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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007 δηλώνουμε 

ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 

 
 

A. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2019 της Εταιρείας σε ατομική και ενοποιημένη 

βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 

περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του 

Νόμου 3556/2007, και 

 

B. Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007. 
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1. Απολογισμός Εργασιών του Ομίλου 

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου , κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 

2018, κινήθηκαν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/6/2019

1/1-

30/6/2018

Κύκλος εργασιών 1.089.629 1.031.763

Κόστος πωληθέντων (999.986) (946.460)

Μεικτά αποτελέσματα 89.643 85.303

Έξοδα διάθεσης (73.511) (66.087)

Έξοδα διοίκησης (6.810) (6.388)

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.273 5.783

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) (97) 191

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 14.498 18.802

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.046) (7.000)

Έσοδα από επενδύσεις 172 164

Κέρδη  από συγγενείς εταιρείες 1.570 1.283

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 9.194 13.249

Φόρος εισοδήματος (3.418) (4.160)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 5.776 9.089

Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 6.023 9.271

Δικαιώματα μειοψηφίας (247) (182)

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε € 2,21 3,40

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 165 1

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης 5.941 9.090

Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 6.188 9.272

Δικαιώματα μειοψηφίας (247) (182)  
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Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας , κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2018, κινήθηκαν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/6/2019

1/1-

30/6/2018

Κύκλος εργασιών 962.002 930.645

Κόστος πωληθέντων (920.671) (884.854)

Μεικτά αποτελέσματα 41.331 45.791

Έξοδα διάθεσης (41.583) (39.282)

Έξοδα διοίκησης (5.195) (4.979)

Άλλα λειτουργικά έσοδα 15.142 14.545

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) 107 170

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 9.802 16.245

Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.324) (4.189)

Έσοδα από επενδύσεις 327 10.017

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 5.805 22.073

Φόρος εισοδήματος (2.306) (3.727)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 3.499 18.346

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε € 1,28 6,72  

 

Στα προαναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 

 

1.1 Κύκλος Εργασιών 

Ο μεικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 κατά € 58εκ. , παρουσιάζοντας μια 
ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως 5,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, όπως διακρίνεται και από 

τον παρακάτω πίνακα : 

 

Ποσά σε χιλ. €
1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Πωλήσεις:

Εμπορευμάτων 376.738 329.695

Προϊόντων 706.503 696.939

Λοιπά 6.388 5.129

Σύνολο 1.089.629 1.031.763  
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Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων του 
Ομίλου, έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €

Γεωγραφικός 

Τομέας Κατηγορία Πωλήσεων

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Εξωτερικό Καύσιμα 38.855 46.552

Εξωτερικό Λιπαντικά 8 1

Εξωτερικό Χημικά 888 492

Εξωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 244 32

Εξωτερικό Λοιπά 737 273

Σύνολο 40.732 47.350

Εσωτερικό Καύσιμα 1.009.162 948.334

Εσωτερικό Λιπαντικά 2.853 2.725

Εσωτερικό Χημικά 18.373 14.203

Εσωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 10.026 12.912

Εσωτερικό Λοιπά 8.483 6.239

Σύνολο 1.048.897 984.413

Γενικό Σύνολο 1.089.629 1.031.763  

 

Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε ο Όμιλος κατά το Α’ εξάμηνο 2019 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσότητα σε MT

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Καύσιμα 1.034.154 919.763

Λιπαντικά 1.203 1.128

Χημικά 18.700 14.972

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 9.042 20.834

Λοιπά 3.139 373

Σύνολο 1.066.238 957.070  

Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε ο Όμιλος σημείωσαν αύξηση κατά 11,4% περίπου.  

 

Η αντίστοιχη ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας για το Α’ εξάμηνο 2019 παρουσιάζεται παρακάτω: 

Ποσά σε χιλ. €
1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Πωλήσεις:

Εμπορευμάτων 255.506 234.050

Προϊόντων 706.503 696.939

Λοιπά (7) (344)

Σύνολο 962.002 930.645   

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το Α’ εξάμηνο 2019  διαμορφώθηκε σε € 962.002 χιλιάδες από € 930.645 

χιλιάδες το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4 % . 
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Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων της 
Εταιρείας, έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €

Γεωγραφικός 

Τομέας Κατηγορία Πωλήσεων

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Εξωτερικό Καύσιμα 15.017 13.834

