  
 
στ) Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο 
αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία 
κεφαλαίου. 
 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 
 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.2016 31.12.2015 
Δάνεια τραπεζών 18.256 18.939
Χρηματοδοτική μίσθωση 17 -
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.702 4.081
Καθαρό χρέος 13.571 14.858
   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22.828 21.623
   
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 0,59 0,69

 
 
Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή 
προσώπων. 
 
Τέτοιες συναλλαγές περιλαμβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνήθη 
λειτουργία της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε (ποσά σε χιλ. ευρώ): 

 
31.12.2016 Εντός Ενός Έτους Από 1 μέχρι 5 έτη Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18.964 1.045 20.009 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.723 - 11.723 
Δάνεια 836 17.437 18.273 
Σύνολο 12.559 17.437 29.996 
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       01.01 – 31.12.2016             31.12.2016  

 
 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  

 
 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     
ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.  2 370 743 233
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 36 - 22
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 6 17 677 -
CYTOP 238 3.746 13 8
BULVARIA 1.217 208 251 2
CYROM 1.601 - 619 -
CYCLON LUBRICANTS DOO 
BEOGRAD 1.089 180 603 2
ADAA JV 22 296 22 25
ΣΥΝΟΛΟ 4.175 4.853 2.928 292
 
          08.06.2015 – 31.12.2015            31.12.2015 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.  1 186 1 200
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 18 - 20
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 3 35 518 13
CYTOP 127 2.185 36 30
BULVARIA 851 82 302 -
CYROM 965 - 543 -
CYCLON LUBRICANTS DOO 
BEOGRAD 554 - 481 -
ADAA JV - 339 - -
ΣΥΝΟΛΟ 2.501 2.845 1.881 263
 
         01.01 – 31.12.2016             31.12.2016 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 9.760 15.514 1.531 2.001
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 2.184 132 676 67
CORAL Α.Ε. 11 50 - -
CORAL GAS A.E.B.E.Y - 65 - 7
MOTOR OIL TRADING A.E 1.479 - 964 -
B.F.S. Α.Ε - 1 - 1
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. - 6 - -
ΣΕΚΑΒΙΝ 13 - 4 -
AIR LIFT 38 - 1 -
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - 1.087 - 101
ALL SPORT A.E. 35 35 13 23
 
ΣΥΝΟΛΟ 13.520 16.890 3.189 2.200
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          08.06.2015 – 31.12.2015            31.12.2015 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 3.434 8.153 1.275 3.067
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 1.130 189 738 87
CORAL GAS A.E.B.E.Y - 27 - 5
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 1 - - -
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 4 - - -
ΣΕΚΑΒΙΝ 17 - 17 -
AIR LIFT 18 - - 39
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - 110 - -
ALL SPORTA.E. 19 35 - 10
ΣΥΝΟΛΟ 4.623 8.514 2.030 3.208
 
Τα έσοδα αφορούν πωλήσεις έτοιμων προϊόντων της Εταιρείας (λιπαντικά), ενοίκια και υπηρεσίες 
αποθήκευσης προς τις θυγατρικές της. 
 
Οι αγορές αφορούν αγορές πρώτων υλών που πραγματοποίησε η Εταιρεία από τις ανωτέρω θυγατρικές της 
καθώς και εισφορές ανακύκλωσης. 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί ο 
Όμιλος για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 
 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε €397χιλ. 
 
Δ.  Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της 
έκθεσης. 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα. 
 
Ε. Χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
α) Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές 
 
Οι υιοθετημένες λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβανομένων των 
κριτηρίων κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίμησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόμενων εσόδων 
και εξόδων όσο αφορά κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων ή συμμετοχικών τίτλων είναι αυτές που περιγράφονται στην σημ. 3 των οικονομικών 
καταστάσεων της 31.12.2016. 

 
β) Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων   31.12.16 31.12.15 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                       24.711    22.493 
Εισπρακτέα ποσά 
(περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                 34.433    33.071 
Κόστος ανειλημμένων πληρωμών 
(περιλαμβανομένων δανείων) 
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γ) Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν 
ουσιωδώς των εύλογων αξιών. 
 
ΣΤ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της Εταιρείας. 
 
Κατά την τελευταία τριετία η πορεία των εξαγωγών της Εταιρείας στον τομέα των λιπαντικών βαίνει 
συνεχώς αυξανόμενη. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, εξαιρουμένων των διεθνών 
διαγωνισμών, και με τον τρόπο αυτό συνεχίζει να πιστοποιείται ο εξαγωγικός προσανατολισμός της εταιρείας 
LPC (πρώην CYCLON). 
 
Το 2016 χαρακτηρίζεται από την συνέχεια της εθνικής οικονομικής κρίσης η οποία έχει ήδη προκαλέσει 
εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Επίσης οι πρόσφατες 
εξελίξεις στην Ελλάδα και το ασταθές περιβάλλον λόγω των δυσμενών οικονομικών και τραπεζικών 
εξελίξεων θα επηρεάσουν  αρνητικά τις πωλήσεις της επερχόμενης περιόδου έως ότου επανέρθει η χώρα σε 
μια σταθερή κατάσταση και  εξομαλυνθεί η οικονομία. 
 
Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπ΄όψιν την υφιστάμενη κατάσταση στις αγορές, διατηρεί την βασική στρατηγική 
της για ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου πωλήσεων, δίνοντας κυρίως έμφαση στις πωλήσεις εξωτερικού, 
καθώς και της παραγωγικής βάσης του, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα μεθόδους διασφάλισης των πωλήσεων, 
του δικτύου του, των πιστώσεων και της ρευστότητάς του, στηρίζοντας την πελατεία του και 
ελαχιστοποιώντας τον πιστωτικό κίνδυνο στο μέτρο του δυνατού. 
 
Βασική στρατηγική της Εταιρείας είναι : 
 
1. Περαιτέρω ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου λιπαντικών. 

2. Εντατικοποίηση της συλλογής των χρησιμοποιημένων λαδιών στην εσωτερική αγορά. 

3. Ανάπτυξη συνεργασιών και με νέες πηγές πρώτης ύλης (ΑΛΕ) από το εξωτερικό, με επέκταση σε 

χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων. 

4. Μείωση των ημερών πίστωσης προς τους πελάτες με γενικότερο σκοπό που θα έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση του ανοίγματος προς τους πελάτες, με συνέπεια τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου. 

Γενικότερα το 2017 προβλέπεται να συνεχισθεί η αυστηρή πολιτική ως προς τις πιστώσεις, 

προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω οι επισφαλείς απαιτήσεις. 

5. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Λιπαντικών της AVIN τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία.  

6. Εξεύρεση συνεργιών με τις εταιρείες του Ομίλου ΜΟΗ για περαιτέρω μείωση του κόστους. 

7. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες λιπαντικών. 

8. Ανάπτυξη της νέας αντιπροσωπείας Valvoline. 
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Η. Υποκαταστήματα. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ακαδήμου 111Α, καθώς και ένα 
στους Αγίους Θεοδώρους, στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., 
με σημαντική δραστηριότητα. 
 
