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                                        ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2018 



ΓΗΛΩΔΙ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ                   
“CORAL ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ” 

 

 
 

ύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 πεξίπηωζε γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λόκνπ 
3556/2007 δειώλνπκε όηη εμ όζωλ γλωξίδνπκε: 

 
 

 

A. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 2018 ηεο Δηαηξείαο ζε αηνκηθή θαη 
ελνπνηεκέλε βάζε, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα ινγηζηηθά 

πξόηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ 
παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηόδνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη 

ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλωλ ωο ζύλνιν, 

ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έωο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λόκνπ 
3556/2007, θαη 

 
B. Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λόκνπ 
3556/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι ,19 επτεμβρίου 2018 
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Έθζεζε δηαρείξηζεο γηα ηελ πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ – 30 Ινπλίνπ 2018 ηνπ Οκίινπ Εηαηξεηώλ Coral 

 

 ζει 1 

 

1. Απνινγηζκόο Εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ 

 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ , θαηά ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 
2017, θηλήζεθαλ σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2017

Θύθινο εξγαζηώλ 1.031.763 915.555

Θόζηνο πωιεζέληωλ (946.460) (840.672)

Λεηθηά απνηειέζκαηα 85.303 74.883

Έμνδα δηάζεζεο (66.087) (62.097)

Έμνδα δηνίθεζεο (6.388) (5.425)

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 5.783 5.050

Ινηπά θέξδε/ (δεκηέο) 191 (799)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 18.802 11.612

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (7.000) (7.004)

Έζνδα από επελδύζεηο 164 92

Θέξδε από απόθηεζε ζπκκεηνρήο - 1.837

Θέξδε  από ζπγγελείο εηαηξείεο 1.283 954

Ιέξδε/(Ζεκηέο) πξν θόξσλ 13.249 7.491

Φόξνο εηζνδήκαηνο (4.160) (1.469)

Ιαζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο 9.089 6.022

Ιαηαλέκνληαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο 9.271 5.697

Δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (182) 325

Ιέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ζε € 3,40 2,09

Κνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 1 3

Φφξνο εηζνδήκαηνο - 2
πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο 9.090 6.027

Καηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 9.272 5.702

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (182) 325  
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 ζει 2 

 

Αληίζηνηρα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο , θαηά ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 
εμάκελν ηνπ 2017, θηλήζεθαλ σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2017

Θύθινο εξγαζηώλ 930.645 833.990

Θόζηνο πωιεζέληωλ (884.854) (795.607)

Λεηθηά απνηειέζκαηα 45.791 38.383

Έμνδα δηάζεζεο (39.282) (38.043)

Έμνδα δηνίθεζεο (4.979) (4.318)

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 14.545 13.040

Ινηπά θέξδε/ (δεκηέο) 170 (565)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 16.245 8.497

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (4.189) (4.982)

Θέξδε/ (δεκηέο) από πώιεζε πνζνζηνύ ζπγαηξηθήο - (2.365)

Έζνδα από επελδύζεηο 10.017 2.126

Ιέξδε/(Ζεκηέο) πξν θόξσλ 22.073 3.276

Φόξνο εηζνδήκαηνο (3.727) (539)

Ιαζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο 18.346 2.737

Ιέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ζε € 6,72 1,00

Κνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο 18.346 2.737
 

 

ηα πξναλαθεξφκελα κεγέζε παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

1.1 Κύθινο Εξγαζηώλ 

Ο κεηθηφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε ην Α’ εμάκελν 2018 θαηά € 116εθ. , παξνπζηάδνληαο κηα 
πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηάμεσο 12,7 % ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2017, φπσο δηαθξίλεηαη θαη 
απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Πσιήζεηο:

Δκπνξεπκάησλ 329.695 268.875

Πξντφλησλ 696.939 642.157

Λνηπά 5.129 4.523

ύλνιν 1.031.763 915.555  

 

 

 

 

Η αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαηά γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά θαηεγνξία πσιήζεσλ ηνπ 

Οκίινπ, έρεη σο εμήο: 
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 ζει 3 

 

Πνζά ζε ρηι. €

Γεωγξαθηθόο Σνκέαο Καηεγνξία Πωιήζεωλ

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Δμσηεξηθφ Καχζηκα 46.825 45.976

Δμσηεξηθφ Ληπαληηθά 1 -

Δμσηεξηθφ Υεκηθά 492 741

Δμσηεξηθφ Φπζηθφ Αέξην/Τγξαέξην 32 -

ύλνιν 47.350 46.717

Δζσηεξηθφ Καχζηκα 948.334 832.200

Δζσηεξηθφ Ληπαληηθά 2.725 5.027

Δζσηεξηθφ Υεκηθά 14.203 13.218

Δζσηεξηθφ Φπζηθφ Αέξην/Τγξαέξην 12.912 13.019

Δζσηεξηθφ Λνηπά 6.239 5.374

ύλνιν 984.413 868.838

Γεληθό ύλνιν 1.031.763 915.555  

 

Η ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ εκπνξεχηεθε ν κηινο θαηά ην Α’ εμάκελν 2018 φζν θαη θαηά ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν 
αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πνζόηεηα ζε MT

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Καχζηκα 919.763 748.376

Ληπαληηθά 1.128 2.262

Υεκηθά 14.972 14.129

Φπζηθφ Αέξην/Τγξαέξην 20.834 22.472

Λνηπά 373 3.626

ύλνιν 957.070 790.865  

 

Οη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ πνπ εκπνξεχζεθε ν κηινο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 21,0% πεξίπνπ.  

Η αληίζηνηρε αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην Α’ εμάκελν 2018 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Πσιήζεηο:

Δκπνξεπκάησλ 234.050 191.988

Πξντφλησλ 696.939 642.157

Λνηπά (344) (155)

ύλνιν 930.645 833.990  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ην Α’ εμάκελν 2018  δηακνξθψζεθε ζε € 930.645 ρηιηάδεο απφ € 833.990 
ρηιηάδεο ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2017 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 11,6 % . 

 

Η αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαηά γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά θαηεγνξία πσιήζεσλ ηεο 
Δηαηξείαο, έρεη σο εμήο: 
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 ζει 4 

 

Πνζά ζε ρηι. €

Γεωγξαθηθόο Σνκέαο Καηεγνξία Πωιήζεωλ

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Δμσηεξηθφ Καχζηκα 13.834 11.541

Δμσηεξηθφ Ληπαληηθά 1 -

Δμσηεξηθφ Υεκηθά 492 741
ύλνιν 14.327 12.282

Δζσηεξηθφ Καχζηκα 894.756 797.192

Δζσηεξηθφ Ληπαληηθά 2.725 5.027

Δζσηεξηθφ Υεκηθά 14.203 13.218

Δζσηεξηθφ Φπζηθφ Αέξην/Τγξαέξην 3.984 5.188

Δζσηεξηθφ Λνηπά 650 1.083

ύλνιν 916.318 821.708

Γεληθό ύλνιν 930.645 833.990  

 

Η ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ εκπνξεχηεθε ε Δηαηξεία θαηά ην Α’ εμάκελν 2018  φζν θαη θαηά ηελ ζπγθξηηηθή 
πεξίνδν αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πνζόηεηα ζε MT

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Καχζηκα 820.429 698.957

Ληπαληηθά 1.128 2.262

Υεκηθά 14.972 14.129

Φπζηθφ Αέξην/Τγξαέξην 13.137 15.845

Λνηπά 373 3.626

ύλνιν 850.039 734.819  

 

Οη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ πνπ εκπνξεχζεθε ε Δηαηξεία  ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 15,7% πεξίπνπ.  

 

1.2 Μεηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

Σν κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε € 85.303 ρηιηάδεο ή ζε 8,3% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 
έλαληη € 74.883 ρηιηάδεο ή ζε 8,2% % επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε ίζε κε 13,9%. 

Σν κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ην Α’ εμάκελν 2018  ζην πνζφ ησλ € 45.791 

ρηιηάδσλ έλαληη € 38.383 ρηιηάδσλ  ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, ήηνη απμεκέλν θαηά 19,3%. 

 

1.3 Έμνδα Δηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο & Δηάζεζεο – Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα/Κέξδε  

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο) ζε επίπεδν Οκίινπ απμήζεθαλ ην Α’ 
εμάκελν 2018 θαηά € 4.953 ρηιηάδεο ή 7,3% ελψ ζε επίπεδν Δηαηξείαο απμήζεθαλ θαηά € 1.900 ρηιηάδεο ή 4,5%  

έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2017. 

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/θέξδε ζε επίπεδν Οκίινπ απμήζεθαλ ην Α’ εμάκελν 2018 θαηά € 1.723 ρηιηάδεο ή 
40,6%, ελψ ζε επίπεδν Δηαηξείαο απμήζεθαλ θαηά € 2.240 ρηιηάδεο ή 18,0% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 

2017. 
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 ζει 5 

 

1.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 Πνζό %

Σφθνη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 1.038 938 100 10,6%

Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 2.991 3.817 (826) -21,6%

Πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ θαη ζπλαθή έμνδα 2.971 2.249 722 32,1%

ύλνιν 7.000 7.004 (4) -0,1%

Λεηαβνιή

Όκηινο

 

 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 Πνζό %

Σφθνη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 872 922 (50) -5,4%

Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 2.991 3.816 (825) -21,6%

Πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ θαη ζπλαθή έμνδα 326 244 82 33,6%

ύλνιν 4.189 4.982 (793) -15,9%

Εηαηξεία

Λεηαβνιή

 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ παξέκεηλαλ ζρεδφλ 
ακεηάβιεηα, ελψ γηα ηελ Δηαηξεία κεηψζεθαλ θαηά € 793 ρηιηάδεο ή 15,9%. Η κείσζε ζηελ Δηαηξεία νθείιεηαη  

θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελσλ δαλείσλ κε επλντθφηεξα επηηφθηα, ελψ ζηνλ κηιν ε 
παξαπάλσ επίδξαζε εμηζνξξνπείηαη θπξίσο απφ ηηο  απμεκέλεο ηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο γηα ζπλαιιαγέο κέζσ 

θαξηψλ. 

 

1.5 Έζνδα από επελδύζεηο & ζπκκεηνρέο 

Πνζά ζε ρηι. € 1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 Πνζό %

Κέξδε/(δεκηέο) απφ πγγελείο Δηαηξίεο 1.283 954 329 34,5%

Κέξδε απφ απφθηεζε ζπκκεηνρήο - 1.837 (1.837) -100,0%

ύλνιν 1.283 2.791 (1.508) -54,0%

Μεηαβνιή

Όκηινο

 

 

Πνζά ζε ρηι. € 1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 Πνζό %

Κέξδε/ (δεκηέο) απφ πψιεζε πνζνζηνχ 

ζπγαηξηθήο - (2.365) 2.365 -100,0%

ύλνιν - (2.365) 2.365 -100,0%

Εηαηξεία

Μεηαβνιή
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Γηα ηνλ κηιν ηα Κέξδε απφ πγγελείο Δηαηξίεο αθνξνχλ ηελ αλαινγία ηνπ Οκίινπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 
απνηειεζκάησλ ησλ ελνπνηνχκελσλ κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο «Shell & MoH Α.Δ αεξνπνξηθψλ 

θαπζίκσλ» θαη «Δγθαηαζηάζεηο Πεηξειαηνεηδψλ Ρφδνπ – Αιεμαλδξνππφιεσο Α.Δ». ελψ ηα € 1.837 ρηιηάδεο 
αθνξνχζαλ ην θέξδνο απφ ηελ εμαγνξά ηεο “LUKOIL CYPRUS LIMITED” . 

Η δεκία €2.365 ρηιηάδσλ πνπ εκθαληδφηαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχζε ζηε κεηαβίβαζε  ηνπ 
25% ησλ κεηνρψλ ηεο “MEDPROFILE LTD”. 