Εξωτερικό Λιπαντικά 8 1

Εξωτερικό Χημικά 888 492

Σύνολο 15.913 14.327

Εσωτερικό Καύσιμα 923.425 894.756

Εσωτερικό Λιπαντικά 2.853 2.725

Εσωτερικό Χημικά 18.372 14.203

Εσωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 14 3.984

Εσωτερικό Λοιπά 1.425 650

Σύνολο 946.089 916.318

Γενικό Σύνολο 962.002 930.645  

 

Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε η Εταιρεία κατά το Α’ εξάμηνο 2019 όσο και κατά την συγκριτική 

περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσότητα σε MT

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Καύσιμα 890.024 820.429

Λιπαντικά 1.203 1.128

Χημικά 18.700 14.972

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 20 13.137

Λοιπά 3.139 373

Σύνολο 913.086 850.039  

 

Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε η Εταιρεία σημείωσαν αύξηση κατά 7,4% περίπου.  

 

1.2 Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 

Το μεικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε € 89.643 χιλιάδες ή σε 8,2% επί του κύκλου εργασιών, 
έναντι € 85.303 χιλιάδες ή σε 8,3% % επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας 
αύξηση ίση με 5,1%. 

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 στο ποσό των € 41.331 χιλιάδων 
έναντι € 45.791 χιλιάδων  της συγκριτικής περιόδου, ήτοι μειωμένο κατά 9,7%. 

 

1.3 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας & Διάθεσης – Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/Κέρδη  

Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν το Α’ 

εξάμηνο 2019 κατά € 7.846 χιλιάδες ή 10,8% ενώ σε επίπεδο Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 2.517 χιλιάδες ή 
5,7%  έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2018. 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα/κέρδη σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2019 κατά € 798 χιλιάδες ή 
13,4%, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 534 χιλιάδες ή 3,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2018. 
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1.4 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018 Ποσό %

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 233 1.038 (805) -77,6%

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων 2.802 2.991 (189) -6,3%

Τόκοι μισθώσεων 1.542 - 1.542 100,0%

Προμήθειες τραπεζών και συναφή έξοδα 2.469 2.971 (502) -16,9%

Σύνολο 7.046 7.000 46 0,7%

Μεταβολή

Όμιλος

 

 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018 Ποσό %

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 181 872 (691) -79,2%

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων 2.655 2.991 (336) -11,2%

Τόκοι μισθώσεων 1.233 - 1.233 100,0%

Προμήθειες τραπεζών και συναφή έξοδα 255 326 (71) -21,8%

Σύνολο 4.324 4.189 135 3,2%

Εταιρεία

Μεταβολή

 

 

Όπως φαίνεται από τους πιο πάνω πίνακες, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας δεν 
παρουσίασαν σημαντική μεταβολή στο σύνολο τους. Στα επιμέρους οι τόκοι τόσο το βραχυπρόθεσμων όσο και 

των μακροπροθέσμων δανείων μειώθηκαν για τον Όμιλο και την Εταιρεία λόγω της αναχρηματοδότησης 
υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερα επιτόκια, μείωση παρουσίασαν επίσης και οι τραπεζικές προμήθειες λόγω 

επαναδιαπραγμάτευσης τους τέλος οι τόκοι μισθώσεων προστέθηκαν στην τρέχουσα περίοδο λόγω της 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

 

1.5 Έσοδα από επενδύσεις & συμμετοχές 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018 Ποσό %

Κέρδη/(ζημιές) από Συγγενείς Εταιρίες 1.570 1.283 287 22,4%

Σύνολο 1.570 1.283 287 22,3%

Μεταβολή

Όμιλος

 

 

Για τον Όμιλο τα Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες αφορούν την αναλογία του Ομίλου επί των οικονομικών 
αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης «Shell & MoH Α.Ε αεροπορικών 
καυσίμων» και «Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου – Αλεξανδρουπόλεως Α.Ε». 
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Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018 Ποσό %

Έσοδα τόκων 172 164 8 5,1%

Σύνολο 172 164 8 5,1%

Μεταβολή

Όμιλος

 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018 Ποσό %

Έσοδα τόκων 327 198 129 65,2%

Έσοδα από μερίσματα - 9.819 (9.819) -100,0%

Σύνολο 327 10.017 (9.690) -96,7%

Μεταβολή

Εταιρεία

 

 

Οι παραπάνω πίνακες αφορούν έσοδα από επενδύσεις που περιλαμβάνουν έσοδα τόκων καθώς και έσοδο 
προεξόφλησης των εμπορευματικών πιστώσεων το οποίο ανέρχεται σε € 133 χιλιάδες για το Α΄ εξάμηνο του 
2019  και σε € 157 χιλιάδες για την συγκριτική περίοδο. 