 
 
 

Για την LPC Α.Ε. 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  
  
  
  
  

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 567603/2009 Α.Δ.Τ. ΑΕ 552587 
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Β. Οικονομικές Καταστάσεις 
 
 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
της Εταιρείας 

της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
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LPC A.E. 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

  31.12.2016  31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 16.811  16.924

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 2.320  2.362

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις  9 2.641  3.884

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 248  248

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 1.045  319

  23.065  23.737

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Αποθέματα 11 10.530  8.783

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 18.964  18.093

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 4.702  4.081

  34.196  30.957

Σύνολο ενεργητικού  57.261  54.694

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους   

Μετοχικό κεφάλαιο 13 7.346  7.346

Αποθεματικά 14 14.587  14.587

Κέρδη εις νέον  895  (310)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  22.828  21.623

   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Δάνεια 15 17.437  -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 1.217  756
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 20 2.855

 
2.983

  21.509  3.739

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 11.723  10.360

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  365  33

Δάνεια 15 836  18.939

  12.924  29.332

Σύνολο υποχρεώσεων  34.433  33.071

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  57.261  54.694
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης από 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 Σημ. 01.01.2016-31.12.2016 
 

08.06.2015-31.12.2015 

Κύκλος Εργασιών 26 66.728  32.272

Κόστος πωληθέντων 27 (56.072)  (26.686)

Μικτά αποτελέσματα  10.656  5.586

Έξοδα διάθεσης 27 (6.087)  (3.104)

Έξοδα διοίκησης 27 (2.395)  (1.907)

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 27 (210)  (117)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 29 1.919  1.128

Κέρδη εκμεταλλεύσεως  3.883  1.586

Έσοδα από επενδύσεις 17 9  20

Χρηματοοικονομικά έξοδα 16 (1.304)  (713)

Κέρδη προ φόρων  2.588  893

Φόροι εισοδήματος 18 (1.455)  (522)
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από 
φόρους  1.133

 
371

 
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα   

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)                                     20 102 412

Αναβαλλόμενος φόρος                                                 19 (30) (120)

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 72 292

 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα                      1.205 663
Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της 
εταιρείας για την χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή) 

Βασικά  0,082 0,025

 
 
Κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

8 Ιουνίου 2015 7.346 14.587 (973) 20.960
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία) - - 292 292
Καθαρό κέρδος / (ζημία) χρήσεως - - 371 371
31 Δεκεμβρίου 2015 7.346 14.587 (310) 21.623
 

1 Ιανουαρίου 2016 7.346 14.587 (310) 21.623
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία) - - 72 72
Καθαρό κέρδος / (ζημία) χρήσεως - - 1.133 1.133
31 Δεκεμβρίου 2016 7.346 14.587 895 22.828
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



LPC A.E. 

18 
 

 
Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης από 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 

 

 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

 08.06.2015 - 
31.12.2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 2.588  893 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 1.039  592 
Προβλέψεις (707)  (63) 
Συναλλαγματικές διαφορές (132)  (125) 

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα /  1.162  693 
    Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (9)  (0) 
    (Κέρδος) / Ζημία από πώληση παγίων (12)  21 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές  

 
 

δραστηριότητες:    
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων (1.747)  (1.096) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (549)  1.687 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.251  (8.688) 

Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.094)  (750) 
Καταβληθείσες  αποζημιώσεις (323)  (232) 
Καταβεβλημένοι φόροι (692)  (990) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 775 

 
(8.058) 

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (895)  (513) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων 24 

 
- 

Τόκοι εισπραχθέντες 9  20 
Μείωση συμμετοχών 1.243  - 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 381 

 
(493) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 18.000  3.960 
Εξοφλήσεις  δανείων  (18.535)  (1.000) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (535) 

 
2.960 

Καθαρή (μείωση)  / αύξηση  στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 621 

 
(5.591) 

χρήσης (α) + (β) +(γ)    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 4.081  9.672 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 4.702  4.081 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 

 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Η Εταιρεία LPC  Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών Προϊόντων 
(«η Εταιρεία»), η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Μεγαρίδος 124, Τ.Κ. 19 300. Η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των λιπαντικών και πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες της 
αφορούν παραγωγή και  εμπορία λιπαντικών. 
 
Κύριος μέτοχος 100% της LPC Α.Ε. είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε..  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της LPC Α.Ε.  
για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.lpc.gr 
 
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι 137 
άτομα. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016  έχουν εγκριθεί προς 
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 09η  Ιουνίου 2017. Η σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 
 

 Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης  Πρόεδρος 
 Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης  Μέλος  
 Πέτρος Τ. Τζαννετάκης   Μέλος 
 Δημήτριος Π. Κονταξής   Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 
 Γεώργιος Κ. Θωμαΐδης   Αντιπρόεδρος 
 Αχιλλέας Β. Σκληβανιώτης  Εκτελεστικό Μέλος 
 Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.Ε. Στειακάκης Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 Θεοφάνης Χ. Βουτσαράς  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 Σέρελη Δ. Καλλιόπη   Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
2.   Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
       Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. Η εκτίμηση του 
Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέες για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016  
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους (2011)»  
 
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφορές  εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. Στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τις 
εισφορές εκείνες που δεν εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως για 
παράδειγμα οι εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του 
μισθού και οι οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους υπηρεσίας την περίοδο στην οποία 
αυτές οφείλονται. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2013 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2010-2012 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
 
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες της 
αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που μέχρι 
πρότινος αποτελούσαν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»). 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ως περιουσιακό στοιχείο είτε 
ως υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
 
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»  
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 
Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Επίσης 
διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα παρέχει συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των 
προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας, μόνο εάν τα περιουσιακά 
στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην διοίκηση της οικονομικής 
οντότητας. 
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροποποιήσεις στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με 
επακόλουθες τροποποιήσεις στις βάσεις των συμπερασμάτων  άλλων προτύπων) 
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης 
Αξίας» και τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρησης χωρίς προεξόφληση των 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των 
τιμολογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης  είναι ασήμαντο. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - 
αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή 
της λογιστικής του αξίας. 
 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα  που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού βασικών 
διοικητικών στελεχών της  στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της τελευταίας,  
τότε αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας και οι παρεχόμενες αμοιβές προς 
αυτήν θα πρέπει να γνωστοποιούνται. 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2016  
 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες»  
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντας ο αγοραστής ενός συμφέροντος σε μια από κοινού ελεγχόμενη 
οντότητα στην οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων), να εφαρμόσει όλες τις λογιστικές αρχές συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο 
ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνες τις λογιστικές αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με τα 
οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. Επιπροσθέτως η τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα Δ.Π.Χ.Α. για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές 
ισχύουν τόσο για την αρχική απόκτηση συμμετοχής σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την 
απόκτηση πρόσθετου ποσοστού (στην τελευταία περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένως δεν 
επιμετρούνται εκ νέου). Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  
Τροποποιείται το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι συντάκτες οικονομικών καταστάσεων  στις περιπτώσεις που απαιτείται η άσκηση της 
κρίσης τους στην παρουσίαση των οικονομικών αναφορών τους, κάνοντας τις ακόλουθες αλλαγές: 
Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να συγχέονται από την ομαδοποίηση πληροφοριών ή την 
παροχή μη σημαντικών πληροφοριών. Το σκεπτικό της παρουσίασης σημαντικών πληροφοριών ισχύει για τα 
όλα τα μέρη των οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και όταν ένα πρότυπο απαιτεί μια συγκεκριμένη 
γνωστοποίηση , πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότητα της πληροφορίας. Διευκρινίζεται ότι τα 
στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις μπορούν να παρουσιαστούν είτε 
αυτόνομα είτε ομαδοποιημένα ανάλογα την σχετικότητα τους. Παρέχεται επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά 
με τα υποσύνολα στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις και επιπλέον διευκρινίζεται ότι το μερίδιο των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων που έχει μια οντότητα σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οποία λογίζεται 
σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να παρουσιάζεται συνολικά με βάση το αν ή όχι στη 
συνέχεια θα ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα. 
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Επιπρόσθετα παρέχει παραδείγματα των πιθανών τρόπων διάταξης των σημειώσεων προκειμένου να 
διευκρινίσει ότι η κατανόηση και η συγκρισιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της 
σειράς των σημειώσεων και να αποδείξει ότι οι σημειώσεις δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται με τη σειρά η 
οποία μέχρι στιγμής αναφέρεται στην παράγραφο 114 του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 
Τροποποιούνται τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση 
συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες» (2011) για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της εξαίρεσης ενοποίησης για επενδυτικές οντότητες, αποσαφηνίζοντας τα ακόλουθα σημεία: Η απαλλαγή 
από την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για μία ενδιάμεση μητρική εταιρεία 
είναι διαθέσιμο σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας Εταιρείας Επενδύσεων, ακόμη και αν η 
Εταιρεία Επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία. Μια θυγατρική που παρέχει 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επενδυτικές δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας δεν θα πρέπει να 
ενοποιηθεί εάν η ίδια η θυγατρική είναι μια Εταιρεία Επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης σε συγγενή ή σε κοινοπραξία, ένας επενδυτής που δεν αποτελεί Εταιρεία Επενδύσεων και 
έχει επενδύσει σε μια Εταιρεία Επενδύσεων μπορεί να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που 
εφαρμόζεται από την συγγενή εταιρεία ή την κοινοπραξία σε σχέση με τα συμφέροντά της σε θυγατρικές. 
Μια Εταιρεία Επενδύσεων η οποία επιμετρά όλες τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία παρέχει τις 
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με Εταιρείες Επενδύσεων που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 12. Η 
τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση)  «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»  
Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται 
στα έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου 
δεν είναι κατάλληλη για ενσώματα πάγια. Επίσης, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η 
μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη 
χρήση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε 
περιορισμένες περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μια μονάδα μέτρησης των 
εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η κατανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο  
 