 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 Πνζό %

Έζνδα ηφθσλ 164 92 72 78,3%

ύλνιν 164 92 72 78,3%

Μεηαβνιή

Όκηινο

 

 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 Πνζό %

Έζνδα ηφθσλ 198 87 111 127,6%

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 9.819 2.039 7.779 381,5%

ύλνιν 10.017 2.126 7.890 371,1%

Μεηαβνιή

Εηαηξεία

 

 

Οη παξαπάλσ πίλαθεο αθνξνχλ έζνδα απφ επελδχζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ηφθσλ θαζψο θαη έζνδν 
πξνεμφθιεζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ πηζηψζεσλ αλέξρεηαη ζε € 157 ρηιηάδεο γηα ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018  θαη ζε 

€ 108 ρηιηάδεο γηα ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 

Γηα ηελ Δηαηξεία ε αχμεζε ζηα έζνδα απφ επελδχζεηο νθείιεηαη θπξίσο ζε κεξίζκαηα απφ ηηο ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο Μπξηέα ΑΔ (€ 6.000 ρηιηάδεο ) θαη Δξκεο ΑΔΜΔΔ (€ 2.000 ρηιηάδεο ). 
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2. Υξεκαηννηθνλνκηθνί Δείθηεο 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο αθνινχζσο : 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-

30/6/2018  %

1/1-

30/6/2017  %

α. Απόδνζε Ελεξγεηηθνύ (ROA)

Καζαξά Κέξδε (δεκίεο) κεηά θφξσλ 9.089 2,1% 7.108 1,9%

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 425.858 378.292

β. Απνδνζε Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (ROE)

Καζαξά Κέξδε (δεκίεο) κεηά θφξσλ 9.089 7,2% 7.108 6,8%

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 126.042 104.761

γ.Απόδνζε Επελδπκέλωλ Κεθαιαίωλ (ROIC)

Κέξδε κεηά θφξσλ+Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 16.089 5,5% 14.111 4,5%

χλνιν Καζ Γαλεηζκνχ+Ιδία Κεθάιαηα+Πξνβιέςεηο 291.556 312.155

δ.Δείθηεο Κεθαιαηαθήο Μόριεπζεο

χλνιν Καζαξνχ Γαλεηζκνχ 163.003 56,4% 205.914 66,3%

χλνιν  Καζαξνχ Γαλεηζκνχ & Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 289.045 310.675

ε. ρέζε Δαλεηζκνύ Πξνο Ιδία Κεθάιαηα

χλνιν Καζαξνχ Γαλεηζκνχ 163.003 129,3% 205.914 196,6%

Ιδία Κεθάιαηα 126.042 104.761  

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο γηα ηελ Δηαηξεία παξαηίζεληαη  παξαθάησ : 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-

30/6/2018  %

1/1-

30/6/2017  %

α. Απόδνζε Ελεξγεηηθνύ (ROA)

Καζαξά Κέξδε (δεκίεο) κεηά θφξσλ 18.346 4,7% 2.737 0,8%

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 392.611 352.016

β. Απνδνζε Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (ROE)

Καζαξά Κέξδε (δεκίεο) κεηά θφξσλ 18.346 15,8% 2.737 3,0%

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 116.116 92.195

γ.Απόδνζε Επελδπκέλωλ Κεθαιαίωλ (ROIC)

Κέξδε κεηά θφξσλ+Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 22.535 7,8% 7.719 3,3%

χλνιν Καζ Γαλεηζκνχ+Ιδία Κεθάιαηα+Πξνβιέςεηο 287.852 231.192

δ.Δείθηεο Κεθαιαηαθήο Μόριεπζεο

χλνιν Καζαξνχ Γαλεηζκνχ 170.341 59,5% 137.619 59,9%

χλνιν  Καζαξνχ Γαλεηζκνχ & Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 286.457 229.814

ε. ρέζε Δαλεηζκνύ Πξνο Ιδία Κεθάιαηα

χλνιν Καζαξνχ Γαλεηζκνχ 170.341 146,7% 137.619 149,3%

Ιδία Κεθάιαηα 116.116 92.195  
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3. πλαιιαγέο Μεηαμύ πλδεδεκέλωλ Μεξώλ 

 

Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Πξνο κεηξηθή 6.991 6.542 6.990 6.537

Πξνο ζπγαηξηθέο - - 462.322 390.455

Πξνο ζπγγελείο 584 519 584 519

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 25.062 7.909 24.954 7.826

ύλνιν 32.637 14.970 494.850 405.337

Αγνξέο  ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Από κεηξηθή 293.212 247.307 265.487 238.767

Από ζπγαηξηθέο - - 1.424 842

Από ζπγγελείο 191 188 191 188

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 29.263 19.825 20.848 12.578

ύλνιν 322.666 267.320 287.950 252.375

Όκηινο Εηαηξεία

 

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη ζχκθσλα κε 
ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. Σα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη 

εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη αζθεί νπζηψδε επηξξνή ν βαζηθφο κέηνρνο ηνπ Οκίινπ. 

Πνζά ζε ρηι. €
1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Από κεηξηθή 2.027 1.145 2.027 1.144

Από ζπγαηξηθέο - - 40.477 22.288

Από ζπγγελείο 2.220 301 2.220 301

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.483 1.295 3.462 1.294

ύλνιν 7.730 2.741 48.186 25.027

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Πξνο κεηξηθή 26.090 16.188 18.055 15.292

Πξνο ζπγαηξηθέο - - 2.870 1.795

Πξνο ζπγγελείο 51 53 51 53

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.745 2.378 3.121 1.951

ύλνιν 29.886 18.619 24.097 19.091

Όκηινο Εηαηξεία

 

 

Παξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε  

Γηα ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018, πνζφ χςνπο € 1.678 ρηιηάδεο θαηαβιήζεθε σο ακνηβή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηνλ 
κηιν. Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν ήηαλ € 1.684 ρηιηάδεο. Γελ ππάξρεη ππφινηπν 

ππνρξέσζεο πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο νχηε ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018 νχηε θαηά ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 
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4. Απνινγηζκόο Εξγαζηώλ 

 α) Επελδύζεηο – Αλάπηπμε 

ην ηκήκα αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ  πινπνηήζεθε ήδε ην πιάλν ηνπ 2018 εμαζθαιίδνληαο 20 λέα 
ηδηνιεηηνπξγνχκελα θαη 10 λέα ζπλεξγαδφκελα πξαηήξηα ζε φιε ηελ Διιάδα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2018, ελψ 
ππεξθαιχθζεθε ην πιάλν ηνπ 2018 γηα ηελ ηνπνζέηεζε πγξαεξίνπ ζε 12 αθφκε ηδηνιεηηνπξγνχκελα πξαηήξηα. 

Δπηπιένλ ν κηινο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηηο Βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηελ 

Κχπξν κέζσ ηεο ίδξπζεο λέσλ εηαηξεηψλ, πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 H CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD είλαη ε εηαηξεία δηθαηνχρνο ρξήζεο ησλ ζεκάησλ Shell 

ζηελ Κχπξν. Η εηαηξεία έιαβε ηελ επσλπκία απηή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο Lukoil 

Cyprus Limited απφ ηελ Coral A.E ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017. H εηαηξεία κε ηελ πξνεγνχκελή ηεο κνξθή 

ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα απφ ην 2002. ηελ Κχπξν νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαλνκή 
θαη εκπνξία, κέζσ ησλ πξαηεξίσλ κε ην ζήκα Shell, κηαο επξείαο γθάκαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, 

φπσο βελδίλε, πεηξέιαην θαη ιηπαληηθά. Ήδε ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί 10 πξαηήξηα κε ην ζήκα Shell θαη 
αλακέλεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα νινθιεξσζεί ν κεηαρξσκαηηζκφο φινπ ηνπ δηθηχνπ ησλ 

πξαηεξίσλ απφ ζήκαηα Lukoil ζε ζήκαηα Shell. Παξάιιεια ζπλερίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε 

ηνπ δηθηχνπ κε λέα  πξαηήξηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ήδε ππφ θαηαζθεπή θαη αλακέλεηαη ε 
νινθιήξσζε ηνπ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

 Η CORAL SRB DOO BEOGRAD είλαη ε εηαηξεία δηθαηνχρνο ρξήζεο ησλ ζεκάησλ Shell ζηε εξβία. Η 

εηαηξεία δεκηνπξγήζεθε ην 2017 κε ζθνπφ ηε δηαλνκή θαη εκπνξία, κέζσ ησλ πξαηεξίσλ κε ην ζήκα 

Shell, κηαο επξείαο γθάκαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, φπσο βελδίλε, πεηξέιαην θαη ιηπαληηθά.  Η Coral 
εξβίαο έρεη ζηφρν λα αλαπηπρζεί ζηελ αγνξά κε ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο κέζσ θεληξηθψλ πξαηεξίσλ 

θαπζίκσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα πξνκεζεχεη πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο έξβνπο 

θαηαλαισηέο. Ήδε ιεηηνπξγνχλ δχν  πξαηήξηα, έλα ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν Δ-70 θνληά ζηελ πεξηνρή 
Adasevci, έλα δεχηεξν ζηελ Jurica Gagarina 40B, ζην Νέν Βειηγξάδη ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα 

μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ην ηξίην πξαηήξην ζην Novi Sad. 

 

 Η CORAL-FUELS DOEL SKOPJE δξχζεθε ζηηο 24.11.2017 σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αφξηζηε 

δηάξθεηα, έδξα ηε FYROM (Dimitri Chupovski 4/2-3, Skopje) θαη εγγεγξακκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην €30 

ρηιηάδεο  θαηαβιεηένπ εληφο έηνπο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. 
 

 Η CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA ηδξχζεθε ζηηο 27.11.2017 σο αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ππφρξεε γηα ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηεο κέζσ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ 
(πιήξεο επζχλε) κε έδξα ην Μαπξνβνχλην (Podgorica, 3 Miljana Vukova street) θαη εγγεγξακκέλν 

κεηνρηθφ θεθάιαην €50 ρηιηάδεο ην νπνίν θαηεβιήζε ήδε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Η θχξηα 
δξαζηεξηφηεηά ηεο  φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη ην ρνλδξεκπφξην ζηεξεψλ θαη αεξίσλ 

θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ. 

 

Παξάιιεια ν κηινο επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ  θαη ηζρπξνπνίεζε ηε παξνπζία ηνπ ζε λένπο ηνκείο 
κέζσ ησλ εηαηξεηψλ : 

 Coral Products and Trading ΑΔ  ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ 

ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο απφ ην 2017. Η δξαζηεξηφηεηα ηεο εδξάδεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο 
αξρέο ηεο CORAL, ελεξγψληαο πάληα κε ζεβαζκφ πξνο ηνλ άλζξσπν, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Η 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη απφ ηηο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Coral ζην Πέξακα, Υαληά, Ρφδνο 
θαη Καβάια. Γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ησλ λαπηηιηαθψλ πξντφλησλ ζηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο, 

πινπνηήζεθε επελδπηηθφ πιάλν πνπ ππεξβαίλεη ηηο  €6.000 ρηιηάδεο , ην νπνίν ζπκπεξηειάκβαλε 

αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
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 Coral Innovations ΑΔ ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο πξντφλησλ γηα πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο εηαηξεηψλ, ηελ δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε δηθηχνπ digital signage (δηθηχνπ νζνλψλ κε 
ςεθηαθφ πεξηερφκελν) θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντφληνο Egnomi (ζπζηήκαηνο ιήςεο γλψκεο 

πειαηψλ κε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο). 

β) Πνηόηεηα – Πεξηβάιινλ – Τγεία & Αζθάιεηα – Εξγαζηαθά ζέκαηα 

Ο κηινο Coral δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζπλέπεηα ζηνλ θιάδν ηεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ απφ ην 1928, 
ελεξγψληαο κε θχξην κέιεκα ηνλ ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Πξνζθέξεη άξηζηε εμππεξέηεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ, παξέρνληαο θνξπθαίαο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη πξντφληα θαηλνηφκα πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζηνπο ηνκείο Πνηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο – Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ν 
κηινο Coral: 

Πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηνπ θπξίσο απφ ηελ Μφηνξ τι Διιάο, εμαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πξντφληα 
πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Πξνζεγγίδεη ζπζηεκαηηθά ηελ δηαρείξηζε ηεο Πνηφηεηαο, 
Τγείαο, Αζθάιεηαο, Πξνζηαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ πθηζηάκελε 

λνκνζεζία θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο. ηνρεχεη ζηξαηεγηθά ζηελ 

ζπλερή βειηίσζε, κεηξψληαο, αμηνινγψληαο θαη γλσζηνπνηψληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

πκπιεξσκαηηθά, ν κηινο, έρνληαο απφιπην ην αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο εθαξκφδεη απζηεξέο πνιηηηθέο ζε 
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Πνηφηεηαο, Τγείαο, Αζθάιεηαο, Πξνζηαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 

παξαπάλσ είλαη : 

 Α) Γηάθξηζε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ζηνλ Παλειιήληαο εκβέιεηαο δηαγσληζκφ Health and Safety Awards, i) κε 
βξαβείν GOLD γηα ηελ πξσηνβνπιία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ (ρνιεία , Οκίινπο θαη Ιδηψηεο)  ζηελ 
Πξνζεθηηθή Οδήγεζε κε ηε δξάζε “Shell Driving Academy ” ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγ. Κνζκά ζην Διιεληθφ θαη 

ii)  βξαβείν SILVER γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή εξγαδφκελσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

ελδνεπηρεηξηζηαθήο επηθνηλσλίαο “Workjam”. 