Αναφορικά με την Εταιρεία στα έσοδα από επενδύσεις για την συγκριτική περιλαμβάνονται μερίσματα από τις 
θυγατρικές εταιρείες Μυρτέα ΑΕ (€ 6.000 χιλιάδες), Ερμή ΑΕΜΕΕ (€ 2.000 χιλιάδες) και Shell & MoH Α.Ε (€ 

1.819 χιλιάδες). Για την τρέχουσα περίοδο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς η Εταιρεία δεν έλαβε μερίσματα. 

 

2. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου έχουν ως ακολούθως : 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/6/2019  %

1/1-

30/6/2018  %

α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων 5.776 1,0% 9.089 2,1%

Σύνολο Ενεργητικού 566.029 425.858

β. Αποδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων 5.776 4,1% 9.089 7,2%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.806 126.042

γ.Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)

Κέρδη μετά φόρων+Χρηματοοικονομικά Έξοδα 12.822 3,4% 16.089 5,5%

Σύνολο Καθ Δανεισμού+Ιδία Κεφάλαια+Προβλέψεις 380.800 291.556

δ.Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού 238.429 63,0% 163.003 56,4%

Σύνολο  Καθαρού Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων 378.235 289.045

ε. Σχέση Δανεισμού Προς Ιδία Κεφάλαια

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού 238.429 170,5% 163.003 129,3%

Ιδία Κεφάλαια 139.806 126.042
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Οι αντίστοιχοι δείκτες για την Εταιρεία παρατίθενται  παρακάτω : 

Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/6/2019  %

1/1-

30/6/2018  %

α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων 3.499 0,7% 18.346 4,7%

Σύνολο Ενεργητικού 477.442 392.611

β. Αποδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων 3.499 2,9% 18.346 15,8%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 121.819 116.116

γ.Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)

Κέρδη μετά φόρων+Χρηματοοικονομικά Έξοδα 7.823 2,2% 22.535 7,8%

Σύνολο Καθ Δανεισμού+Ιδία Κεφάλαια+Προβλέψεις 349.647 287.852

δ.Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού 226.359 65,0% 170.341 59,5%

Σύνολο  Καθαρού Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων 348.178 286.457

ε. Σχέση Δανεισμού Προς Ιδία Κεφάλαια

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού 226.359 185,8% 170.341 146,7%

Ιδία Κεφάλαια 121.819 116.116  

 

3. Συναλλαγές Μεταξύ Συνδεδεμένων Μερών 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς μητρική 4.564 6.991 4.557 6.990

Προς θυγατρικές - - 509.301 462.322

Προς συγγενείς 565 584 565 584

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 26.655 25.062 26.546 24.954
Σύνολο 31.784 32.637 540.969 494.850

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από μητρική 366.724 293.212 318.284 265.487

Από θυγατρικές - - 8.622 1.424

Από συγγενείς 185 191 185 191

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 42.045 29.263 31.798 20.848
Σύνολο 408.954 322.666 358.889 287.950

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. 
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Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από μητρική 1.448 2.027 1.448 2.027

Από θυγατρικές - - 46.199 40.477

Από συγγενείς 326 2.220 326 2.220

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.516 3.483 4.481 3.462
Σύνολο 6.290 7.730 52.454 48.186

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς μητρική 41.878 26.090 36.516 18.055

Προς θυγατρικές - - 3.483 2.870

Προς συγγενείς 151 51 151 51

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.543 3.745 5.439 3.121
Σύνολο 48.572 29.886 45.589 24.097

Όμιλος Εταιρεία

 

  

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για 

την περίοδο 1/1–30/06/2019 και 1/1–30/06/2018 ανέρχονται σε € 2.166 χιλιάδες και € 1.602 χιλιάδες 
αντίστοιχα. (Εταιρεία: 1/1–30/06/2019: € 2.105 χιλιάδες, 1/1–30/06/2018: € 1.540 χιλιάδες) 

 
Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 
 

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 89 χιλιάδες για την περίοδο 1/1– 

30/06/2019 και € 77 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/06/2018. (Εταιρεία: 1/1–30/06/2019: € 73 χιλιάδες, 1/1–
30/06/2018: € 61 χιλιάδες). 

 
Δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 

την περίοδο 1/1–30/06/2019 και για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

 
Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των 
διευθυντικών στελεχών. 