βαθμό. Πέραν τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικές μειώσεις στην τιμή ενός προϊόντος που παρήχθει 
χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική 
ή εμπορική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να αντανακλά μια 
μείωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η 
τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
Τροποποιεί το  IAS 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» ώστε να επιτρέπεται η επένδυση σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις να λογίζεται ,προαιρετικά , με την μέθοδο της 
Καθαρής Θέσης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2014 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2012-2014. 
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Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες» 
Προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική οντότητα 
επαναταξινομεί ένα περιουσιακό στοιχείο από τα διακρατούμενα προς πώληση σε επενδύσεις που κρατούνται 
για διανομή ή αντίστροφα καθώς και περιπτώσεις στις οποίες διακόπτεται η λογιστική των διακρατουμένων 
προς διανομή. 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις» 
Παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρησης αποτελεί 
συνεχιζόμενη συμμετοχή σε μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τον 
συμψηφισμό γνωστοποιήσεων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση του 
προεξοφλητικού επιτοκίου για παροχές μετά την απασχόληση πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα 
όπως οι παροχές που πρέπει να καταβληθούν. 
 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Διευκρινίζει την έννοια του «αλλού στην ενδιάμεση έκθεση» και απαιτεί μια αμφίδρομη παραπομπή. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2016 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2014-2016. 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2016. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Φεβρουάριο του 
2017 . 
 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
Διαγράφονται οι βραχυχρόνιες εξαιρέσεις στις παραγράφους E3–E7 του ΔΠΧΑ 1, γιατί έχουν τώρα 
εκπληρώσει τους αρχικούς τους σκοπούς. 
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 
Αποσαφηνίζει το πλαίσιο του προτύπου διευκρινίζοντας ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, 
εκτός αυτών στις παραγράφους B10–B16, αφορούν τις συμμετοχές μιας οντότητας όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, που κατηγοριοποιούνται σαν συμμετοχές προς πώληση, προς διανομή ή ως διακοπείσες 
δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες δραστηριότητες. 
 
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Αποσαφηνίζει ότι η επιλογή να επιμετρηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων μια επένδυση σε 
συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που ελέγχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης 
επενδυτικών κεφαλαίων ή άλλη ανάλογη οντότητα είναι δυνατή για κάθε επένδυση σε συγγενή ή 
κοινοπραξία στη βάση εκάστοτε επένδυσης, κατά την αρχική αναγνώριση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η 
Ιανουαρίου  2017  

 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για 
αχρησιμοποίητες ζημιές» 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος ώστε να διευκρινιστεί ότι οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από 
χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστος για φορολογικούς 
σκοπούς προσαυξάνουν τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχός του αναμένει 
να ανακτήσει τη λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω πώλησης ή χρήσης αυτού. Η 
λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίμηση πιθανών μελλοντικών 
φορολογητέων κερδών και οι εκτιμήσεις για μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν περιλαμβάνουν 
φορολογικές εκπτώσεις που προέρχονται από την αναστροφή  
εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Μια οικονομική οντότητα εκτιμάει μια αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση σε συνδυασμό με άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Όπου ο φορολογικός νόμος 
αποκλείει τη χρήση των φορολογικών ζημιών, μια οικονομική οντότητα θα εκτιμήσει μια αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση σε συνδυασμό με άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ίδιου τύπου. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνειας» 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονομικές οντότητες θα 
παρέχουν γνωστοποιήσεις που θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τις μεταβολές στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 
Προς επίτευξη αυτού το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) προαπαιτεί να γνωστοποιούνται 
οι εξής μεταβολές στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (στο βαθμό 
που απαιτείται): (α) μεταβολές ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, (β) μεταβολές που 
προκύπτουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, (γ) μεταβολές εξαιτίας 
διακυμάνσεων στις ξένες ισοτιμίες, (δ) μεταβολές στις εύλογες αξίες, και (ε) λοιπές αλλαγές. 
 