B) Πηζηνπνηήζεηο θαηά ISO 9001:2015 (Πνηφηεηα), ISO14001:2015 (Πεξηβάιινλ), OHSAS 18001 (Τγεία θαη 
Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία) ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηα Πξαηήξηα ζηνπο ηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ 

Απηνθηλήησλ  (ΔΑ). 

Δπηπξνζζέησο απαηηεί  απφ ηνπο εξγνιάβνπο, ζπλεξγάηεο θαη απφ ηηο θνηλνπξαμίεο εηαηξεηψλ θάησ απφ ηνλ 
επηρεηξεζηαθφ ηνπ έιεγρν, λα εθαξκφδνπλ ηηο πνιηηηθέο απηέο θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηξξνή ηνπο 
ζηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ .Πξνθεηκέλνπ ν κηινο λα θαιιηεξγήζεη εθείλε ηε λννηξνπία, ζηα πιαίζηα 

ηεο νπνίαο ην πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ Coral ζα ελζηεξλίδεηαη απηέο ηηο δεζκεχζεηο, πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ζε 

ζέκαηα Πνηφηεηαο, Τγείαο, Αζθάιεηαο, Πξνζηαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ζηηο εθζέζεηο απφδνζεο φινπ ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ αληακείβεη αλάινγα. 

Ο κηινο Coral δηαζέηεη ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ φζν θαη ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα αληηκεησπίζεη άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά θάζε επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζε άλζξσπν, ζην πεξηβάιινλ, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ή ζε ηξίηνπο. 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν, αθνχ ε δηακφξθσζή ηνπο, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, βαζίδεηαη πάλσ ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

ειεπζεξηψλ, πάλσ ζηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη 
ζηε θαζηέξσζε πνιηηηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ θαζνξίδνπλ κε ζαθή θαη ακεξφιεπην ηξφπν ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα, δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Παξέρνληαη αληαγσληζηηθέο ακνηβέο, βαζηζκέλεο 
ζηελ απφδνζε. 

Δθηφο απφ ηηο πάζεο θχζεσο ρξεκαηηθέο ακνηβέο, πξνζθέξνπκε ζην πξνζσπηθφ καο θαη έλα επξχ θάζκα 
νηθεηνζειψλ παξνρψλ πνπ θαιχπηνπλ απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη νηθεηνζειείο παξνρέο απνβιέπνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιηζήο ηνπο πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ, ζηελ πεξαηηέξσ ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηνπο κε 
ηνλ κηιν, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο 
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κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία 
ηνπ Οκίινπ είλαη: 

 Πξφγξακκα ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο δσήο θαη πγείαο. 

 πληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. 

Αλαγλσξίδνπκε φηη ε αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ε πινπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ ζε έλα 
δηεζλνπνηεκέλν θαη πςειήο ηερληθήο εμεηδίθεπζεο θιάδν φπσο είλαη ν θιάδνο ηνπ πεηξειαίνπ, ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο ηνκείο ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, φζν θαη ηεο αηνκηθήο επηκφξθσζεο 
είλαη ζέκα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην νπνίν γίλνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ρξήκα θαη ζε ρξφλν 

απαζρφιεζεο. Η πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνβιέπεη ηε ζχλδεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο 
ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ηειηθφ ζηφρν ηε ζπλερή, ππεχζπλε, 

επέιηθηε θαη νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

γ) Μέηνρνη 

Η κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Coral έσο ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2010 ήηαλ 100% ζπγαηξηθή ηεο Shell 
Overseas Holdings Limited θαη κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Royal Dutch Shell. Σελ 1ε Ινπιίνπ 2010, νινθιεξψζεθε ε 

εμαγνξά ηνπ 100% ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Μφηνξ τι (Διιάο) Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ., ε νπνία είλαη αλψλπκε 
Δηαηξεία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/1920,κε έδξα ην Μαξνχζη , 

Ηξψδνπ Αηηηθνχ 12α, Σ.Κ. 151 24 θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Σελ 31/12/2017 ε εηαηξεία δελ θαηείρε ίδηεο κεηνρέο 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Coral A.E. αλέξρεηαη ζε € 80.150.976 απνηεινχκελν απφ 2.730.868 θνηλέο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα, νλνκαζηηθήο αμίαο ε θάζε κηα € 29,35. Οη 
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θακία ελεξγή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

δ) εκαληηθά Γεγνλόηα Πνπ Έρνπλ πκβεί  Έωο ήκεξα 

ηηο 9/5/2018 ε κεηξηθή Δηαηξεία νινθιήξσζε ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο € 90.000 ρηιηάδσλ 

επηηνθίνπ 3%, ην νπνίν εηζήρζεη θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. θνπφο ηνπ δαλείνπ είλαη 
αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Σν δάλεην ζα απνπιεξσζεί ζηηο 11/5/2022. 

ε) Κύξηεο Πεγέο Αβεβαηόηεηαο Λνγηζηηθώλ Εθηηκήζεωλ 

Η ζχληαμε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη 
παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο  
θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Η ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή 

ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ, αλνηρηέο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε 

δεζκεπηηθέο.  Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη 
ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ζηηο επίδηθεο 

ππνζέζεηο θαη ζηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 32 επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Άιιεο πεγέο αβεβαηφηεηαο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά 
κε ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ,ηηο απμήζεηο απνδνρψλ ηνλ 

πιεζσξηζκφ.  Δπίζεο πεγή αβεβαηφηεηαο απνηειεί ε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ.  Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

ζη) Δηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  

Η δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. Γεληθφηεξα 

φπσο αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ, δελ ζεσξεί φηη ηπρφλ αξλεηηθέο 
εμειίμεηο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 
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Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ο κηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ 
θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ κηινπ επηδηψθεη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ. 

πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

(α) Κίλδπλνο αγνξάο 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηηκνινγεί ζε Δπξψ. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν 
λφκηζκα ν κηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηα Γνιάξηα ΗΠΑ.  Λφγσ απηνχ 
ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.  Δπίζεο ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ δηεζλψλ 

ηηκψλ platts ζε Γνιάξηα ΗΠΑ γηα αγνξέο πεηξειαηνεηδψλ ε ζρεηηθή ηζνηηκία Γνιάξην ΗΠΑ/Δπξψ είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηνπ Οκίινπ.  Η δηαρείξηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ 
γίλεηαη κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο κέζσ ππνρξεψζεσλ – απαηηήζεσλ θαη εηζξνψλ - 

εθξνψλ ζε Γνιάξηα ΗΠΑ. 

Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγω κεηαβνιώλ ηωλ επηηνθίωλ 

Ο κηινο έρεη πξφζβαζε ζηελ εγρψξηα ρξεκαηαγνξά θαη είλαη ζε ζέζε λα επηηπγράλεη αληαγσληζηηθά επηηφθηα 
θαη φξνπο δαλεηζκνχ κε ζπλέπεηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ θίλδπλνπ.  

Κίλδπλνο ηηκήο 

Ο κηινο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ιφγσ ηεο ηήξεζεο απνζεκάησλ θαη 
αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν απηφ ξπζκίδνληαο ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα θαη θαζνξίδνληαο ηηο 

ηηκέο πψιεζεο απφ ηηο εκεξήζηεο δηεζλείο ηηκέο. 

(β) Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ Οκίινπ αθνξά θπξίσο ζηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, θαζψο ηα 

δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε γλσζηά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  

Οη απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηαλέκνληαη ζε έλαλ επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη ζπγθέληξσζή 

ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο. Δπίζεο ην ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ. Δπηπξνζζέησο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ν κηινο ιακβάλεη πξνζεκεηψζεηο αθηλήησλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο θαζψο θαη 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

ε ζρέζε κε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, επηζεκαίλεηαη φηη ν κηινο 
ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο κηινο θαζψο θαη ε Δηαηξεία ζπληάζζνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ζε κεληαία βάζε πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ 
πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη ηηο επελδπηηθέο ρξεκαηνξνέο.  

Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ 
δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ο κηινο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο 
ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε απφ ηξάπεδεο εζσηεξηθνχ ή κέζσ ηνπ Οκίινπ (Μφηνξ τι) απφ ηξάπεδεο 

εμσηεξηθνχ. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ κηιν, 
είλαη επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

Δηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην 
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 ζει 13 

 

θφζηνο θεθαιαίνπ. Σα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε βάζε ηε ζρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο 
Ίδηα Κεθάιαηα.  Η ελ ιφγσ ζρέζε ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα Ίδηα Κεθάιαηα. Ο 

θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην «χλνιν δαλεηζκνχ» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη 
καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ» φπσο εκθαλίδεηαη ζηε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο) κείνλ «Σακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα».  

Πνζά ζε ρηι. €
1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Γάλεηα ηξαπεδψλ 184.953 170.062 178.103 162.039

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδχλακα (21.950) (23.005) (7.762) (8.994)

Καζαξόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο 163.003 147.057 170.341 153.045

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 126.042 118.304 116.116 98.765

Καζαξόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα 1,29 1,24 1,47 1,55

Όκηινο Εηαηξεία

 

 

5. Πιεξνθνξίεο Γηα ηελ Πξνβιεπόκελε Εμέιημε ηνπ Οκίινπ 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2018 νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζε  957 ρηιηάδεο ΜΣ παξνπζηάδνληαο αχμεζε 21% 
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν , ελψ ηα θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζηηο  € 9.089 ρηιηάδεο 
παξνπζηάδνληαο αχμεζε 51% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Καηά ην δεχηεξν εμάκελν 2018, ν κηινο ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ  πσιήζεσλ κέζσ ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ (Διιάδα, Κχπξνο, Βαιθαληθέο ρψξεο ) θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πσιήζεσλ 

Ναπηηιίαο θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ζηα ίδηα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα . 

Παξάιιεια ν κηινο παξακέλεη πξνζεισκέλνο ζηνπ ζηφρνπο ηνπ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
θεθαιαίσλ θίλεζεο, απζηεξή επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζε πξντφληα ππεξεζίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα θαζψο θαη γηα δηαηήξεζε 

ηνπ άξηζηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ . 
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 ζει 14 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. Ο ΑΜΣΘΠΡΟΕΔΡΟ Δ..

ΗΩΑΛΛΖ Β. ΒΑΡΓΗΛΟΓΗΑΛΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΘΩΚΑΪΓΖ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΑ ΛΕΚΗ Δ..