 

4. Απολογισμός Εργασιών 

 α) Επενδύσεις – Ανάπτυξη 

Στο τμήμα ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων υλοποιείται το πλάνο του 2019 εξασφαλίζοντας μέχρι στιγμής 10 
νέα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια RBA και 15 νέα συνεργαζόμενα σε όλη την Ελλάδα, επιπλέον στο 1ο εξάμηνο 

του 2019 τοποθετήθηκε υγραέριο σε 3 ακόμη ιδιολειτουργούμενα πρατήρια. Συνεχίστηκε η αναβάθμιση του 
δικτύου μας προσθέτοντας 10 νέα «AB Shop & Go» και 9 νέα «I LOVE Café» προσφέροντας την δυνατότητα 

στους πελάτες μας εξυπηρέτησης αναγκών τους μέσα από το δίκτυο των καταστημάτων στα πρατήρια μας. 

Επιπλέον συνεχίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στα Βαλκάνια και την Κύπρο μέσω των 
θυγατρικών του, πιο συγκεκριμένα: 

 

 H CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD είναι η εταιρεία δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell 

στην Κύπρο. Η εταιρεία έλαβε την επωνυμία αυτή μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Lukoil 
Cyprus Limited από την Coral A.E τον Ιανουάριο του 2017. H εταιρεία με την προηγούμενή της μορφή 

λειτουργεί στη χώρα από το 2002. Στην Κύπρο οι βασικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή 
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και εμπορία, μέσω των πρατηρίων με το σήμα Shell, μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, 
όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά. Ήδη η εταιρεία λειτουργεί 27 πρατήρια με το σήμα Shell. 

Παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για ανάπτυξη του δικτύου με νέα  πρατήρια,  εξασφαλίζοντας 
ήδη 2 νέες μισθώσεις που αφορούν ανέγερση πρατηρίων από οικόπεδο και θα υλοποιηθούν μέσα στο 

επόμενο εξάμηνο. 

 Η CORAL SRB DOO BEOGRAD είναι η εταιρεία δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell στη Σερβία. Η 

εταιρεία δημιουργήθηκε το 2017 με σκοπό τη διανομή και εμπορία, μέσω των πρατηρίων με το σήμα 
Shell, μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά.  Η Coral 

Σερβίας έχει στόχο να αναπτυχθεί στην αγορά με στοχευμένες επενδύσεις μέσω κεντρικών πρατηρίων 
καυσίμων μέσω των οποίων θα μπορεί να προμηθεύει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους Σέρβους 

καταναλωτές. Ήδη λειτουργούν τρία πρατήρια, ένα στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 κοντά στην περιοχή 

Adasevci, ένα δεύτερο στην Jurica Gagarina 40B στο Νέο Βελιγράδι και το τρίτο πρατήριο στο Novi Sad. 
Παράλληλα έχει συμφωνηθεί η κατασκευή πέντε ακόμη νέων ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων των 

οποίων η λειτουργία τους προγραμματίζεται εντός του 2020. 

Παράλληλα ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητες του  και ισχυροποίησε τη παρουσία του σε νέους τομείς 

μέσω των εταιρειών : 

 Coral Products and Trading ΑΕ  η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων 

στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας από το 2017,συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο και  το πρώτο 

εξάμηνο του 2019, επεκτείνοντας τις υποδομές της με την προσθήκη και δεύτερου εφοδιαστικού μέσου.  

 Η CORAL INNOVATIONS Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα από την 

ιστοσελίδα www.allsmart.gr διαθέτοντας χιλιάδες προϊόντα και επενδύοντας σε σημαντικές συνεργασίες 

με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πρότασης προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. 
Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην διαφημιστική εκμετάλλευση δικτύου digital signage (δικτύου 

οθονών με ψηφιακό περιεχόμενο) διαθέτοντας ένα δίκτυο 100+ οθονών. 

Επιπλέον, η Coral Innovations Α.Ε έχει αναλάβει την προμήθεια προϊόντων αίθουσας για τα 

ιδιολειτουργούμενα πρατήρια Shell και AVIN και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα, 
την Κύπρο, τη Σερβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο για τα προϊόντα των εταιρειών SENGLED, 

STAYHOLD, TRICO, COOLIO. Τέλος, έχει σχεδιάσει και διανέμει σε Ελλάδα και εξωτερικό το βιταμινούχο 
νερό COOLVIT. 