Το ΣΔΛΠ προσδιορίζει τα στοιχεία παθητικού προερχόμενα από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ως 
παθητικό ‘για το οποίο ταμειακές ροές ταξινομήθηκαν ή μελλοντικές ροές θα ταξινομηθούν στην Κατάσταση 
Ταμειακών Ροών ως ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Επίσης τονίζει ότι οι νέες 
απαιτήσεις γνωστοποίησης αφορούν αντίστοιχα μεταβολές σε περιουσιακά στοιχεία εάν πληρούν την ίδια 
προϋπόθεση. 
Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν ότι ένας τρόπος να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης είναι 
η παρουσίαση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της συμφωνίας των υπολοίπων έναρξης και κλεισίματος 
των στοιχείων παθητικού που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. (Όπως προβλεπόταν και στο 
προσχέδιο του Δεκεμβρίου 2014). Τέλος, οι τροποποιήσεις προβλέπουν ότι μεταβολές στο παθητικό 
προερχόμενες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες θα πρέπει να δημοσιεύονται σε διάκριση από τις 
μεταβολές σε άλλα στοιχεία παθητικού ή ενεργητικού . Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η 
Ιανουαρίου  2018  
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»  
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να  
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ως εξής: 
Προσδιορίστε τη σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης, καθορίστε 
την τιμής της συναλλαγής,  κατανείμετε το τίμημα της συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
συμβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν η οντότητα  ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. 
Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα όπως το χρονικό σημείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, 
το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματος, το κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβασης 
και διάφορα συναφή θέματα. Επίσης εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 15 (Τροποποίηση) «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»  
Οι διευκρινίσεις επί του ΔΠΧΑ 15 τροποποιούν τρία σημεία και συγκεκριμένα αφορούν σε αλλαγές που 
διευκρινίζουν τη χρήση του όρου ‘διακριτό’ στο πλαίσιο του προσδιορισμού των υποχρεώσεων εκτέλεσης 
των συμβάσεων,  σε αλλαγές που διευκρινίζουν τη χρήση της αρχής του ‘ελέγχου’ κάνοντας τη διάκριση 
κατά πόσο μια οικονομική οντότητα ενεργεί για την ίδια ή ως διαμεσολαβητής και σε αλλαγές που 
συμβάλλουν στο να διευκρινιστεί κατά πόσο οι δραστηριότητες μιας οικονομικής οντότητας ‘επηρεάζουν 
σημαντικά’ την πνευματική ιδιοκτησία κατά την περίοδο που έχει παραχωρηθεί σε πελάτη. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 
την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθμισης, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαραίτητες με τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις.. Ο Όμιλος 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το 
ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2018. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 
7 και ΔΛΠ 39»  
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του 
ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί 
να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της 
οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη 
τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά μέσα' στο ΔΠΧΑ 4 
'Ασφαλιστήρια συμβόλαια' »   
Τροποποιεί το IFRS 4 ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’ ώστε να παρέχει δύο προσεγγίσεις για τις επιχειρηματικές 
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στα πλαίσια του IFRS 4: α) παρέχει την επιλογή σε όλες 
τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και 
όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τα τυχόν έσοδα ή έξοδα προερχόμενα από συγκεκριμένα στοιχεία 
ενεργητικού, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως την έκδοση 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων στα πλαίσια του IFRS 4, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 με εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2018 και δυνατότητα επέκτασης έως 3 χρόνια. Η 
εφαρμογή τους είναι προαιρετική και έως την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΕΔΔΠΧΠ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» 
Η ερμηνεία αφορά συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ή μέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίμημα που 
καθορίζεται σε ξένο νόμισμα β) η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια προπληρωθείσα απαίτηση ή μια 
υποχρέωση από αναβαλλόμενα έσοδα σε σχέση με αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη σχετική 
απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και γ) η προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόμενο έσοδο είναι μη χρηματικά. 
Η Επιτροπή Διερμηνειών κατέληξε ότι η ημερομηνία της συναλλαγής με σκοπό τον καθορισμό της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης της μη νομισματικής 
προπληρωθείσας απαίτησης ή του αναβαλλόμενου εσόδου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές 
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία συναλλαγής καθορίζεται για έκαστη πληρωμή ή 
είσπραξη.  
Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση)  «Επενδύσεις σε ακίνητα» - Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα 
Τροποποιεί το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» ώστε να προσδιορίζεται στην παράγραφο 57 ότι μια 
οικονομική οντότητα θα χαρακτηρίσει ή αποχαρακτηρίσει ένα ακίνητο ως επενδυτικό ακίνητο τότε και μόνο 
όταν υπάρχει ένδειξη αλλαγής στη χρήση του. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται εάν το ακίνητο πληροί ή παύει 
να πληροί τον ορισμό του επενδυτικού ακινήτου. Αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης και μόνο για τη χρήση 
ενός ακινήτου δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη αλλαγής στη χρήση. Η λίστα παραδειγμάτων ενδείξεων 
στην παράγραφο 57 (a) – (d)  παρουσιάζεται τώρα χωρίς να εξαντλεί όλα τα παραδείγματα. 
Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η 
Ιανουαρίου  2019  
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και δημοσίευση των 
μισθώσεων με σκοπό την διασφάλιση ότι μισθωτές και εκμισθωτές παρέχουν πληροφόρηση που απεικονίζει 
ορθά τις σχετικές συναλλαγές. Το πρότυπο προσδιορίζει μια λογιστική μέθοδο για τους μισθωτές, που 
απαιτεί να αναγνωρίζουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για όλες τις μισθώσεις, εκτός αν αυτές έχουν 
12μηνη ή μικρότερη διάρκεια ή το αντικείμενο μίσθωσης είναι χαμηλής αξίας. Οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν 
να διακρίνουν τις λειτουργικές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, βάσει αντίστοιχης προσέγγισης του ΔΠΧΑ 
16 με αυτή του προγενέστερου ΔΛΠ 17. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

3. Λογιστικές Αρχές και Δήλωση Συμμόρφωσης   
 
3.1.  Δήλωση Συμμόρφωσης   
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(«ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η Εταιρεία «LPC  Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» έκανε χρήση της εξαίρεσης του ΔΠΧΑ 10, παρ. 4α, με βάση την οποία 
κατήρτισε για την χρήση με λήξη 31.12.2016, ατομικές οικονομικές καταστάσεις αντί για  ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις καθώς: 

1. Η Εταιρεία είναι από 31.10.2014 θυγατρική της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», οδός Ηρώδου Αττικού 12A, Ελλάδα, κατά ποσοστό 100%. Η «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών, στις  
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ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αυτής για τη χρήση που έληξε 31.12.2016 περιλαμβάνονται 
οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «LPC  Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». 

Η Εταιρεία «LPC  Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
3.2.  Αρχή του Ιστορικού  Κόστους   
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. 
Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και εκτιμήσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και 
εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται 
στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  
 
3.3. Αναγνώριση Εσόδων  
Τα έσοδα μετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει 
ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της 
επιχείρησης και τα οποία περιλαμβάνουν τελωνιακούς φόρους, ενώ δεν περιλαμβάνουν εκπτώσεις και ΦΠΑ 
που σχετίζονται με πωλήσεις. Τα ενδοεταιρικά έσοδα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των 
εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α)  Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στους πελάτες, 
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
(β) Τόκοι 
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευμένα, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το 
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρμόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που 
προεξοφλεί ακριβώς τις μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του οικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού του στοιχείου. 
(γ) Μερίσματα 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την στιγμή που θεμελιώνεται το δικαίωμα 
είσπραξής τους. 
(δ) Μισθώματα 
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση την 
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.     
 
3.4. Τομείς δραστηριότητος  
Ο κύριος τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η παραγωγή βασικών λιπαντικών και 
τελικών (Συσκευασμένων) Λιπαντικών Προϊόντων. 
Η ανωτέρω δραστηριότητα παρακολουθείται μέσω αντίστοιχης διοικητικής πληροφόρησης. 
Ποσοστό 62% των πωλήσεων προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 38% αντιπροσωπεύει εξαγωγές. 
Τα έσοδα προέρχονται από μεγάλο αριθμό πελατών.  
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3.5. Μετατροπή ξένων νομισμάτων 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  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 χρήσης και από τη μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
 
3.6. Παροχές κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού  
(α) Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδό του 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 
αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται στην κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων 
και εξόδων. 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. 
 
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 
πιθανότητα απόλυσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. 
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
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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3.7. Φορολογία  
Ο φόρος εισοδήματος  της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως με τον 
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% για τη χρήση 2016). Τα  φορολογητέα κέρδη διαφέρουν 
από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις  διότι δεν 
περιλαμβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες  
χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.  
 
Αναβαλλόμενη φορολογία ή ετεροχρονισμένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται 
λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται 
στο μέγεθος που αναμένεται να ανακύψει μελλοντικά. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλα τις πρόσκαιρες φορολογικές 
διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα 
κέρδη και συμψηφιστεί με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. 
 
Τα ποσά των αναβαλλόμενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ημερομηνία του 
εκάστοτε Ισολογισμού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιμώντας νέα δεδομένα και συγκυρίες που 
επιδρούν στην διαθεσιμότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.  
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναμένεται να ισχύουν στην 
χρήση κατά την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή 
πιστώνεται στα αποτελέσματα πλην της περίπτωσης  που συνδέεται με ποσά που μεταφέρονται στα ίδια 
κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική μεταχείριση. 
     
3.8. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία   
Τα ενσώματα πάγια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, στα πλαίσια της διάσπασης των κλάδων καυσίμων και 
λιπαντικών,  αποτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή – Ορκωτό. Οι αξίες συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση 
του εκτιμητή-Ορκωτού. Μεταγενέστερες αποκτήσεις  επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημία απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει και όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες 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. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων 
πάγιου ενεργητικού είναι ως εξής:  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ 

Κτίρια και τεχνικά έργα 20-50 έτη 
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  9-33 έτη 
Μεταφορικά μέσα 7-9 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4-33 έτη 
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Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος 
χρήσεως και προσαρμόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 
Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός ενσώματου πάγιου καθορίζεται ως 
η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται 
στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
3.9. Λειτουργικές Μισθώσεις 
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 (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση τη 
σταθερή μέθοδο σύμφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. 
 