ΓΔΩΡΓΗΟ Λ.  ΥΑΣΕΟΠΟΤΙΟ ΗΩΑΛΛΖ Λ. ΘΟΚΑΓΑΘΖ

ΠΔΣΡΟ T. ΣΕΑΛΛΔΣΑΘΖ

ΠΤΡΗΓΩΛ Π. ΚΠΑΙΔΕΟ

ΑΥΗΙΙΔΑ Β. ΘΙΖΒΑΛΗΩΣΖ

ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΓΗΘΑΗΟ

ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ Λ. ΘΑΛΟΠΟΤΙΟ

ΛΗΘΟΙΑΟ Π. ΣΑΙΑΚΑΛΓΡΖ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΗΩΑΛΛΖ Β. ΒΑΡΓΗΛΟΓΗΑΛΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Λ.  ΥΑΣΕΟΠΟΤΙΟ

Καξνύζη 19 επηεκβξίνπ 2018

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ 
ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 

CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 2 

 

Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων                                       Σελίδα 

Συνοπτική  Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος της 
περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 3 

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2018 4 

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου από 1 
Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 5 

Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 
έως 30 Ιουνίου 2018 6 

1. Γενικές πληροφορίες 7 

2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και Περίληψη Σημαντικότερων 

Λογιστικών Αρχών 7 

3. Κύκλος εργασιών 15 

4. Φόρος εισοδήματος 16 

5. Κέρδη ανά Μετοχή 17 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 18 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20 

8. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες 22 

9. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 23 

10. Αποθέματα 23 

11. Μετοχικό κεφάλαιο 24 

12. Αποθεματικά 24 

13. Δάνεια 25 

14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 26 

15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 28 

16. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 29 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 29 
Διαχείριση  κινδύνων κεφαλαίου 30 
Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 30 

17. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 31 
           
 

 
 

 

 
 

 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, σελ. 3 έως και 31 εγκρίθηκαν κατά 
την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 3 

 

Συνοπτική  Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου από 1 
Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση

1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2017

1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2017

Κύκλος εργασιών 3 1.031.763 915.555 930.645 833.990

Κόστος πωληθέντων (946.460) (840.672) (884.854) (795.607)

Μεικτά αποτελέσματα 85.303 74.883 45.791 38.383

Έξοδα διάθεσης (66.087) (62.097) (39.282) (38.043)

Έξοδα διοίκησης (6.388) (5.425) (4.979) (4.318)

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.783 5.050 14.545 13.040

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) 191 (799) 170 (565)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 18.802 11.612 16.245 8.497

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.000) (7.004) (4.189) (4.982)

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ποσοστού θυγατρικής - - - (2.365)

Έσοδα από επενδύσεις 164 92 10.017 2.126

Κέρδη από απόκτηση συμμετοχής - 1.837 - -

Κέρδη  από συγγενείς εταιρείες 1.283 954 - -

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 13.249 7.491 22.073 3.276

Φόρος εισοδήματος 4 (4.160) (1.469) (3.727) (539)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 9.089 6.022 18.346 2.737

Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 9.271 5.697 18.346 2.737

Δικαιώματα μειοψηφίας (182) 325 - -

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε € 5 3,40 2,09 6,72 1,00

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 1 3 - -

Φόρος εισοδήματος 4 - 2 - -

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης 9.090 6.027 18.346 2.737

Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 9.272 5.702 18.346 2.737

Δικαιώματα μειοψηφίας (182) 325 - -

        Όμιλος             Εταιρεία

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 4 

 

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2018 

Ποσά σε χιλ. €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

Πάγιο Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 137.942 135.680 121.488 119.125

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 9.501 10.187 8.967 9.651

Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 - - 20.236 19.836

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 7.192 7.728 3.015 3.015

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 16.900 17.385 16.309 17.380

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 9 500 - - -

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 172.035 170.980 170.015 169.007

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 10 114.979 99.681 91.155 80.971

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 116.894 113.995 123.679 110.823

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21.950 23.005 7.762 8.994

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 253.823 236.681 222.596 200.788

Σύνολο Ενεργητικού 425.858 407.661 392.611 369.795

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 11 80.151 80.151 80.151 80.151

Αποθεματικά 12 26.489 26.488 25.389 25.389

Αποτελέσματα εις νέον 16.900 8.981 10.576 (6.775)

Ιδία κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 123.540 115.620 116.116 98.765

Δικαιώματα μειοψηφίας 2.502 2.684 - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 126.042 118.304 116.116 98.765

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 13 125.531 116.511 125.531 116.511

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.114 1.675 1.692 1.731
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 6.270 6.147 6.269 6.146

Προβλέψεις 2.018 2.057 902 899

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.332 5.310 4.369 4.358

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 140.265 131.700 138.763 129.645

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 97.692 103.408 83.814 95.159

Δάνεια 13 59.422 53.551 52.572 45.528

Φόροι εισοδήματος 1.894 - 803 -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 50 50 50 50

Προβλέψεις 493 648 493 648

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 159.551 157.657 137.732 141.385

Σύνολο Υποχρεώσεων 299.816 289.357 276.495 271.030

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 425.858 407.661 392.611 369.795

Όμιλος Εταιρεία

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 5 

 

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 
2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

Όμιλος 

Ποσά σε χιλ. €
Μετοχικό 

κεφάλαιο και 

υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

αποδιδόμενα 

στους μετόχους

Δικαιώματα 

μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 80.151 24.470 (2.188) 102.433 - 102.433

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 5.697 5.697 325 6.022

Μεταφορά - 8 (8) - - -

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - - 5 5 - 5

Προσθήκη από ίδρυση/εξαγορά θυγατρικής - - (2.365) (2.365) 2.365 -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 80.151 24.478 1.141 105.770 2.690 108.460

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 80.151 26.488 8.981 115.620 2.684 118.304
Επίδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών 

(υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9) - - (1.352) (1.352) - (1.352)

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 80.151 26.488 7.629 114.268 2.684 116.952

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 9.271 9.271 (182) 9.089

Μεταφορά - 1 (1) - - -

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - - 1 1 - 1

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 80.151 26.489 16.900 123.540 2.502 126.042  

Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. €

Μετοχικό 

κεφάλαιο και 

υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 80.151 23.581 (14.273) 89.459

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 2.737 2.737

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 80.151 23.581 (11.536) 92.196

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 80.151 25.389 (6.775) 98.765
Επίδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών 

(υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9) - - (995) (995)

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 80.151 25.389 (7.770) 97.770

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 18.346 18.346

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 80.151 25.389 10.576 116.116  
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 
Ιουνίου 2018 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση

1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2017

1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης προ φόρων 13.249 7.491 22.073 3.276

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 6.113 5.988 4.995 4.667

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 1.182 1.272 1.054 1.187

Ζημιές/ (κέρδη) από διαγραφή  παγίων στοιχείων 12 29 12 29

Προβλέψεις (103) 147 279 154

Συναλλαγματικές διαφορές (249) (140) (145) (155)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.000 7.004 4.189 4.982

(Έσοδα - κέρδη)/έξοδα - ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες (1.447) (2.883) (10.017) 239

25.757 18.908 22.440 14.379

Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (15.298) (10.625) (10.184) (8.979)

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (4.827) 6.947 (5.818) 14.669

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (6.737) (15.056) (12.321) (14.038)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.105) 174 (5.883) 6.031

Καταβληθέντες τόκοι (5.807) (6.592) (3.102) (4.571)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος - (322) - -
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.912) (6.740) (8.985) 1.460

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (8.123) (7.035) (7.115) (6.888)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (450) (282) (371) (124)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 4 - 4 -

Τόκοι εισπραχθέντες 5 7 2 2

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - (6.325) (400) (13.652)

Μερίσματα Εισπραχθέντα - 2.040 - 2.040
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (8.564) (11.595) (7.880) (18.622)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 106.944 16.861 105.633 15.361

Αποπληρωμή δανεισμού (92.523) (1.000) (90.000) (1.000)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 14.421 15.861 15.633 14.361

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.055) (2.474) (1.232) (2.801)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 23.005 42.176 8.994 29.898

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 21.950 39.702 7.762 27.097

        Όμιλος             Εταιρεία
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Σημειώσεις επί των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Μητρική Εταιρεία του Ομίλου CORAL (ο Όμιλος) είναι η εταιρεία με την επωνυμία CORAL (πρώην Shell Hellas A.E) 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (η Εταιρεία) η οποία είναι ανώνυμη Εταιρεία και 
έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Κ.Ν.  2190/1920,  με  έδρα  το  Μαρούσι,  Ηρώδου  

Αττικού 12Α. Η αλλαγή ονομασίας της Εταιρείας έλαβε χώρα την 29η Ιουνίου 2010 σύμφωνα με την απόφαση 7803/10 
της νομαρχίας Αθηνών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες 

δραστηριότητες του αφορούν στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου, την ανάμιξη, συσκευασία και εμπορία ορυκτελαίων 

και συναφών προϊόντων και την παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς 
των παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς του Ομίλου. 

Η Εταιρεία έως την 30η Ιουνίου του έτους 2010 ήταν 100% θυγατρική της Shell Overseas Holdings Limited και μέλος 
του ομίλου της Royal Dutch Shell. Την 1η Ιουλίου 2010 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Εταιρείας από την 

Μότορ Όϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2018 ανερχόταν σε 319 άτομα (30η Ιουνίου 
2017: 313 άτομα). 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ομίλου είναι http://www.coralenergy.gr/ 

 

2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και Περίληψη 
Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου Coral για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 
και θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Για τη σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η 

Ιουνίου 2018 χρησιμοποιήθηκαν λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη 

σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 εκτός 
από α) την αλλαγή λογιστικών πολιτικών λόγω νέων κανόνων απομείωσης βάσει του Δ.Π.Χ.Α 9 και β) τα ακόλουθα 

πρότυπα, τις τροποποιήσεις των υπαρχόντων προτύπων και τις ακόλουθες διερμηνείες:. 

α) Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

Αυτή η σημείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από 1 Ιανουαρίου 2018, όπου 

αυτές διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες περιόδους. 

 Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

 Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, το υπόλοιπο έναρξης των “Κερδών εις Νέο” θα 

πρέπει να αναμορφωθεί. Όπως εξηγείται παρακάτω, το ΔΠΧΑ 9 υιοθετήθηκε χωρίς την αναμόρφωση της συγκριτικής 
πληροφόρησης. Οι αναταξινομήσεις και οι προσαρμογές συνεπώς που προκύπτουν από τους νέους κανόνες 

απομείωσης, δεν αντικατοπτρίζονται στον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2017 αλλά αναγνωρίζονται στον ισολογισμό 

έναρξης της 1 Ιανουαρίου 2018.  

http://www.coralenergy.gr/
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Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις προσαρμογές που αναγνωρίζονται σε κάθε χωριστό λογαριασμό. Οι λογαριασμοί που 
δεν επηρεάσθηκαν από τις αλλαγές δεν περιλαμβάνονται. Ως αποτέλεσμα τα υποσύνολα και τα σύνολα που 

αναφέρονται δεν μπορούν να επανυπολογισθούν από τα κονδύλια που παρουσιάζονται.  

Οι προσαρμογές για τον Όμιλο και την Εταιρεία παρατίθενται παρακάτω: 

Ποσά σε χιλ. €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2017 Δ.Π.Χ.Α 9 1/1/2018

Πάγιο Ενεργητικό

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία - 500 500

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 170.980 500 171.480

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 113.995 (2.405) 111.590

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 236.681 (2.405) 234.276

Σύνολο Ενεργητικού 407.661 (1.905) 405.756

Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα εις νέον 8.981 (1.352) 7.629

Ιδία κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 115.620 (1.352) 114.268

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 118.304 (1.352) 116.952

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.675 (553) 1.122

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 131.700 (553) 131.147

Σύνολο Υποχρεώσεων 289.357 (553) 288.804

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 407.661 (1.905) 405.756

Όμιλος

 

 

Ποσά σε χιλ. €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2017 Δ.Π.Χ.Α 9 1/1/2018

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 110.823 (1.402) 109.421

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 200.788 (1.402) 199.386

Σύνολο Ενεργητικού 369.795 (1.402) 368.393

Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα εις νέον (6.775) (995) (7.770)

Ιδία κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 98.765 (995) 97.770

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 98.765 (995) 97.770

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.731 (407) 1.324

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 129.645 (407) 129.238

Σύνολο Υποχρεώσεων 271.030 (407) 270.623

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 369.795 (1.402) 368.393

Εταιρεία
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Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39 σχετικά με την αναγνώριση, ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων.  

Συγκεκριμένα το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την Ταξινόμηση και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών 
Στοιχείων Ενεργητικού: 

Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο συνολικής ταξινόμησης βάσει του οποίου τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:  

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσμένο Κόστος 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ) 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ) 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσμα ταμιακές ροές που αποτελούνται μόνο από 
πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο για την διακράτηση 

αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στα 
πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των 

συμβατικών ταμιακών ροών τους, επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Αν το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει 
την πρόθεση της διακράτησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών 

ταμιακών ροών τους αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού όταν χρειάζεται 

(πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
επιμετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν ταμιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και τόκους, 
όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηματαγοράς ή παράγωγα, περιλαμβανομένων και διαχωρισμένων ενσωματωμένων 

παραγώγων, επιμετρούνται σε ΕΑΜΚΑ. Πάντως ειδικά για μετοχές το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει εναλλακτικά την επιμέτρησή 

τους σε ΕΑΜΛΣΕ. 

Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρμογή της μεθόδου της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε Αποσβεσμένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (με εξαίρεση τις 

μετοχές). Όπου με το ΔΛΠ 39, μόνο πραγματοποιηθείσες ζημιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως απομείωση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, με την μέθοδο ΑΠΖ πρέπει να γίνεται εκτίμηση των μελλοντικών 
πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια: 

Στάδιο 1: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για τους επόμενους 12 μήνες. Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού με ασήμαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία οφειλής για περισότερο από 30 
ημέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από πιστωτικά 

γεγονότα (default events) που είναι πιθανό να συμβούν στη διάρκεια των επομένων 12 μηνών. 

 Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – χωρίς πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόμη 

απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως 
αναμενόμενη πιστωτική ζημιά ως αποτέλεσμα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναμενόμενης ζωής 

του. 

Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – με πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται με την ΑΠΖ για την 

συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 
είναι η άνω των 90 ημερών καθυστέρηση από την ημερομηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για σημαντικές 

οικονομικές δυσκολίες των χρεωστών. 
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Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” από 1 Ιανουαρίου 2018 είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές σε 
λογιστικές πολιτικές και προσαρμογές στα κονδύλια που αναγνωρίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις. Οι νέες 

λογιστικές πολιτικές περιγράφονται παρακάτω. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, η συγκριτική 
πληροφόρηση δεν αναμορφώθηκε. Συνεπώς: 

i) Οποιαδήποτε προσαρμογή στα υπόλοιπα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται στη λήξη της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, με την διαφορά να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο 
έναρξης του λογ/μού “κέρδη εις νέον” 

ii) Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 
συγκριτικής περιόδου 

iii) Προβλέψεις για απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού δεν αναμορφώνονται στην 

συγκριτική περίοδο. 

Η συνολική επίδραση στα “Κέρδη εις Νέον” του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 έχει ως 

ακολούθως : 

 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία

Έναρξη περιόδου 1/1/2018 8.981 (6.775)

Επίδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών (υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9) (1.905) (1.402)

Μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 553 407

Προσαρμοσμένη έναρξη περιόδου 1/1/2018 7.629 (7.770)  

 

Δεδομένου ότι το ΔΠΧΑ 9 υιοθετήθηκε χωρίς την αναδημοσίευση της συγκριτικής πληροφόρησης, οι αναταξινομήσεις 
και προσαρμογές λόγω του ΔΠΧΑ 9, δεν απεικονίζονται σε αναδημοσιευόμενη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 

31.12.2017 αλλά αναγνωρίζονται στο υπόλοιπο έναρξης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού της περιόδου 
που ξεκινά 1.1.2018. 

Αναλυτικά, η επίδραση στα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 1.1.2018 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

Ποσά σε χιλ. €

31 Δεκ. 2017 

Λογιστική αξία 

με βάση το ΔΛΠ 

39

Αναταξινομήσεις
Επίδραση 

ΔΠΧΑ 9

1 Ιαν. 2018 

Λογιστική αξία 

με βάση το 

ΔΠΧΑ 9

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία - 500 - 500

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 113.995 (500) (1.905) 111.590

Ποσά σε χιλ. €

31 Δεκ. 2017 

Λογιστική αξία 

με βάση το ΔΛΠ 

39

Αναταξινομήσεις
Επίδραση 

ΔΠΧΑ 9

1 Ιαν. 2018 

Λογιστική αξία 

με βάση το 

ΔΠΧΑ 9

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 110.823 - (1.402) 109.421

Όμιλος

Εταιρεία
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Ο Όμιλος έχει ένα τύπο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, που υπόκεινται στο νέο μοντέλο αναμενόμενης 
πιστωτικής ζημιάς του ΔΠΧΑ 9, τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από πώληση αποθεμάτων και υπηρεσιών. Ο Όμιλος 

και η Εταιρεία εφαρμόζουν το απλοποιημένο μοντέλο του ΔΠΧΑ 9 για την εκτίμηση της ΑΠΖ των εμπορικών και λοιπών 
απαιτήσεων, κατατάσσοντάς τις είτε στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 και επιμετρώντας την ΑΠΖ της συνολικής ζωής τους. 

Για την επιμέτρηση της ΑΠΖ, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί βάσει των χαρακτηριστικών 

πιστωτικού κινδύνου και της ηλικίας τους (πλέον ημέρες από τη λήξη τους) κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η 
επιμέτρηση βασίζεται σε συγκεκριμένες μετρήσεις πιστωτικού κινδύνου (πχ. Πιθανότητες αθέτησης συμφωνίας, 

περιστατικά πιστωτικών γεγονότων) που υπολογίζονται βάσει ιστορικών στοιχείων, τρεχουσών συνθηκών της αγοράς 
καθώς και μελλοντικών εκτιμήσεων στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως συμφωνεί με το 

αντίστοιχο υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2018 έχει ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ΔΛΠ 39) 31.985 28.772

Επιπρόσθετες ζημιές απομείωσης κατά την ημερομηνία μετάβασης (ΔΠΧΑ 9) 1.905 1.402

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 (ΔΠΧΑ 9) 33.890 30.174  

 

β) Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέες 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 και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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 
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δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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 τιμή της συναλλαγής, κατανείμετε το 

τίμημα της συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του 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 έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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 και θα εκτιμηθεί από 
τον Όμιλο η τυχόν επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η τυχόν επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από τον 
Όμιλο η τυχόν επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά μέσα' στο ΔΠΧΑ 4 'Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια’» 

Τροποποιεί το ΔΠΧΑ 4 ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’ ώστε να παρέχει δύο προσεγγίσεις για τις επιχειρηματικές οντότητες 

που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στα πλαίσια του ΔΠΧΑ 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 

ΔΠΧΑ 4, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 με εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2018 
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και δυνατότητα επέκτασης έως 3 χρόνια. Η εφαρμογή τους είναι προαιρετική και έως την έκδοση του νέου προτύπου 
για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται 

ότι δεν θα έχει επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιεί το ΔΠΧΑ 2 ώστε να αποσαφηνίζει την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των συναλλαγών που αφορούν 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών σε σχέση α) με τη λογιστική αντιμετώπιση των παροχών βάσει 

αξίας μετοχών που διακανονίζονται σε μετρητά και περιλαμβάνουν όρους εκτέλεσης, β) την ταξινόμηση παροχών 
βάσει αξίας μετοχών που τακτοποιούνται με συμψηφισμό, και γ) την λογιστική αντιμετώπιση παροχών βάσει αξίας 

μετοχών σε σχέση με τις μετατροπές παροχών που διακανονίζονται με μετρητά σε παροχές που διακανονίζονται με 

συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα 
έχει επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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 ηημερομηνία 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. Η ερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει 

σημαντική επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

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 και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η επίδραση του εν λόγω προτύπου στις 

Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος» 

Η ερμηνεία προτίθεται να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζημιά), τις φορολογικές βάσεις, τις 
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους και φορολογικούς συντελεστές, 

όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος βάσει του ΔΛΠ 12 (Φόρος 
Εισοδήματος). Η Ερμηνεία προβλέπει μια οικονομική οντότητα α) να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισμοί 

φορολογικών θεμάτων αξιολογούνται συλλογικά ή μεμονωμένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρμόδια 
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φορολογική αρχή να αποδεχθεί την υιοθετημένη ή προτεινόμενη από την οντότητα λογιστική μεταχείριση του 
φορολογικού θέματος στη δήλωση φόρου εισοδήματος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φορολογική 

της θέση σε συνάρτηση με τον εν λόγω λογιστικό χειρισμό – εάν όχι, η οντότητα πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο 
του αβέβαιου λογιστικού χειρισμού στην φορολογική της θέση. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» για 
μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη 

συνδεδεμένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Περιγράφονται 

λεπτομερώς οι αλλαγές στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Προπληρωμές με αρνητική αποζημίωση» 

Η τροποποίηση στοχεύει να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με το πώς το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
κατηγοριοποιεί συγκεκριμένα προπληρωθέντα στοιχεία ενεργητικού. Τροποποιεί τα έως τώρα προβλεπόμενα κατά το 

ΔΠΧΑ 9 σχετικά με τα δικαιώματα λήξης, έτσι ώστε να επιτρέψει την προσμέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος (ή 

ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων) ακόμα και στην 
περίπτωση αρνητικής αποζημίωσης. Επιπρόσθετα το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) αποσαφηνίζει 

τη λογιστική διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού μετά από μια μετατροπή. Διευκρινίζει ότι μια 
οικονομική οντότητα αναγνωρίζει οποιεσδήποτε προσαρμογές στο αναπόσβεστο κόστος της οικονομικής υποχρέωσης, 

που προκύπτει από τη μεταβολή ή ανταλλαγή στοιχείων παθητικού στο αποτέλεσμα, στην ημερομηνία της μεταβολής 

ή ανταλλαγής. Η τροποποίηση του Προτύπου θα εφαρμοστεί αναδρομικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις Οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών» 

Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος 

καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για το 
υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον 

έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που να αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν μεταβολής, περικοπής ή 
διακανονισμού του προγράμματος στα προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2017 του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017. 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τρία πρότυπα.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτάει έλεγχο επιχείρησης που 
αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. Οι 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτάει από κοινού έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου εκτίμηση συμμετοχής που είχε στην επιχείρηση 
αυτή. 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος. 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 15 

 

ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το συναρτώμενο με αυτό 

στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία προορίζεται, το ποσό του δανείου αυτού 
συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισμού της οντότητας στον υπολογισμό του δείκτη δανεισμού. 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» 

Το ΔΠΧΑ 17 προβλέπει οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις να επιμετρώνται στην τρέχουσα αξία εκτέλεσης του 

ασφαλιστήριου συμβολαίου και παρέχει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση για την επιμέτρηση και παρουσίαση όλων των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι προβλέψεις αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να επιτυγχάνεται μια αξιόπιστη, βάσει 

αρχών, λογιστική μεταχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Το ΔΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 από τον 

Ιανουάριο του 2021. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει 
επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

3. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

Ποσά σε χιλ. €

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Πωλήσεις:

Εμπορευμάτων 329.695 268.875 234.050 191.988

Προϊόντων 696.939 642.157 696.939 642.157

Λοιπά 5.129 4.523 (344) (155)

Σύνολο 1.031.763 915.555 930.645 833.990

        Όμιλος             Εταιρεία

 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων συμπεριλαμβάνουν πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. Οι λιανικές πωλήσεις  
ως επί το πλείστον πραγματοποιούνται από τις θυγατρικές εταιρείες που λειτουργούν το δίκτυο πρατηρίων τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Τα ποσά που εμφανίζονται στην κατηγορία «Λοιπά» αφορούν κυρίως στα έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα πρατήρια. 

Επίσης εντός του κονδυλίου περιλαμβάνονται ποσά που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 αναφορικά με τα 

προγράμματα πιστότητας πελατών καθώς και στον επηρεασμό του αποτελέσματος λόγω της προεξόφλησης 
μελλοντικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων που αφορούν στην παροχή εμπορευματικών πιστώσεων σε εμπορικούς 

πελάτες. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό – εξωτερικό) 

και ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών. 
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Ποσά σε χιλ. €

Γεωγραφικός Τομέας Κατηγορία Πωλήσεων

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2017

Εξωτερικό Καύσιμα 46.825 45.976 13.834 11.541

Εξωτερικό Λιπαντικά 1 - 1 -

Εξωτερικό Χημικά 492 741 492 741

Εξωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 32 - - -

Σύνολο 47.350 46.717 14.327 12.282

Εσωτερικό Καύσιμα 948.334 832.200 894.756 797.192

Εσωτερικό Λιπαντικά 2.725 5.027 2.725 5.027

Εσωτερικό Χημικά 14.203 13.218 14.203 13.218

Εσωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 12.912 13.019 3.984 5.188

Εσωτερικό Λοιπά 6.239 5.374 650 1.083

Σύνολο 984.413 868.838 916.318 821.708

Γενικό Σύνολο 1.031.763 915.555 930.645 833.990

        Όμιλος         Εταιρεία

 

Από το 2017 και λόγω της εξαγοράς της “LUKOIL CYPRUS LIMITED” που μετονομάσθηκε σε “CORAL ENERGY 
PRODUCTS CYPRUS LIMITED” και της ίδρυσης της “ CORAL SRB DOO BEOGRAD” , έχει προκύψει δραστηριότητα στο 

εξωτερικό και πλέον οι πωλήσεις στο εξωτερικό αναλύονται ως εξής : 

Ποσά σε χιλ. €

Γεωγραφικός 

Τομέας 

Ποσά σε χιλ. €

Κατηγορία 

Πωλήσεων

Δραστηριότητα 

Κύπρου

Δραστηριότητα 

Σερβίας

Εξαγωγές Σύνολο

Εξωτερικό Καύσιμα 34.435 - 11.541 45.976

Εξωτερικό Χημικά - - 741 741

Σύνολο 34.435 - 12.282 46.717

Ποσά σε χιλ. €

Γεωγραφικός 

Τομέας 

Ποσά σε χιλ. €

Κατηγορία 

Πωλήσεων

Δραστηριότητα 

Κύπρου

Δραστηριότητα 

Σερβίας

Εξαγωγές Σύνολο

Εξωτερικό Καύσιμα 32.509 1.329 12.987 46.825

Εξωτερικό Λιπαντικά - - 1 1

Εξωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο - 32 - 32

Εξωτερικό Χημικά - - 492 492

Σύνολο 32.509 1.361 13.480 47.350

1/1/2017-30/6/2017

1/1/2018-30/6/2018

 