β) Ποιότητα – Περιβάλλον – Υγεία & Ασφάλεια – Εργασιακά θέματα 

Ο Όμιλος Coral δραστηριοποιείται με συνέπεια στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών από το 1928, 
ενεργώντας με κύριο μέλημα τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών, παρέχοντας κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα καινοτόμα υψηλών 

προδιαγραφών. 

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του στους τομείς Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Υγείας και Ασφάλειας ο 
Όμιλος Coral: 

Προμηθεύεται τα προϊόντα του κυρίως από την Μότορ Όϊλ Ελλάς, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο προϊόντα 
πιστοποιημένης ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Προσεγγίζει συστηματικά την διαχείριση της Ποιότητας, 

Υγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την υφιστάμενη 
νομοθεσία και να εξασφαλίζεται η επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. Στοχεύει στρατηγικά στην 

συνεχή βελτίωση, μετρώντας, αξιολογώντας και γνωστοποιώντας την επίτευξη των στόχων του.  

Συμπληρωματικά, ο Όμιλος, έχοντας απόλυτο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές σε 
θέματα που άπτονται της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά των 
παραπάνω είναι : 

 Α) Διάκριση για τρίτη συνεχή χρονιά στον Πανελλήνιας εμβέλειας διαγωνισμό Health and Safety Awards, i) με 
βραβείο GOLD για την πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του κοινού (Σχολεία , Ομίλους και Ιδιώτες)  στην 

Προσεκτική Οδήγηση με τη δράση “Shell Driving Academy ” στις εγκαταστάσεις του Αγ. Κοσμά στο Ελληνικό και 
ii)  βραβείο SILVER για την αποτελεσματική συμμετοχή εργαζόμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

ενδοεπιχειρισιακής επικοινωνίας “Workjam”. 

http://www.allsmart.gr/
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B) Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015 (Ποιότητα), ISO14001:2015 (Περιβάλλον), OHSAS 18001 (Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία) σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και τα Πρατήρια στους Σταθμούς ανεφοδιασμού 

Αυτοκινήτων  (ΣΕΑ). 

Επιπροσθέτως απαιτεί  από τους εργολάβους, συνεργάτες και από τις κοινοπραξίες εταιρειών κάτω από τον 

επιχειρησιακό του έλεγχο, να εφαρμόζουν τις πολιτικές αυτές καθώς και να χρησιμοποιούν την επιρροή τους 
στην προώθηση αυτών των πολιτικών .Προκειμένου ο Όμιλος να καλλιεργήσει εκείνη τη νοοτροπία, στα πλαίσια 

της οποίας το προσωπικό του Ομίλου Coral θα ενστερνίζεται αυτές τις δεσμεύσεις, περιλαμβάνει την απόδοση σε 
θέματα Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος στις εκθέσεις απόδοσης όλου του 

προσωπικού και την ανταμείβει ανάλογα. 

Ο Όμιλος Coral διαθέτει τόσο στις εγκαταστάσεις του όσο και στους χώρους γραφείων τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που να του επιτρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει άμεσα και 
αποτελεσματικά κάθε επείγουσα κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε άνθρωπο, στο περιβάλλον, στις 

εγκαταστάσεις του ή σε τρίτους. 

Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόμενων 
από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών 
ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και 

στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο τα 

θέματα που αφορούν τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Για τον καθορισμό, τη διαχείριση και την εξέλιξη των αμοιβών του προσωπικού εφαρμόζεται ένα σύστημα που 

χαρακτηρίζεται από συνέπεια, διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Παρέχονται ανταγωνιστικές αμοιβές, βασισμένες 
στην απόδοση. 

Εκτός από τις πάσης φύσεως χρηματικές αμοιβές, προσφέρουμε στο προσωπικό μας και ένα ευρύ φάσμα 
οικειοθελών παροχών που καλύπτουν αυτούς και τις οικογένειές τους. Οι οικειοθελείς παροχές αποβλέπουν στην 

ενίσχυση της ασφάλισής τους πέραν των απαιτήσεων του νόμου, στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών τους με 
τον Όμιλο, στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος και στην εξασφάλιση ισορροπίας 

μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ορισμένες από τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία 
του Ομίλου είναι: 

 Πρόγραμμα συμπληρωματικής ασφάλισης ζωής και υγείας. 

 Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Αναγνωρίζουμε ότι η αναπτυξιακή πορεία και η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου σε ένα 
διεθνοποιημένο και υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης κλάδο όπως είναι ο κλάδος του πετρελαίου, συνδέονται στενά 

με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς τόσο της επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και της ατομικής επιμόρφωσης 
είναι θέμα κεφαλαιώδους σημασίας για το οποίο γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε χρήμα και σε χρόνο 

απασχόλησης. Η πολιτική για την εκπαίδευση προβλέπει τη σύνδεση των θέσεων εργασίας με τις γνώσεις και τις 
ικανότητες τις οποίες πρέπει να διαθέτει κάθε μέλος του προσωπικού, με τελικό στόχο τη συνεχή, υπεύθυνη, 

ευέλικτη και ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων. 

γ) Μέτοχοι 

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Coral 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 ανώνυμη 
Εταιρεία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920,με έδρα το Μαρούσι , 

Ηρώδου Αττικού 12α, Τ.Κ. 151 24 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Την 30/06/2019 η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Coral A.E. ανέρχεται σε € 80.150.976 αποτελούμενο από 2.730.868 κοινές 
ονομαστικές μετοχές που δεν έχουν δικαίωμα σε σταθερό εισόδημα, ονομαστικής αξίας η κάθε μια € 29,35. Οι 
μετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε καμία ενεργή χρηματιστηριακή αγορά. 
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δ) Σημαντικά Γεγονότα Που Έχουν Συμβεί  Έως Σήμερα 

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την 

επιχειρηματική πορεία του Ομίλου από τις 30/06/2019 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 

ε) Κύριες Πηγές Αβεβαιότητας Λογιστικών Εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και 

παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης  

και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή 
υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές 

φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη 
δεσμευτικές.  Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι 

σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν κυρίως στις επίδικες 
υποθέσεις και στις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 16 επί των 

οικονομικών καταστάσεων.  Άλλες πηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές με τις παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά 
με τα προγράμματα παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,τις αυξήσεις αποδοχών και τον 

πληθωρισμό.  Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των παγίων 

στοιχείων.  Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

στ) 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 Όμιλου 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 ο Όμιλος 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 παράγοντας 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. 
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου 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. 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 της καθώς και 
εγγυητικές επιστολές τραπέζης όπου κρίνεται αναγκαίο.  

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος 
συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος καθώς και η Εταιρεία συντάσσουν και παρακολουθούν 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 (Μότορ Όϊλ) από τράπεζες 

εξωτερικού. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, 
είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

Διαχείριση 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. €
1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Δάνεια τραπεζών 180.847 184.953 160.933 178.103

Υποχρεώσεις μισθώσεων 96.515 - 73.666 -

Χρηματικά διαθέσιμα  και ισοδύναμα (38.933) (21.950) (8.240) (7.762)

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 238.429 163.003 226.359 170.341

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.806 126.042 121.819 116.116Καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς Ίδια 

Κεφάλαια 1,71 1,29 1,86 1,47

Όμιλος Εταιρεία

 

 

5. Πληροφορίες Για την Προβλεπόμενη Εξέλιξη του Ομίλου 

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 1.066 χιλιάδες ΜΤ παρουσιάζοντας αύξηση 
11,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα μεικτά αποτελέσματα ανήλθαν στα € 89.643 χιλιάδες 

παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο 2019, ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση των  πωλήσεων μέσω της 

ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων (Ελλάδα, Κύπρος, Βαλκανικές χώρες ) και την ενίσχυση των πωλήσεων 
Ναυτιλίας καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας στα ίδια ικανοποιητικά επίπεδα . 

Παράλληλα ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στου στόχους του για βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 
κεφαλαίων κίνησης, αυστηρή επιλογή και αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών, ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και της διαφοροποίησης σε προϊόντα υπηρεσίες και εμπορικά σήματα καθώς και για διατήρηση 
του άριστου επιπέδου ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου . 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ T. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΓΚΙΟΚΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΚΑΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Μαρούσι 18 Σεπτεμβρίου 2019

 



 

 

 

 

 

 

 

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 2019 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 

CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
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Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων                                       Σελίδα 

Συνοπτική  Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου από                   
1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 3 

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2019 4 

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 

30 Ιουνίου 2019 5 

Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 
2019 6 

1. Γενικές πληροφορίες 7 

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

Λογιστικών Αρχών 7 

3. Κύκλος εργασιών 14 

4. Φόρος εισοδήματος 15 

5. Κέρδη ανά Μετοχή 16 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 17 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19 

8. Δικαιώματα χρήσης παγίων 20 

9. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες 22 

10. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 23 

11. Αποθέματα 23 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 24 

13. Αποθεματικά 24 

14. Δάνεια 25 

15. Υποχρεώσεις μισθώσεων 26 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 27 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 29 

18. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 30 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 30 
Διαχείριση  κινδύνων κεφαλαίου 31 
Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 31 

19. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 32 
           
 

 
 

 

 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, σελ. 3 έως και 32 εγκρίθηκαν κατά 
την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019. 
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Συνοπτική  Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου από  
1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 

 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση

1/1-

30/6/2019

1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2019

1/1-

30/6/2018

Κύκλος εργασιών 3 1.089.629 1.031.763 962.002 930.645

Κόστος πωληθέντων (999.986) (946.460) (920.671) (884.854)
Μεικτά αποτελέσματα 89.643 85.303 41.331 45.791

Έξοδα διάθεσης (73.511) (66.087) (41.583) (39.282)

Έξοδα διοίκησης (6.810) (6.388) (5.195) (4.979)

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.273 5.783 15.142 14.545

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) (97) 191 107 170

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 14.498 18.802 9.802 16.245

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.046) (7.000) (4.324) (4.189)

Έσοδα από επενδύσεις 172 164 327 10.017

Κέρδη  από συγγενείς εταιρείες 1.570 1.283 - -

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 9.194 13.249 5.805 22.073

Φόρος εισοδήματος 4 (3.418) (4.160) (2.306) (3.727)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 5.776 9.089 3.499 18.346

Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 6.023 9.271 3.499 18.346

Δικαιώματα μειοψηφίας (247) (182) - -

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε € 5 2,21 3,40 1,28 6,72

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 165 1 - -
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης 5.941 9.090 3.499 18.346

Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας 6.188 9.272 3.499 18.346

Δικαιώματα μειοψηφίας (247) (182) - -

        Όμιλος             Εταιρεία

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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σελ 4 

 

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2019 

Ποσά σε χιλ. €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Πάγιο Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 148.770 149.079 130.203 130.320

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 9.660 10.020 8.004 8.453

Δικαιώματα χρήσης παγίων 8 107.451 - 84.580 -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 9 - - 20.386 20.236
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 10.006 8.269 3.015 3.015

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.091 17.191 6.410 16.553

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 500 500 - -

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 283.478 185.059 252.598 178.577

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 11 122.829 101.674 91.378 77.206

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 120.789 106.205 125.226 112.147

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38.933 17.676 8.240 5.263

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 282.551 225.555 224.844 194.616
Σύνολο Ενεργητικού 566.029 410.614 477.442 373.193

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 12 80.151 80.151 80.151 80.151

Αποθεματικά 13 27.392 30.987 26.044 29.637

Αποτελέσματα εις νέον 30.025 23.835 15.624 12.125

Ιδία κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 137.568 134.973 121.819 121.913

Δικαιώματα μειοψηφίας 2.238 2.485 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.806 137.458 121.819 121.913

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 14 153.777 122.693 135.826 115.716

Υποχρεώσεις μισθώσεων 15 81.824 - 64.660 -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 978 916 1.629 1.403
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 6.347 6.217 6.337 6.207

Προβλέψεις 1.998 1.933 902 902

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.722 5.595 4.696 4.634
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 250.646 137.354 214.050 128.862

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 128.513 83.391 103.830 72.359

Δάνεια 14 27.070 50.466 25.107 48.511

Υποχρεώσεις μισθώσεων 15 14.691 - 9.006 -

Φόροι εισοδήματος 4.616 1.260 2.943 863
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 120 120 120 120

Προβλέψεις 567 565 567 565

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 175.577 135.802 141.573 122.418
Σύνολο Υποχρεώσεων 426.223 273.156 355.623 251.280
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 566.029 410.614 477.442 373.193

Όμιλος Εταιρεία

 
 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 
2019 έως 30 Ιουνίου 2019 

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 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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 80.151 30.987 23.835 134.973 2.485 137.458

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 6.023 6.023 (247) 5.776

Μεταφορά - (2) 2 - - -

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - - 165 165 - 165

Μερίσματα - (3.593) - (3.593) - (3.593)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 80.151 27.392 30.025 137.568 2.238 139.806  

 

Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. €

Μετοχικό 

κεφάλαιο και 

υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 80.151 29.637 12.125 121.913

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 3.499 3.499

Μερίσματα - (3.593) - (3.593)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 80.151 26.044 15.624 121.819  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 
Ιουνίου 2019 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση

1/1-

30/6/2019

1/1-

30/6/2018

1/1-

30/6/2019

1/1-

30/6/2018

Λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης προ φόρων 9.194 13.249 5.805 22.073