3.10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό της Εταιρείας και το εμπορικό σήμα.  
 
Αυτά εμφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται ανάλογα με την εκτιμώμενη από την 
Εταιρεία ωφέλιμη ζωή τους, όσον αφορά το λογισμικό και το σήμα.  
 
 
 
 
 

3.11. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ασώματων 
και ενσώματων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν υποστεί 
απομείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31 Δεκεμβρίου 2016. 
 
3.12. Αποθέματα  
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης τους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά και όπου συντρέχει η 
περίπτωση, τα άμεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται 
προκειμένου να φτάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντικατοπτρίζει την κατ΄ εκτίμηση 
τιμή  πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ 

Λογισμικό 4-5 
Εμπορικό σήμα 5 
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3.13. Πελάτες 
Οι πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και εν συνεχεία αποτιμώνται συνεκτιμώντας την 
παρούσα αξία τους υπολογισμένης βάσει του πραγματικού επιτοκίου. Απομείωση αναγνωρίζεται 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 ζημίας 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. 
 
Για πελάτες  που κρίνονται επισφαλείς διενεργείται ισόποση πρόβλεψη η οποία αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας οι αντίστοιχοι πελάτες απέκτησαν τον χαρακτηρισμό των 
επισφαλών. 
 
3.14. 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. 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να 
αποζημιώσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά  ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη 
ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
3.15. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως καθώς και τις βραχυπρόθεσμες 
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού κινδύνου.  
 
3.16. 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. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι 
ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα 
για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 
 
3.17. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις εμφανίζονται στον ισολογισμό της 
Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας τέτοιας σύμβασης 
χρηματοοικονομικών μέσων. 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόμηση εξαρτάται από το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 
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(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.  Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία. Στοιχεία ενεργητικού 
αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή 
αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η 
Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
(β) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν 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 ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. 
 
(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες 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 
διακρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας. 
 
(δ) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 
τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 
 
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. 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 δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 



LPC A.E. 

33 
 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
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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. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 
συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
3.18. Δάνεια τραπεζών  
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) 
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
3.19. Μερίσματα 
Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως πληρωτέα και εμφανίζονται ως 
υποχρέωση της Εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην περίοδο εντός της οποίας τα 
μερίσματα έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3.20. Πιστωτές  
Η αρχική αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων. Εν συνεχεία 
αποτιμώνται στην πραγματική άξία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου εφόσον υπάρχει 
σημαντική διαφορά σε σχέση με την ονομαστική αξία. 
 
3.21. Κόστος δανεισμού   
Το κόστος δανεισμού που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή ή κατασκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων 
των οποίων η ολοκλήρωση μέχρι της χρησιμοποίησής τους ή πώλησής τους εκτείνεται σε σημαντικό χρονικό 
διάστημα επαυξάνει το κόστος των παγίων. Τυχόν έσοδα (τόκοι και έσοδα) πρόσκαιρης επένδυσης 
συγκεκριμένου δανεισμού μέχρι χρησιμοποίησής του ως ανωτέρω απομειώνει το κεφαλοποιημένο κόστος 
δανεισμού. Λοιπά κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα εντός της περιόδου που 
επισυμβαίνουν.  
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4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 
ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση κινδύνων 
διεκπεραιώνεται από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους 
κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση.   
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας 
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά 
στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη 
βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο 
ταμειακών ροών από επιτόκια. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με 
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των 
εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική 
αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε 
σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η εισπραξιμότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά 
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε 
εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
(δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων  κυμαίνεται 
λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές 
εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα 
διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης της Εταιρείας. Τα κυριότερο νόμισμα σε όγκο συναλλαγών της 
Εταιρείας εκτός του Ευρώ είναι το Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγματικού 
κινδύνου γίνεται κυρίως με τη μεγιστοποίηση της φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων 
και εισροών – εκροών σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων    31.12.16  31.12.15 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    24.711  22.493 

 Εισπρακτέα ποσά (περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα  
και ισοδύναμα) 
 Διαθέσιμα προς πώληση           -   - 

 
      Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     34.433  33.071  

 Κόστος ανειλημμένων πληρωμών 
(περιλαμβανομένων δανείων) 

 
Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν 
ουσιωδώς των εύλογων αξιών. 
 
5. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), που 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια) προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή 
ζήτησης. 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 
την πραγματική τους αξίας. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το 
οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 
6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 
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 σημαντικότερες εκτιμήσεις αφορούν τις επισφαλείς απαιτήσεις, τους πιθανούς φόρους για ανέλεγκτες 
χρήσεις, την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και την εύλογη αξία των 
παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
7. Ενσώματα  πάγια  και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

 
 

 
 
Οι επενδύσεις που έγιναν από την Εταιρεία κατά τη χρήση του 2016 για ενσώματα και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των €895 χιλ. και κατά τομέα  δραστηριότητας ως 31.12.2016 έχουν ως εξής: 
 

- Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €834 χιλ.  
- Λοιπές επενδύσεις €61 χιλ. 

 Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά 

παγίων και 
πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

Κόστος   

Υπόλοιπο 8 Ιουνίου  2015 8.086 2.656 5.269 916 365 10 17.302

Προσθήκες - 47 209 24 29 201 510

Πωλήσεις / Διαγραφές - - - - (27) - (27)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 8.086 2.703 5.478 940 367 211 17.785

   

   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 8 Ιουνίου  2015 - 39 237 57 26 - 359

Αποσβέσεις - 55 329 83 36 - 503

Πωλήσεις / Διαγραφές - - - - (1) - (1)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 - 94 566 140 61 - 861
Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2015 8.086 2.609 4.912 800 306 211 16.924

 Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά 

παγίων και 
πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

Κόστος   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2016 8.086 2.703 5.478 940 367 211 17.785

Προσθήκες - 92 137 18 66 582 895

Πωλήσεις / Διαγραφές - (1) - - (13) - (14)

Μεταφορές - - 570 - - (681) (111)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 8.086 2.794 6.185 958 420 112 18.555

   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2016 - 94 566 140 61 - 861

Αποσβέσεις - 98 580 141 66 - 885

Πωλήσεις / Διαγραφές - - - - (2) - (2)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 - 192 1.146 281 125 - 1.744
Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2016 8.086 2.602 5.039 677 295 112 16.811
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
 
 Λογισμικό Σήματα Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 8 Ιουνίου  2015 7 1.000 1.500 2.507

Προσθήκες 8 - - 8

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 15 1.000 1.500 2.515

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 8 Ιουνίου  2015 1 - 63 64

Αποσβέσεις 2 - 87 89

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 3 - 150 153

Αναπόσβεστη αξία  31 Δεκεμβρίου 2015 12 1.000 1.350 2.362

 
 
 
 
 Λογισμικό Σήματα Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2016 15 1.000 1.500 2.515

Προσθήκες - - - -

Μεταφορές - - 112 112

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 15 1.000 1.612 2.627

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2016 3 - 150 153

Αποσβέσεις 4 - 150 154

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 7 - 300 307

Αναπόσβεστη αξία  31 Δεκεμβρίου 2016 8 1.000 1.312 2.320

 
9. Συμμετοχές σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 
 

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες :  
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
9.1. Θυγατρικές εταιρείες 
 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 
άμεσης 
συμμετοχής 

Ποσοστό 
έμμεσης 
συμμετοχής 

 
Αξία 
 

Δραστηριότητα 
Έτος 
ίδρυσης/ 
κτήσης 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.  Αθήνα 100%  311 
Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων 

1998 

ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Αθήνα  90% - 
Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών λιπαντικών 

2002 

ΕΛΤΕΠΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Αθήνα 90% 10% - 
Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