 

4. Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 4.063 2.740 3.351 1.708
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων - (23) - (343)

Τέλος επιτηδεύματος 105 97 8 7

Αναβαλλόμενος φόρος (8) (1.347) 368 (833)

Σύνολο 4.160 1.467 3.727 539

       Όμιλος        Εταιρεία

 

Ο φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου υπολογίσθηκε με συντελεστή 29% για την περίοδο 1/1–30/6/2018 και για 

την συγκριτική περίοδο 1/1–30/6/2017. 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδος οι κατωτέρω 

φορολογικές επιδράσεις: 
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Ποσά σε χιλ. €

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων 13.249 7.491 22.073 3.276

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές 3.842 2.172 6.401 950

Διαφορές φορολογικού ελέγχου - (23) - (343)

Τέλος επιτηδεύματος 105 97 8 7

Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 379 351 322 891

Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (372) (1.214) (2.848) (997)

Λοιπά 206 84 (156) 31

Σύνολο 4.160 1.467 3.727 539

       Όμιλος        Εταιρεία

 

 

5. Κέρδη ανά Μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, με το μέσο σταθμικό αριθμό 

μετοχών κάθε περιόδου/χρήσης. Ο μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προκύπτει αθροίζοντας τις υφιστάμενες μετοχές 

στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο με τα δικαιώματα που δυνητικά μπορούν να ασκηθούν και τα οποία 
διαθέτει η μητρική Εταιρεία και αφαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών. Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά 

μετοχή, βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

Κέρδη/ (ζημιές) κατανεμόμενα στους 

μετόχους της Εταιρείας 9.271 5.697 18.346 2.737

Μέσος Σταθμισμένος αριθμός των  κοινών 

μετοχών για τους σκοπούς  των βασικών 

κερδών ανά μετοχή 2.730.868 2.730.868 2.730.868 2.730.868

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε € 3,40 2,09 6,72 1,00

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 18 

 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και 

κατά την περίοδο 1/1/2018 – 30/6/2018 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

Όμιλος

Ποσά σε χιλ. €

Οικόπεδα - 

κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 136.933 75.625 6.724 31.114 8.545 258.941

Προσθήκες 9.388 4.363 38 2.424 9.621 25.834

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 20.663 11.919 41 1.157 - 33.780

Μειώσεις (260) (509) - (191) (9) (968)

Ανακατανομές 1.681 3.099 - 1.196 (5.976) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 168.405 94.497 6.803 35.700 12.181 317.585

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 168.405 94.497 6.803 35.700 12.181 317.585

Προσθήκες 463 308 268 179 7.172 8.390

Μειώσεις (32) (11) - (49) - (92)

Ανακατανομές 1.878 2.923 1 1.100 (5.902) -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 170.714 97.717 7.072 36.930 13.451 325.883

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 78.642 46.335 4.128 21.658 - 150.763

Αποσβέσεις 5.622 3.468 297 2.134 - 11.522

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 12.780 6.800 41 852 - 20.473

Μειώσεις (194) (478) - (180) - (853)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 96.850 56.125 4.466 24.464 - 181.906

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 96.850 56.125 4.466 24.464 - 181.906

Αποσβέσεις 2.873 1.886 152 1.202 - 6.113

Μειώσεις (29) (4) - (45) - (78)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 99.694 58.007 4.618 25.621 - 187.941

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2017 71.556 38.371 2.337 11.236 12.181 135.680

Αναπόσβεστη αξία στις 30 

Ιουνίου 2018 71.020 39.709 2.454 11.308 13.451 137.942

 

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 19 

 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και 
κατά την περίοδο 1/1/2018 – 30/6/2018 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. €

Οικόπεδα - 

κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 136.641 75.109 5.004 29.221 8.545 254.519

Προσθήκες 7.361 3.739 - 1.526 9.614 22.240

Μειώσεις (260) (509) - (191) (9) (968)

Ανακατανομές 1.681 3.099 - 1.196 (5.977) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 145.424 81.438 5.004 31.752 12.174 275.791

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 145.424 81.438 5.004 31.752 12.174 275.791

Προσθήκες 451 134 - 13 6.774 7.372

Μειώσεις (32) (11) - (49) - (92)

Ανακατανομές 1.878 2.923 1 1.100 (5.902) -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 147.721 84.484 5.005 32.816 13.046 283.071

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 78.501 46.109 3.429 20.119 - 148.158

Αποσβέσεις 4.389 2.858 209 1.905 - 9.361

Μειώσεις (194) (478) - (181) - (853)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 82.696 48.490 3.637 21.844 - 156.666

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 82.696 48.490 3.637 21.844 - 156.666

Αποσβέσεις 2.240 1.597 104 1.054 - 4.995

Μειώσεις (29) (4) - (45) - (78)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 84.907 50.083 3.741 22.853 - 161.583

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2017 62.728 32.948 1.367 9.908 12.174 119.125

Αναπόσβεστη αξία στις 30 

Ιουνίου 2018 62.814 34.401 1.264 9.963 13.046 121.488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 20 

 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού και δικαιώματα εκμεταλλεύσεως 

πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την χρήση 1/1/2017 – 

31/12/2017 και κατά την περίοδο 1/1/2018 – 30/6/2018 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

Όμιλος

Ποσά σε χιλ. € Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 14.513 24.028 38.542

Προσθήκες 1.011 2 1.013

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 631 - 631

Μειώσεις (448) (650) (1.098)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 15.708 23.380 39.088

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 15.708 23.380 39.088

Προσθήκες 500 - 500

Μειώσεις (6) - (6)

Ανακατανομές 2 (2) -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 16.204 23.378 39.582

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 10.841 15.710 26.550

Αποσβέσεις 1.026 1.387 2.413

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 581 0 581

Μειώσεις (448) (195) (643)        

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 12.000 16.902 28.901

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 12.000 16.902 28.901

Αποσβέσεις 604 578 1.182

Μειώσεις (2) - (2)           

Ανακατανομές 1 (1) -             

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 12.603 17.478 30.081

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2017 3.709 6.477 10.187

Αναπόσβεστη αξία στις 30 

Ιουνίου 2018 3.601 5.900 9.501  

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 21 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού και δικαιώματα 
εκμεταλλεύσεως πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 

χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και κατά την περίοδο 1/1/2018 – 30/6/2018 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. € Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 14.094 24.028 38.122

Προσθήκες 594 -                  594

Μειώσεις -                  (650) (650)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 14.688 23.378 38.066

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 14.688 23.378 38.066

Προσθήκες 371 -                  371

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 15.059 23.378 38.437

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 10.630 15.710 26.340

Αποσβέσεις 884 1.386 2.270

Μειώσεις -                  (195) (195)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 11.514 16.901 28.415

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 11.514 16.901 28.415

Αποσβέσεις 477 578 1.054

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 11.991 17.479 29.469

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2017 3.174 6.477 9.651

Αναπόσβεστη αξία στις 30 

Ιουνίου 2018 3.068 5.899 8.967  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 22 

 

8. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες 

Οι Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες : 

Επωνυμία Έδρα

Ποσοστό 

συμμετοχής

Αντικείμενο 

Δραστηριότητας

Μέθοδος 

Ενοποίησης

Σχέση 

Συμμετοχής
MYΡΤΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ

100%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ολική Άμεση
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο "ΕΡΜΗΣ"

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ

100%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ολική Άμεση
CORAL PRODUCTS AND TRADING 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

ΕΦΟΔΙΩΝ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ,ΧΗΜΙΚΩ

Ν ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ

100%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ολική Άμεση

CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 ΠΕΡΙΣΣΟΣ,ΑΤΤΙΚΗ

100%

ΕΜΠΟΡΙΑ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ολική Άμεση
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΡΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ

37,49% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Καθαρή Θέση Αμεση

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ

49,00%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ Καθαρή Θέση Αμεση

MEDPROFILE LTD ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 75,00% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ολική Άμεση

CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) 

LTD
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

75,00%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ολική Έμμεση

MEDSYMPAN LTD ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 100% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ολική Άμεση

CORAL SRB DOO BEOGRAD
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ,ΣΕΡΒΙΑ

100%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ολική Έμμεση

CORAL-FUELS DOEL SKOPJE
ΣΚΟΠΙΑ, Π.Γ.Δ.Μ. 

100%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ολική Έμμεση
CORAL MONTENEGRO DOO 

PODGORICA
ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ , 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 100%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ολική Έμμεση

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 

 
 

σελ 23 

 

Τα ποσά  με τα οποία είναι εκφρασμένες οι αξίες των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου 
είναι τα ακόλουθα : 

Ποσά σε χιλ. €

Επωνυμία 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

MYΡΤΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 1.179 1.179
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο "ΕΡΜΗΣ" 0 0 4.739 4.739
CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

ΕΦΟΔΙΩΝ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ,ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 3.500 3.500
CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 0 0 1.500 1.500
MEDPROFILE LTD 0 0 7.096 7.096

CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD 0 0 0 0

MEDSYMPAN LTD 0 0 2.222 1.822

CORAL SRB DOO BEOGRAD 0 0 0 0

CORAL-FUELS DOEL SKOPJE 0 0 0 0

CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA 0 0 0 0

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 938 877 213 213

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.254 6.851 2.802 2.802

Σύνολο 7.192 7.728 23.251 22.851

Όμιλος Εταιρεία

 

Στο Ά εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική  εταιρεία “MEDSYMPAN 
LTD” κατά € 400 χιλιάδες. 

 

9. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Ποσά σε χιλ. € Έδρα Δραστηριότητα

Ποσοστό 

συμμετοχής

Αξία 

συμμετοχής

HELLAS DIRECT LTD Κύπρος Ασφαλιστική Εταιρία 1,16% 500

Σύνολο 500  

 

Μέσα στη χρήση 2017, ο Όμιλος απέκτησε 212.766 μετοχές της Εταιρείας “HELLAS DIRECT LTD” που αντιστοιχούν 
στο 1,16% του μετοχικού της κεφαλαίου καταβάλλοντας τίμημα € 500 χιλιάδων. 

 

10. Αποθέματα 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.731 1.472 1.731 1.472

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 9.246 8.555 9.246 8.555

Εμπορεύματα 104.002 89.654 80.178 70.944

Σύνολο 114.979 99.681 91.155 80.971

Όμιλος Εταιρεία

 

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας τους σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τόσο στην τρέχουσα όσο 

και στην προηγούμενη περίοδο, δεν επηρεάστηκε από την αποτίμηση η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (κόστος 
πωληθέντων) του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς δεν προέκυψε απομείωση της αξίας των αποθεμάτων. 
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Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο κόστος πωληθέντων για τον Όμιλο ήταν το 2018 € 
946.297 χιλιάδες και για το 2017 € 839.580 χιλιάδες (Εταιρεία: το 2018 € 883.664 χιλιάδες και για το 2017 € 794.515 

χιλιάδες). 

 

11.  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε € 80.151 
χιλιάδες και διαιρείται σε 2.730.868 μετοχές ποσού 29,35 € έκαστη. 

Όλες οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.    

 

12. Αποθεματικά 

Όμιλος

Ποσά σε χιλ. €

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

από συν/κές 

διαφορές 

μετατροπών Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 12.736 11.698 8 29 - 24.470

Μεταφορά 214 1.808 - - (4) 2.018

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 12.950 13.505 8 29 (4) 26.488

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 12.950 13.505 8 29 (4) 26.488

Μεταφορά - - - - 1 1
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 12.950 13.505 8 29 (3) 26.489  

 

Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. €

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 11.882 11.698 23.581

Μεταφορά - 1.808 1.808
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 11.882 13.506 25.389

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 11.882 13.506 25.389

Μεταφορά - - -
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 11.882 13.506 25.389  

(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 

45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό 
να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

(β) Ειδικά αποθεματικά 

Ειδικά είναι τα αποθεματικά τα οποία σχηματίζονται έχοντας συγκεκριμένο προορισμό όπως λχ. το αποθεματικό για 

διανομή μερισμάτων στους μετόχους, το αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών από επισφαλείς πελάτες 

κτλ. Ο ειδικός προσδιορισμός του αποθεματικού καθορίζεται από το όργανο εκείνο που επέβαλε το σχηματισμό του. 
Ήτοι από το νόμο, την γενική συνέλευση των μετόχων. Δύναται βεβαίως και η φορολογική νομοθεσία να επιβάλει ή να 

επιτρέψει το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού όπως είναι το αποθεματικό από «κέρδη από την πώληση 
χρεογράφων». 
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(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις 
αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου 

πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν 

καταβάλλεται φόρος. 