1999 

ARCΕLΙA 
HOLDINGS LTD 

Κύπρος 100%  1.630 Εταιρεία συμμετοχών 2007 

BULVARIA OOD Βουλγαρία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2007 

CYROM Ρουμανία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2007 

CYCLON 
LUBRICANTS 
DOO BEOGRAD 

Σερβία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2013 

CYTOP A.E. Αθήνα 100%    700 
Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

2008 

AL DERAA AL 
AFRIQUE JV  

Λιβύη  60% - 
Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

2010 

Σύνολα    2.641   

 
9.2 Συγγενείς εταιρείες 
 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 
άμεσης 
συμμετοχής 

Ποσοστό 
έμμεσης 
συμμετοχής 

 
2016 
Κόστος 
 

Δραστηριότητα 
Έτος 
ίδρυσης/ 
κτήσης 

ΣΟΥΣΑΚΙ Αθήνα 30% - 183 
Παραγωγή και  εμπορία 
ηλεκτρικής ενέργειας 

2008 

ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπρόπυργος 12,83% -  65 
Ίδρυση Βιομηχανικού 
πάρκου 

2010 

Σύνολα    248   
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
10.    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 31.12.2016 31.12.2015 
Εγγυήσεις 156 475
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (156) (156)
Δεσμευμένες καταθέσεις 1.045 -

Σύνολο 1.045 319
 
Οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2016, αποτελούνται 
κυρίως από απαιτήσεις από την πώληση αγαθών. Ακολουθεί ανάλυση πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων: 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
 31.12.2016 31.12.2015 
Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες 11.838 15.363
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (2.089) (2.016)
Συνδεόμενα μέρη (σημ. 24) 3.783 1.881
 13.532 15.228
  
Χρεώστες 4.099 4.119
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (1.385) (1.384)
Συνδεόμενα μέρη (σημ. 24) 2.334 -
 5.048 2.735
Προπληρωθέντα έξοδα 384 130
  
Σύνολο 18.964 18.093
 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας που καθυστερούν να εισπραχθούν χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και 
διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης αφού ληφθούν υπόψη η 
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, οι εμπράγματες ή μη ληφθείσες εγγυήσεις και η περιουσιακή 
κατάσταση του πελάτη.  
 

Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων  
 31.12.2016 31.12.2015 
   
Υπόλοιπο  αρχής χρήσης 3.400 3.397
Χρέωση αποτελεσμάτων χρήσης 92 290
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (19) (287)

Υπόλοιπο  τέλους χρήσης 3.473 3.400
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται 
την 31.12.2016 σε € 5.912 χιλ.  
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία.  
Η Εταιρεία έχει λάβει εμπράγματες ασφάλειες από έναν σημαντικό αριθμό πελατών ως αντιστάθμιση του 
πιστωτικού κινδύνου. 
 
Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσμων υπολοίπων πελατών / χρεωστών από εμπορικές δραστηριότητες και 
επιταγών 
εισπρακτέων :  
 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 31.12.2016 31.12.2015 
0-30 ημέρες 1.106 640 
30-60 ημέρες 291 197 
60-90 ημέρες 49 92 
90-120 ημέρες - 226 
120 + ημέρες - 439 
Σύνολο 1.446 1.594 

 
11. Αποθέματα 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
Εμπορεύματα 1.122 598
Πρώτες ύλες 6.685 5.388
Έτοιμα προϊόντα 2.939 3.013
Μείον: προβλέψεις απομείωσης (216) (216)

Σύνολο 10.530 8.783
 
12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής 
διάρκειας 3 μηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία 
τους. 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
Καταθέσεις σε τράπεζες 4.692 4.064 
Ταμείο 10 17 

Σύνολο 4.702 4.081 
 
Η λογιστική αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους. 
 
13. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο  της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν €7.345.820  και αποτελείται από 
14.691.640 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής €0,50 εκάστη.  
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
14. Αποθεματικά  
 
Εταιρεία      
 Έκτακτα και 

φορολογηθέντα 
κατ' ειδικό 
τρόπο 
αποθεματικά 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Υπεραξία 
N.1297/1972 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Σύνολο 

8 Ιουνίου 2015   1.745 52  4.544 8.246 14.587 
Κίνηση - - - - - 
31 Δεκεμβρίου 2015 1.745 52 4.544 8.246 14.587 
Κίνηση - - - - - 
31 Δεκεμβρίου 2016 1.745 52 4.544 8.246 14.587 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει την πρόθεση να προβεί σε διανομή είτε μέσω μερίσματος είτε μέσω της 
λύσης της Εταιρείας, της υπεραξίας που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1297/1972. 
Συνεπώς, δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για τον αναλογούντα επί της υπεραξίας φόρο. 
 
15. Τραπεζικά δάνεια 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
Μακροπρόθεσμα Δάνεια   
Ομολογιακό Δάνειο 17.500 -
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 14 -
Μείον έξοδα σύναψης δανείου (77)
Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού 17.437 -
 
Ομολογιακό Δάνειο  500 7.000
Τραπεζικά δάνεια 387 11.939
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 3 -
Μείον έξοδα σύναψης δανείου (54) -
Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 836 18.939
Σύνολο δανεισμού 18.273 18.939
 
 
Η Εταιρεία αντικατέστησε ένα ομολογιακό δάνειο €20 εκατ. που υπεγράφη την 29.11.2010 με διαχειρίστρια 
την Εθνική Τράπεζα, με  νέο Ομολογιακό δάνειο  €18 εκατ. την 27/5/2016. 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υφίστανται  υποθήκη ποσού € 21.600 χιλ. υπέρ της 
ΕΤΕ.  

 
Ο μέσος όρος του επιτοκίου του δανεισμού της Εταιρείας για τη χρήση 2016 ανήλθε σε 6,60%. 
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16. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

 
 

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Τόκοι δανείων 1.162 643

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  142 70

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 1.304 713
 
17. Έσοδα από Επενδύσεις 

          2016             2015 
Τόκοι πιστωτικοί 5 10 
Λοιπά έσοδα επενδύσεων 4 10 
Σύνολο εσόδων από επενδύσεις 9 20 

 
18. Φόρος εισοδήματος 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Φόρος εισοδήματος χρήσης 29% 1.028 522

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων (4) (35)
 
Αναβαλλόμενος φόρος – αποτέλεσμα χρήσης 431 35

Σύνολο φόρων 1.455 522
 
Ο φόρος εισοδήματος  της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως με τον 
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% για το 2016). Τα  φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα 
καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαμβάνονται 
έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες  χρήσεις και δεν 
περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.  
Ο φόρος εισοδήματος των υπολογίζεται με τα κάτωθι ποσοστά αντίστοιχα επί των δηλωθέντων καθαρών 
κερδών με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ως εξής: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
Κέρδη προ φόρων 2.588 893 
Προσαρμογή σε φορολογική βάση 964 518 
Φορολογική Βάση 3.552 1.411 
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά (8) 392 
Φορολογητέο εισόδημα 3.544 1.803 
Φόρος εισοδήματος βάσει του συντελεστή 
29% (2014: 26%) 1.028 522 
Συμπληρωματικός φόρος - - 
Σύνολο 1.028 522 
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Για τη χρήση του 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 
και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης αναμένεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν 
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  
 
19. Αναβαλλόμενοι φόροι  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα 
να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 
και όταν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ανήκει στην ίδια φορολογική αρχή.  
 

 
Αναπροσαρμογή 

παγίων 
Πρόβλεψη αποζημ. 

προσωπικού Σύνολο 

    

Υπόλοιπο 01.01.2016 625 131 756

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων 548 (117) 431

Χρέωση/(Πίστωση) 
Καθαρή θέσης - 30 30

Υπόλοιπο 31.12.2016 1.173 44 1.217

 
20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ένα μερικώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για 
συμμετέχοντες εργαζόμενους στην Εταιρεία, στην  ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. καθώς και στην ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Σύμφωνα 
με τους όρους του προγράμματος αυτού οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ επιδόματος το οποίο είναι 
συνάρτηση του τελικού μισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους (κατά μέσο όρο μεταξύ 55 και 58 
ετών) και των ετών προϋπηρεσίας τους στην Εταιρεία. Επίσης, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση σύμφωνα με 
τον Ν.2112/20 για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα 
δικαιώματα και όρια συνταξιοδότησης. Δεν παρέχονται άλλες παροχές ή επιδόματα μετά την 
συνταξιοδότηση. 
 
Παρούσα αξία χρηματοδοτικών υποχρεώσεων για αποχώρηση από την υπηρεσία 1.201 
Παρούσα αξία χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των στοιχείων του προγράμματος 1.668 
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος (14) 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 2.855 
  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης - 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 2.855 
Σύνολο 2.855 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Κόστος τρεχουσών παροχών  117 
Τόκοι 60 
Καθαρό έξοδο αναγνωρισμένο στο αποτέλεσμα 177 
Αναλογιστικά (Κέρδη) / Ζημιές ΠΑΔΚΠ (102) 
Καθαρό έξοδο / (έσοδο) αναγνωρισμένο στα 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 

 
75 

 
Κόστος πωληθέντων 81 
Έξοδα διοίκησης 22 
Έξοδα διάθεσης 74 
Σύνολο 177 

 
Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 3.118 
Κόστος παροχών 117 
Τόκοι 60 
Αναλογιστικά (Κέρδη) / Ζημιές ΠΑΔΚΠ (102) 
Καταβεβλημένες παροχές (323) 
Λήξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 2.869 

 
Έναρξη της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράμματος 

 
135 

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος 

 
3 

Εισφορές έτους 199 
Καταβολές σε ασφαλισμένους (323) 
Λήξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2016 31.12.2015 
Προμηθευτές 6.953 6.172
Ποσά οφειλόμενα σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες (σημ.23) 2.492 3.471
Πιστωτές 404 377
Λοιπές υποχρεώσεις 1.874 340
Σύνολο 11.723 10.360

N.2112  
Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 1.201 
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5% 1.124 
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο  - 0,5% 1.284 

Προγράμματα  
Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 1.668 
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5% 1.571 
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο  - 0,5% 1.773 
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Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. 
 
22. Κέρδη ανά μετοχή 

 
 31.12.2016 31.12.2015 
Βασικά και Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή  
(€ ανά μετοχή) 
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 1.133 371
Μέσος όρος του αριθμού μετοχών (Σημ. 13) 14.691.640 14.691.640
Βασικά και Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή  
(€ ανά μετοχή) 0,077 0,025
  
23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 
 
Στα πλαίσια της καθολικής διαδοχής η LPC έχει αναλάβει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις της Cyclon, η 
οποία έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2012, 2013, 2014 και 07.06.2015 με το φορολογικό πιστοποιητικό. 
 
Σε ενδεχόμενους ελέγχους των χρήσεων 2012 έως 2015, παρόλο που η διασπασθείσα Cyclon AE έχει 
φορολογικό πιστοποιητικό, εάν καταλογισθούν επιπλέον φόροι αυτοί θα επιμερισθούν με όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη ακρίβεια στους δύο κλάδους και την ενδεχόμενη υποχρέωση θα αναλάβουν αντίστοιχα οι 
επωφελούμενες εταιρείες και αν αυτό δεν είναι διακριτό με την αναλογία των ιδίων κεφαλαίων του 
ισολογισμού μετασχηματισμού. 
 
Επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που ενδεχομένως να προκύψει από φορολογικό έλεγχο των 
ανέλεγκτων χρήσεων. Η τελευταία ελεγμένη φορολογική χρήση της εταιρείας είναι έως 31 Δεκεμβρίου 2011. 
Για την χρήση του 2011, 2012 και 2013 βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης με «σύμφωνη γνώμη». Οι χρήσεις 2012 και 2013 θα θεωρηθούν περαιωμένες μετά την πάροδο 
18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη στη 
βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις 
από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην 
περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της 
ΠΟΛ 1236/ 18.10.2013 και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής 
συμμόρφωσης. Η Εταιρεία έχει λάβει εντολή ελέγχου από τη φορολογική αρχή για τη χρήση 2012. Ο έλεγχος 
είναι σε εξέλιξη. 
 
Η Εταιρεία αντικατέστησε ένα ομολογιακό δάνειο €20 εκατ. που υπεγράφη την 29.11.2010 με διαχειρίστρια 
την Εθνική Τράπεζα, με  νέο Ομολογιακού δανείου  €18 εκατ. την 27/5/2016. 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται 
την 31.12.2016 σε €5.912 χιλ.  
Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
 
24. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
 
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 
Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων εταιρειών αναλύονται 
κατωτέρω: 
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       01.01 – 31.12.2016               31.12.2016    

 
 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  

 
 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.  2 370 743 233
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 36 - 22
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 6 17 677 -
CYTOP 238 3.746 13 8
BULVARIA 1.217 208 251 2
CYROM 1.601 - 619 -
CYCLON LUBRICANTS DOO 
BEOGRAD 1.089 180 603 2
ADAA JV 22 296 22 25
ΣΥΝΟΛΟ 4.175 4.853 2.928 292
 
      08.06 – 31.12.2015               31.12.2015   

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.  1 186 1 200
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 18 - 20
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 3 35 518 13
CYTOP 127 2.185 36 30
BULVARIA 851 82 302 -
CYROM 965 - 543 -
CYCLON LUBRICANTS DOO 
BEOGRAD 554 - 481 -
ADAA JV - 339 - -
ΣΥΝΟΛΟ 2.501 2.845 1.881 263
 
      01.01 – 31.12.2016   31.12.2016 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 9.760 15.514 1.531 2.001
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 2.184 132 676 67
CORAL Α.Ε. 11 50 - -
CORAL GAS A.E.B.E.Y - 65 - 7
MOTOR OIL TRADING A.E 1.479 - 964 -
B.F.S. Α.Ε - 1 - 1
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. - 6 - -
ΣΕΚΑΒΙΝ 13 - 4 -
AIR LIFT 38 - 1 -
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - 1.087 - 101
ALL SPORT A.E. 35 35 13 23
ΣΥΝΟΛΟ 13.520 16.890 3.189 2.200
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
   08.06 – 31.12.2015            31.12.2015 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 3.434 8.153 1.275 3.067
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 1.130 189 738 87
CORAL GAS A.E.B.E.Y - 27 - 5
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Α.Ε 1 - - -
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 4 - - -
ΣΕΚΑΒΙΝ 17 - 17 -
AIR LIFT 18 - - 39
Μ+Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - 110 - -
ALL SPORT A.E. 19 35 - 10
ΣΥΝΟΛΟ 4.623 8.514 2.030 3.208
 
Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις κανονικές τιμές πωλήσεων του 
Ομίλου. Τα οφειλόμενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν με καταβολή μετρητών. Καμία εγγύηση 
δεν έχει δοθεί ή ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη 
για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα πρόσωπα. 
 
25. Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών  

 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών. Το συνολικό 
ύψος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και οι ασφαλιστικές 
εισφορές, προβλέψεις, αποζημιώσεις και παροχές ανήλθαν σε €397 χιλ. 
 
26. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα.  
 
Ο κύριος τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η παραγωγή βασικών λιπαντικών και 
τελικών (Συσκευασμένων) Λιπαντικών Προϊόντων. 
 