 

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 

 

Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από απαλλασσόμενα της 

φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί 

που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  Σε περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης ή διανομής υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

13.   Δάνεια 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

Δάνεια τραπεζών 77.500 155.023 72.000 147.000

Υπερανάληψη 18.922 15.528 17.572 15.528

Διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο 90.000 - 90.000 -

Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου (1.469) (489) (1.469) (489)

Σύνολο δανείων 184.953 170.062 178.103 162.039

Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:

Άμεσα ή εντός ενός έτους 59.422 53.551 52.572 45.528

Εντός του δεύτερου έτους 25.000 105.000 25.000 105.000

Από 3 έως και 5 χρόνια 102.000 12.000 102.000 12.000

Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου (1.469) (489) (1.469) (489)

Σύνολο δανείων 184.953 170.062 178.103 162.039

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται με την εύλογη αξία τους. 

Την 30η Ιουνίου 2018 ο Όμιλος έχει τα παρακάτω τραπεζικά δάνεια: 

i. Η “CORAL A.E.” έχει συνάψει δάνεια ως εξής: 

Στις 9/5/2018 ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 90.000 χιλιάδων επιτοκίου 3%, το οποίο 
εισήχθει και διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σκοπός του δανείου είναι  αναχρηματοδότηση 

υφιστάμενου δανεισμού. Το δάνειο θα αποπληρωθεί στις 11/5/2022. 

Στις 28/9/2015 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 120.000 χιλιάδων επιτοκίου 

EURIBOR + SPREAD, οι αποπληρωμές του είναι ετήσιες με έναρξη την 28/9/2017 και θα ολοκληρωθούν στις 
28/9/2019. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το 

υπόλοιπο του δάνειου την 30/6/2018 ανέρχεται σε € 25.000 χιλιάδες. 

Επίσης στις 30/5/13 η Εταιρεία έλαβε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 20.000 χιλιάδων επιτοκίου 
EURIBOR + SPREAD, οι αποπληρωμές του είναι εξαμηνιαίες με έναρξη την 31/5/2016 και επρόκειτο να 

ολοκληρωθούν στις 30/11/2017. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενου δανεισμού. Η Εταιρεία συμφώνησε παράταση αποπληρωμής του υπολοίπου των € 12.000 

χιλιάδων έως την 30/11/2021. 
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Τέλος η Εταιρεία έχει λάβει βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους  € 52.572 χιλιάδες με την μορφή αλληλόχρεων 
λογαριασμών. 

Για τα παραπάνω δεν έχουν εγγραφεί βάρη σε πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου.  

Τα  παραπάνω ομολογιακά δάνεια έχουν ληφθεί σε Ευρώ. 

ii. Η “CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E.”  έχει λάβει βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους  € 5.500 

χιλιάδες. 

iii. Η “CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD” έχει λάβει βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους  € 

1.350 χιλιάδες. 

 

14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

α) Νομικές Υποθέσεις: Την 30/06/2018 υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 
8,07 εκατομμυρίων περίπου, οι οποίες αφορούν σε τελωνειακές υποθέσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις έμμεσων φόρων, 

εργατικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου. Εκ του 
συνόλου των επίδικων απαιτήσεων τρίτων κατά του Ομίλου, το ποσό των € 3,61 εκατομμυρίων περίπου βαρύνουν την 

παλαιά μέτοχο Shell βάσει της συμφωνίας πώλησης της ελληνικής Εταιρείας Shell Hellas A.E. (νυν Coral A.E.) στο νέο 

μέτοχο «Μότορ Όϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.».  
 

Οι νομικοί σύμβουλοι και η Διοίκηση εκτιμούν ότι η τελική υποχρέωση του Ομίλου θα ανέλθει στο ποσό  των € 2,5 
εκατομμυρίων περίπου (31/12/2017 : € 2,7 εκατομμύρια). Για το ποσό αυτό έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. 

 

β) Πρόστιμο αξίας € 19.664.888 επιβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 421/V/25.11.2008 απόφασή της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού σε βάρος της Εταιρείας SHELL HELLAS AE (νυν CORAL AE) για επικαλούμενη παράβαση των άρθρων 1, 

παρ. 1 & 2 του ν.703/77 όπως ισχύει, και ειδικότερα για υποτιθέμενη εναρμονισμένη πρακτική στην εμπορία 
αμόλυβδης βενζίνης με την Εταιρεία BP HELLAS AE κατά τη διάρκεια του 2003. 

 
Κατά της εν λόγω απόφασης η Εταιρεία έχει ασκήσει την από 22/01/2009 προσφυγή της στο αρμόδιο Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών, καθώς και προσθέτους λόγους, που συζητήθηκαν στις 28/09/2010. Εν τω μεταξύ η Εταιρεία αιτήθηκε 

την αναστολή πληρωμής του προστίμου μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής της. Mε την υπ.αριθ. 25/2009 
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η αίτηση αναστολής έγινε μερικά δεκτή για ποσό € 

18.000.000. 
 

Κατόπιν αυτού η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των € 1.664.888 πλέον προσαυξήσεων € 56.606 (ήτοι συνολικά € 

1.721.494) την 18η Μαρτίου 2009, ενώ παράλληλα είχε κατατεθεί από τον Όμιλο Shell εγγυητική επιστολή ποσού € 
7.000.000. 

 
Με την απόφαση με αρ. 1495/2011 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η ως άνω προσφυγή της Εταιρείας έγινε καθ’ 

ολοκληρία δεκτή και η 421/V/2008 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και το επιβληθέν πρόστιμο των 

€19.664.888 ακυρώθηκε στο σύνολο του. Τόσο η εγγυητική επιστολή ποσού € 7.000.000 όσο και το καταβληθέν 
πρόστιμο ύψους € 1.721.494 έχουν επιστραφεί ήδη στην Εταιρεία. 

 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά της 1495/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών. Η υπόθεση συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 25.04.2018  (μετά από αναβολές) και αναμένεται 
η έκδοση απόφασης στο τέλος του έτους. 

  

Επιπροσθέτως και με βάση την ΠΟΛ : 1055 που δημοσιεύτηκε την 12 Μαΐου 2010 το ασυμψήφιστο υπόλοιπο, ύψους  
€ 2.879.199 του  προκαταβληθέντος φόρου εισοδήματος της Εταιρείας για το φορολογικό έτος 2007 που καταβλήθηκε 

το 2008 συμψηφίστηκε με το άνωθεν πρόστιμο. Συμπληρωματικά και σύμφωνα με την ΠΟΛ 1161 της 17ης Νοεμβρίου 
του έτους 2010 οι οφειλές προς την Εταιρεία από το σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης «Ήφαιστος» για την 

περίοδο 10-15 Δεκεμβρίου 2010, ύψους € 112.080 συμψηφίστηκαν και αυτές με το πρόστιμο της επιτροπής 
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ανταγωνισμού. Και τα ποσά αυτά ήδη έχουν επιστραφεί στο σύνολό τους στην Εταιρεία, με συμψηφιστικές καταβολές 
κατά τη διάρκεια του 2013. 

 
Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης της εν λόγω υπόθεσης για την εταιρεία, θα πρέπει να σημειωθεί  ότι έχει συμφωνηθεί 

η πλήρης κάλυψη από την παλαιά μέτοχο Shell. 

 
Η γνώμη της Διοίκησης και των νομικών συμβούλων της Εταιρείας είναι ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι 

ευνοϊκή για την Εταιρεία. 
 

γ) Η Κυπριακή Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) επέβαλε πρόστιμο ύψους € 1.391.409  στην Coral 

Energy Products Cyprus Ltd για παραβίαση των Κυπριακών κανόνων ανταγωνισμού λόγω συμφωνιών με τους 
πρατηριούχους της εν λόγω εταιρείας  που περιείχαν όρους  για άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης 

πετρελαϊκών προϊόντων. Το πρόστιμο δεν έχει καταβληθεί από την εταιρεία. 
H εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή και αίτηση αναστολής. Το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο, λόγω του ακυρωτικού 

χαρακτήρα της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης της εν λόγω υπόθεσης για την εταιρεία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει συμφωνηθεί 

υπό προϋποθέσεις σχετική κάλυψη από τους παλαιούς μετόχους. Επί του παρόντος η εταιρεία προχωρεί στις 

ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες τις οποίες προτίθεται να εξαντλήσει, ενώ δεν έχει υπάρξει γεγονός που να αίρει τις 
συμφωνηθείσες προϋποθέσεις κάλυψης από τους παλαιούς μετόχους, με συνέπεια να εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει 

εκταμίευση εκ μέρους της εταιρείας. 
 

δ) Για την θυγατρική εταιρεία  Coral Products ΑΕ, θεωρούνται ανέλεγκτες οι χρήσεις 2015 και 2016 κατά τις οποίες η 

εταιρεία ήταν ανενεργή. Για την θυγατρική εταιρεία  Coral Innovations ΑΕ, θεωρείται ανέλεγκτη η χρήση 2015 κατά 
την οποία η εταιρεία ήταν ανενεργή. 

 
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 , 2014 , 2015 και 2016,οι εταιρείες του Ομίλου που υποχρεούνταν σε Έλεγχο 

φορολογικής συμμόρφωσης από τακτικούς ελεγκτές έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920  τακτικό 

ελεγκτή , σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.  2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης . Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται 

από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 
εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 

διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την Διοίκηση του Ομίλου ότι τα αποτελέσματα 
από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση του Ομίλου. 

 
Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης όλων των 

εταιρειών του Ομίλου από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2017 δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν αναμένεται να 
προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις. 

 

ε) Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού € 19 εκατομμυρίων περίπου.  
 

στ) Κατά την 30η Ιουνίου του 2018 ο Όμιλος έχει δώσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 9,5 εκ περίπου 
(31/12/2017 : € 11,36 εκ) ως εγγύηση στα κατά τόπους τελωνεία όπου ο Όμιλος διαθέτει τελωνειακά ελεγχόμενες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Συμπληρωματικά ο Όμιλος έχει δώσει «Εγγυητικές  Επιστολές Καλής 
Εκτέλεσης» € 4,35 εκ περίπου (31/12/2017: € 4,75εκ). 

 

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται η μεταβολή των εγγυητικών σε σχέση με την συγκριτική περίοδο: 
 

 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης/ Διαγωνισμών 4.349 4.752 4.349 4.752

Εγγυητικές Δασμών 9.500 11.363 6.800 7.863
Σύνολο 13.849 16.115 11.149 12.615

ΕταιρείαΌμιλος
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15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

i) Συναλλαγές 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς μητρική 6.991 6.542 6.990 6.537

Προς θυγατρικές - - 462.322 390.455

Προς συγγενείς 584 519 584 519

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 25.062 7.909 24.954 7.826
Σύνολο 32.637 14.970 494.850 405.337

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από μητρική 293.212 247.307 265.487 238.767

Από θυγατρικές - - 1.424 842

Από συγγενείς 191 188 191 188

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 29.263 19.825 20.848 12.578
Σύνολο 322.666 267.320 287.950 252.375

     Όμιλος       Εταιρεία

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με τους 
συνήθεις εμπορικούς όρους. Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις 

οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός μέτοχος του ομίλου. 

ii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2017

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από μητρική 2.027 1.145 2.027 1.144

Από θυγατρικές - - 40.477 22.288

Από συγγενείς 2.220 301 2.220 301

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.483 1.295 3.462 1.294
Σύνολο 7.730 2.741 48.186 25.027

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς μητρική 26.090 16.188 18.055 15.292

Προς θυγατρικές - - 2.870 1.795

Προς συγγενείς 51 53 51 53

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.745 2.378 3.121 1.951
Σύνολο 29.886 18.619 24.097 19.091

Όμιλος Εταιρεία

 

Εντός των απαιτήσεων της Εταιρείας από θυγατρικές περιλαμβάνεται δάνειο ποσού 4.400 χιλιάδων που έχει χορηγήσει 

στην θυγατρική εταιρεία “CORAL SRB LLC”. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί ο Όμιλος για 

αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 
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iii) Παροχές προς τη Διοίκηση 

Για την περίοδο 1/1-30/6/2018, ποσό ύψους € 1.678 χιλιάδες καταβλήθηκε ως αμοιβή διευθυντικών στελεχών. Δεν 

υπάρχει υπόλοιπο υποχρέωσης προς τα μέλη της Διοίκησης την 30/6/2018.  

16. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να 

προκύψουν λόγω της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως 
αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην 

Ελληνική οικονομία θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία του Ομίλου. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο 
και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική 

απόδοση του Ομίλου. 

 Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα η 

Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από τα Δολάρια ΗΠΑ. Λόγω αυτού υπάρχει κίνδυνος από 
τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  Επίσης λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε Δολάρια ΗΠΑ 

για αγορές πετρελαιοειδών η σχετική ισοτιμία Δολάριο ΗΠΑ/Ευρώ είναι ένας σημαντικός παράγων των περιθωρίων 
κέρδους του Ομίλου. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται με τη μεγιστοποίηση της φυσικής 

αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών - εκροών σε Δολάρια ΗΠΑ. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο Όμιλος έχει πρόσβαση στην εγχώρια χρηματαγορά και είναι σε θέση να επιτυγχάνει ανταγωνιστικά επιτόκια και 

όρους δανεισμού, με συνέπεια την ελαχιστοποίηση του εν λόγω κίνδυνου.  

Κίνδυνος τιμής 

Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου λόγω της τήρησης αποθεμάτων και 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό ρυθμίζοντας τα αποθέματα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα και καθορίζοντας τις τιμές 

πώλησης από τις ημερήσιες διεθνείς τιμές. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, καθώς τα διαθέσιμα του 

Ομίλου είναι κατατεθειμένα σε γνωστά τραπεζικά ιδρύματα.  

Οι απαιτήσεις του ομίλου κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και 
κατά συνέπεια σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Ο όμιλος έχει συμβάσεις για τις συναλλαγές με τους πελάτες του, στις 

οποίες ορίζεται ότι η τιμή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες τρέχουσες τιμές που ισχύουν 
κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου ασχολείται αποκλειστικά με την 

εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής του Ομίλου. Επιπροσθέτως για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ο Όμιλος 
λαμβάνει προσημειώσεις ακινήτων από τους πελάτες καθώς και εγγυητικές επιστολές τραπέζης όπου κρίνεται αναγκαίο.  
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Σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος 
συνεργάζεται μόνο με τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της χώρας που έχουν υψηλό δείκτη 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος συντάσσει και παρακολουθεί σε μηνιαία βάση πρόγραμμα ταμειακών ροών που περιλαμβάνει τόσο τις 

λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηματοροές.  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων 

και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από 

έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση 
από τράπεζες εσωτερικού ή μέσω του Ομίλου από τράπεζες εξωτερικού.  Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες 

εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή 
έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

Διαχείριση  κινδύνων κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας του στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κόστος κεφαλαίου. Τα κεφάλαια του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά με βάση τη σχέση καθαρού χρέους προς Ίδια 
Κεφάλαια.  Η εν λόγω σχέση υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα Ίδια Κεφάλαια. Ο καθαρός 

δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
δανεισμού» όπως εμφανίζεται στη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα».  

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

Δάνεια τραπεζών 184.953 170.062 178.103 162.039

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (21.950) (23.005) (7.762) (8.994)

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 163.003 147.057 170.341 153.045

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 126.042 118.304 116.116 98.765

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια 1,29 1,24 1,47 1,55

Όμιλος Εταιρεία

 

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Ο Όμιλος δεν έχει στην κατοχή του χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές 
(π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια). H ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των 

εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, εκτιμάται ότι αποτελεί και την εύλογη αξία αυτών.  

Εμπορικές απαιτήσεις που η είσπραξη τους διακανονίζεται άτοκα σε εύρος χρόνου πέραν των συνήθων ορίων 

πίστωσης, καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία συναλλαγής / διακανονισμού, με προεξόφληση 

των μελλοντικών χρηματικών εισροών. 

Η πρακτική προεξόφλησης που εφαρμόζει ο Όμιλος συνίσταται στα εξής: σε προεξόφληση στην εύλογη αξία τους, 

υποβάλλονται ληξιπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις που διακανονίζονται άτοκα,  και ο χρόνος αποπληρωμής 
ολοκληρώνεται σε διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής 

θέσης. Για την προεξόφληση, ο Όμιλος χρησιμοποιεί σαν προεξοφλητικό επιτόκιο ένα επιτόκιο που προσδιορίζεται με 

το ισχύον επιτόκιο για παρόμοια μέσα, και ειδικότερα τους έντοκους διακανονισμούς προς τους πελάτες της.  

Σε προεξόφληση υποβάλλονται οι μακροπρόθεσμες εμπορευματικές πιστώσεις. 

 
Η ονομαστική αξία των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, εκτιμάται ότι 

προσεγγίζει την εύλογή τους  αξία. 
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17. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
 

Δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία 

της Εταιρείας και του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

 ΑΔΤ  ΑΗ 567603/2009

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

           ΑΔΤ ΑΑ 075307/2005          

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.      

 ΑΔΤ Σ 638117 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΙΦΩΤΟΥΔΗΣ 

ΑΔΤ ΑΗ 554729

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0104838/22.07.2015

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ

 ΑΔΤ ΑΝ 076436

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ   

 



Έκθεζη Διάθεζης Ανηληθένηων Κεθαλαίων από ηην έκδοζη Κοινού Ομολογιακού 

Δανείοσ με καηαβολή μεηρηηών για ηην περίοδο από 11.05.2018 μέτρι ηην 
30.6.2018  

 
 

 

ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 4.1.2 ηος Θανονιζμού ηος Υπημαηιζηηπίος 
Αθηνών (εθεξήρ ηο «Υ.Α.»), ηην απόθαζη ςπ' απιθ. 25/17.07.2008 ηος Γ.. ηος Υ.Α. και ηην 

ςπ' απιθ. απόθαζη 8/754/ 14.04.2016 ηος Γ.. ηηρ Δπιηποπήρ Θεθαλαιαγοπάρ (εθεξήρ η 
«Δ.Θ.»), γνυζηοποιείηαι όηι, από ηην έκδοζη Θοινού Ομολογιακού Γανείος ποζού εςπώ 

ενενήνηα  εκαηομμςπίυν (€90.000.000) διάπκειαρ πένηε (5) εηών, διαιπούμενος ζε 90.000 
άςλερ, κοινέρ, ανώνςμερ ομολογίερ με ονομαζηική αξία €1.000 εκάζηη, πος 

ππαγμαηοποιήθηκε ζύμθυνα με ηην από 23.04.2018 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

ηηρ «CORAL ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΖΚΗΘΧΛ ΠΡΟΨΟΛΣΧΛ» και ηην 
από 24.04.2018 απόθαζη έγκπιζηρ ηος πεπιεσομένος ηος Δνημεπυηικού Γεληίος από ηην 

Δ.Θ., ανηλήθηκαν ζςνολικά κεθάλαια ύτοςρ ενενήνηα εκαηομμςπίυν εςπώ (€90.000.000). Οι 
δαπάνερ έκδοζηρ ανήλθαν ζε € 1.410.680 και μείυζαν ηα ζςνολικά ανηληθένηα κεθάλαια. 

 

  
Ζ έκδοζη ηος Θοινού Ομολογιακού Γανείος καλύθθηκε πλήπυρ και η πιζηοποίηζη ηηρ 

καηαβολήρ ηυν ανηληθένηυν κεθαλαίυν έγινε από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Δηαιπείαρ ζηιρ 
11.05.2018. 

  
Πεπαιηέπυ, οι εκδοθείζερ ενενήνηα  σιλιάδερ (90.000) κοινέρ ανώνςμερ ομολογίερ ειζήσθηζαν 

ππορ διαππαγμάηεςζη ζηην οπγανυμένη αγοπά ηίηλυν ζηαθεπού ειζοδήμαηορ ηος 

Υπημαηιζηηπίος Αθηνών ζηιρ 14.05.2018. 
 

  
ύμθυνα με ηιρ δεζμεύζειρ πος διαηςπώνονηαι ζηο ζσεηικό Δνημεπυηικό Γεληίο πος 

εγκπίθηκε από ηην Δπιηποπή Θεθαλαιαγοπάρ και ηην από 23.04.2018 απόθαζη ηος Γ ηηρ 

εηαιπείαρ, γνυζηοποιείηαι όηι ηα ανηληθένηα κεθάλαια ποζού ύτοςρ ενενήνηα εκαηομμςπίυν 

εςπώ (€ 90.000.000), μείον ποζό ενόρ εκαηομμςπίος ηεηπακοζίυν δέκα σιλιάδυν εξακόζιυν 

ογδόνηα εςπώ (€ 1.410.680), ηο οποίο αθοπά δαπάνερ έκδοζηρ, διαηέθηκαν μέσπι ηην 

30.6.2018 υρ ακολούθυρ: 

 

Γαπάνερ Έκδοζηρ ΘΟΓ -1.411 -1.411

Ανηληθένηα κεθάλαια περιόδοσ 

11/5/2018 έως και 30/6/2018 90.000

Aποπληπυμή μέποςρ Τθιζηάμενος 

Ομολογιακού Γανείος 88.589 88.589

ύνολο ανηληθένηων κεθαλαίων 

μεηά ηις δαπάνες έκδοζης 88.589 88.589

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

Ποζά ζε τιλ. €

ΥΡΗΗ ΑΝΣΛΗΘΕΝΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ

ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΡΗΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

 

 

 

 



Καπούζι ,19 επηεμβπίος 2018 

 

 

Ο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ Γ/ΛΣΖ   

ΓΔΧΡΓΗΟ  Γ. ΠΡΧΣΟΦΑΙΣΖ

 ΑΓΣ  638117 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..       

ΗΧΑΛΛΖ Β. ΒΑΡΓΗΛΟΓΗΑΛΛΖ

 ΑΓΣ  ΑΖ 567603/2009

  Ο ΓΔΛΗΘΟ Γ/ΛΣΖ

    ΓΔΧΡΓΗΟ Λ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΙΟ

           ΑΓΣ ΑΑ 075307/2005          

 



 

Έκθεση Ευρημάτων από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) με την από 23 Ιουλίου 2018 επιστολή 

ανάθεσης έργου, διενεργήσαμε τις κατωτέρω διαδικασίες σχετικά με την «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων 

Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου» (η «Έκθεση») που διενεργήθηκε το 2018. Η 

διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της Έκθεσης αυτής σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα του Ενημερωτικού Δελτίου της 24ης Απριλίου 2018 στο πεδίο Περιληπτικό Σημείωμα Στοιχείου 

Ε.2β. 

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει 

σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». 

Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε 

τα ευρήματά μας. 

 

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν 

 

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής: 

 

 Εξετάσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ε.2β του 

Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 24η 

Απριλίου 2018. 

 

 Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στην Έκθεση με τα αντίστοιχα ποσά 

που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, από την ημερομηνία άντλησης των 

κεφαλαίων έως και την 30η Ιουνίου 2018. 

 

 Εξετάσαμε εάν τα αντληθέντα ποσά από το κοινό ομολογιακό δάνειο έχουν διατεθεί από την 

ημερομηνία άντλησης των κεφαλαίων έως και την 30η Ιουνίου 2018 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

χρήσεις τους, με βάση τα οριζόμενα του πεδίου Περιληπτικό Σημείωμα Στοιχείου Ε.2β του 

Ενημερωτικού Δελτίου, εξετάζοντας δειγματοληπτικά τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές 

λογιστικές εγγραφές. 

 

Ευρήματα 

 

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής: 

 

1) Διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με την παράγραφο Ε.2β του 

Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. 

 

2) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως διατεθέντα κεφάλαια στην επισυναπτόμενη 

«Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου» 

προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, έως την 30η Ιουνίου 2018. 
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3) Εξετάζοντας σε δειγματοληπτική βάση τα σχετικά δικαιολογητικά εξακριβώσαμε ότι τα αντληθέντα 

ποσά από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

χρήσεις τους, με βάση τα οριζόμενα του πεδίου Περιληπτικό Σημείωμα Στοιχείου Ε.2β του 

Ενημερωτικού Δελτίου της 24ης Απριλίου 2018. 

 

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε 

οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. 

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν 

υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 

 

Περιορισμός Χρήσης 

 

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της 

τήρησης των υποχρεώσεών της προς το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως εκ 

τούτου, η έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, αφού περιορίζεται 

μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που 

συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018. 

 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις 

που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση 

και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται 

στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 

την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε 

τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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