Η ανωτέρω δραστηριότητα παρακολουθείται μέσω αντίστοιχης διοικητικής πληροφόρησης. 
Τα έσοδα προέρχονται από μεγάλο αριθμό πελατών, κατανέμονται ανά πελάτη σε ποσοστά που ουδέν 
εξ΄αυτών δεν υπερβαίνει το 10%. 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού, προϊόντων και εμπορευμάτων αναλύεται 
ως εξής : 
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 01.01-31.12.2016 08.06.31.12.2015 
Προϊόντα 25.264 14.966 
Εμπορεύματα 11.279 3.188 
 36.543 18.154 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ   
Προϊόντα 12.986 4.811 
Εμπορεύματα 3.120 1.341 
 16.106 6.152 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ   
Προϊόντα 9.195 5.194 
Εμπορεύματα 4.884 2.772 
 14.079 7.966 
ΣΥΝΟΛΟ   
Προϊόντα 47.445 24.971 
Εμπορεύματα 19.283 7.301 
 66.728 32.272 

 
 
27. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 
 

01.01- 31.12.2016 
 

8.06- 31.12.2015 
Μισθοδοσία  6.680 3.782
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.344 873
Παροχές τρίτων 2.726 1.702
Φόροι - τέλη 216 155
Διάφορα έξοδα 2.647 1.320
Αποσβέσεις   1.039 592
Προβλέψεις 92 289
Αναλώσεις α & β υλών και υλικών συσκευασίας 32.911 16.421
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 17.035 6.536

Μείωση αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων 74 144
Σύνολο κόστους πωληθέντων, διοίκησης, διάθεσης, 
έρευνας και ανάπτυξης 64.764 31.814
 
Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 
31.12.2016 και  για την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, συνολικού ποσού €84 χιλ. (2015: € 114χιλ)   
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2016 ανήρχετο σε 137 άτομα. 
 
28.  Συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων 
 
Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές υπηρεσίες.  



LPC A.E. 

49 
 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)-(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Οι ελάχιστες πληρωμές  για την Εταιρεία από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:  
 
Ελάχιστες πληρωμές        31.12.2016        
 
Έως 1 έτος      234            
Από 1 έως 5      37        
Πάνω από πέντε    361   
Σύνολο    632    
 
29.  Λοιπά  λειτουργικά Έσοδα / (Έξοδα) 

 

 
 

01.01- 31.12.2016 
 

8.06- 31.12.2015 
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (246) (101)
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 378 226
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 1.359 530
Έσοδα από ενοίκια 288 148
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 140 325

Σύνολο 1.919 1.128
 
    
30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα.  

 
 
 
 

Ασπρόπυργος, 06 Ιουνίου 2017 
  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    
    
    
    

    
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 567603/2009 Α.Δ.Τ. ΑΕ 552587 Α.Δ.Τ. ΑΕ 031481 Α.Δ.Τ. ΑΕ 537043 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους μετόχους της Εταιρείας   
LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από 
την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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 Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 καταλληλότητας 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. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 
της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & 
Γρανικού   
151 25 Μαρούσι  
Αθήνα, Ελλάδα 
 
Τηλ.: +30 210 6781 100 
Fax: +30 210 6776 221-2 
www.deloitte.gr 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
& ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 
σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 
με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και το περιβάλλον της, δεν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης  του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
Ανδρέας Χ. Μπαρλίκας 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13991 
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 
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Αρµόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης

∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ

Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: www.lpc.gr

Σύνθεση ΔΣ : Ιωάννης Β.Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος,  Ιωάννης Ν.Κοσμαδάκης - Μέλος, Πέτρος - Τ.Τζαννετάκης - ,Μέλος Δημήτριος Π. Κονταξής - Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Θωμαΐδης - Αντιπρόεδρος,

Αχιλλέας B.Σκληβανιώτης, Εκτελεστικό Μέλος,Θεοφάνης Χ.Βουτσαράς - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σέρελη Δ. Καλλίοπη-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 9 Ιουνίου 2017

Νόμιμος ελεγκτής : Ανδρέας Μπαρλίκας ΑΜ ΣΟΕΛ 13991

Ελεγκτική εταιρεία : Deloitte, Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  χιλ.€)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01-31.12.2016 08.06-31.12.2015

(Ποσά εκφρασμένα σε  χιλ.€)

31 Δεκ 2016 31 Δεκ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 66.728 32.272

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 16.811 16.924 Μικτά Κέρδη 10.656 5.586

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 2.320 2.362 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.883 1.586

Λοιπ ά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.934 4.451 Κέρδη προ φόρων 2.588 893

Αποθέματα 10.530 8.783 Μείον φόροι (1.455) (522)

Πελάτες και λοιπ ές απαιτήσεις 18.964 18.093 Κέρδη μετά από φόρους  (Α) 1.133 371

Λοιπ ά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.702 4.081

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 57.261 54.694 Λοιπ ά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 72 292

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 7.346 7.346 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 1.205 663

Λοιπ ά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 15.482 14.277

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 22.828 21.623 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0820 0,0250

Λοιπ ές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις 21.509 3.739 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 836 18.939 και συνολικών αποσβέσεων 4.922 2.178

Λοιπ ές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.088 10.393

Σύνολο υποχρεώσεων 34.433 33.071 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 57.261 54.694 1.    Λογιστικές αρχές

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στην Σημείωση 3 των Οικ. Καταστάσεων.

2.   Κέρδη ανά μετοχή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  χιλ.€)       Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάση του επ ιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών. 

3.   Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
      Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων.

31 Δεκ 2016 31 Δεκ 2015 4. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ομίλου και Εταιρείας

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 21.623 20.960     Δεν υφίστανται επ ίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επ ίπτωση στην οικονομική
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 1.205 663     κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 22.828 21.623 5. Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 

    Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού Εταιρείας: 137  (2015: 136)

6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)     Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της 

    τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Έσοδα 4.175 

Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-31.12.2016 08.06-31.12.2015 Έξοδα 4.853 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 2.588 893 Απαιτήσεις 2.928 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: Υποχρεώσεις 292 

Αποσβέσεις 1.039 592 Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 397 

Προβλέψεις (707) (63)

Συναλλαγματικές διαφορές (132) (125) 7. Προβλέψεις

(Κέρδος) / Ζημία από πώληση παγίων (12) 21     Το ποσό των προβλέψεων π ου έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε μιά από τις περιπτώσεις: 

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.153 693     Προβλέψεις για επ ισφαλείς απαιτήσεις  (σημείωση 10 3.473 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης     των  οικονομικών καταστάσεων)

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     Προβλέψεις απ οζημίωσης προσωπ ικού (σημείωση 20  2.855 

Μείωση/ (αύξηση) απ οθεμάτων (1.747) (1.096)     των  οικονομικών καταστάσεων)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (549) 1.687 8. Λοιπά συνολικά έσοδα

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.251 (8.688)     Τα λοιπά συνολικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Μείον:     Αναλογιστικά κέρδη 102 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.094) (750)     Αναβαλλόμενος φόρος (30)

Καταβληθείσες αποζημιώσεις (323) (232)     Σύνολο 72 

Καταβεβλημένοι φόροι (692) (990) 9. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 775 (8.058) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  Το ποσοστό συμμετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

Επενδυτικές δραστηριότητες     στο μετοχικό κεφάλαιο της LPC είναι 100%. Χρησιμοποιείται η ολική ενοποίηση ως μέθοδος ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (895) (513) 10. Η Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 παρ.4α δεν καταρτίζει ενοπ οιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 24

Τόκοι εισπραχθέντες 9 20

Μείωση συμμετοχών 1.243 

Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 381 (493)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 18.000 3.960 -

Εξοφλήσεις  δανείων (18.535) (1.000) -

Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (535) 2.960

Καθαρή (μείωση)  / αύξηση  στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

χρήσης (α) + (β) +(γ) 621 (5.591)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.081 9.672

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.702 4.081

Ασπρόπυργος, 9  Ιουνίου 2017

LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 134886307000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας  «LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι 
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή.

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΕΔΡΑ: Λ.ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ 

ΑΔΤ.ΑΕ 552587 ΑΔΤ. ΑΕ 031481
ΑΔΤ. AE 537043
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