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 6.634 6.113 5.449 4.995

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 1.195 1.182 1.019 1.054

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 8 8.258 - 5.662 -
Ζημιές/ (κέρδη) από διαγραφή  παγίων στοιχείων (15) 12 (15) 12
Προβλέψεις 116 (103) - 279
Συναλλαγματικές διαφορές (181) (249) (21) (145)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.046 7.000 4.324 4.189
(Έσοδα - κέρδη)/έξοδα - ζημίες από επενδυτικές (1.742) (1.447) (327) (10.017)

30.505 25.757 21.896 22.440

Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (21.154) (15.298) (14.172) (10.184)

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (16.697) (4.827) (14.841) (5.818)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 41.473 (6.737) 27.849 (12.321)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 34.127 (1.105) 20.732 (5.883)

Καταβληθέντες τόκοι (6.405) (5.807) (3.777) (3.102)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 27.722 (6.912) 16.955 (8.985)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (6.742) (8.123) (5.652) (7.115)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (496) (450) (320) (371)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 82 4 78 4

Τόκοι εισπραχθέντες 34 5 13 2
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων - - (150) (400)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές (7.122) (8.564) (6.031) (7.880)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 30.938 106.944 19.960 105.633

Αποπληρωμή δανεισμού (23.445) (92.523) (23.445) (90.000)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια) (6.836) - (4.463) -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 657 14.421 (7.947) 15.633

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 21.257 (1.055) 2.977 (1.232)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 17.676 23.005 5.263 8.994
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 38.933 21.950 8.240 7.762

        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 και της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2019 ανερχόταν σε 328 και 
287 άτομα αντίστοιχα (30η Ιουνίου 2018: Όμιλος : 319 άτομα, Εταιρεία : 278 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 2019. 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 2018. 

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

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των εν λόγω ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, εκτός από α) την υιοθέτηση του 
Δ.Π.Χ.Α. 16 “Μισθώσεις” του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2019 και β) τα νέα και 

αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που εφαρμόζονται είτε 
στην τρέχουσα είτε σε επόμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής τους επίδρασης στις ενδιάμεσες 

συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις. 

α) Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την αναγνώριση των μισθώσεων και τον χειρισμό αυτών 

επί των οικονομικών καταστάσεων τόσο για τους μισθωτές όσο και για τους εκμισθωτές. Το νέο Πρότυπο για τις 
μισθώσεις εισάγει ένα μοντέλο ελέγχου για τον προσδιορισμό των μισθώσεων, διακρίνοντας τις συμβάσεις μίσθωσης 

από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κριτήριο του εάν το περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της 
μίσθωσης ελέγχεται από τον μισθωτή. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες: 

 Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις” 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4 “Ο προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση” 

http://www.coralenergy.gr/
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 ΜΕΔ 15 “Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα”, και 

 ΜΕΔ 27 “Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης” 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή 
υπό την έννοια ότι καταργείται πλέον η διάκριση μεταξύ της λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ίσχυε 

κατά το παρελθόν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, και απαιτείται από τον μισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης η 

αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης και μιας υποχρέωσης από την μίσθωση για όλες τις 
μισθώσεις με εξαίρεση τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής 

αξίας. Αντιθέτως με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους μισθωτές, οι 
απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 για την λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά των εκμισθωτών 

παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άθικτες εν συγκρίσει με το Δ.Λ.Π. 17, και κατά συνέπεια, συνεχίζεται να απαιτείται από 

τους εκμισθωτές η ταξινόμηση των μισθώσεων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το 
Δ.Π.Χ.Α. 16, ο ενδιάμεσος εκμισθωτής (υπεκμισθωτής) πρέπει να ταξινομήσει την υπεκμίσθωση ως χρηματοδοτική ή 

λειτουργική έχοντας ως κριτήριο το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης και όχι το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρέχει καθοδήγηση ως προς την λογιστική αντιμετώπιση 

των συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης ενός περιουσιακού στοιχείου και απαιτεί εν συνόλω την διενέργεια 
εκτεταμένων γνωστοποιήσεων σε σύγκριση με το Δ.Λ.Π. 17. 

Ο Όμιλος εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη 

αναδρομική προσέγγιση (modified retrospective approach). Όλες οι αλλαγές που επήλθαν κατά την μετάβαση στο 
Δ.Π.Χ.Α. 16 αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 ως προσαρμογές στο υπόλοιπο έναρξης των αντίστοιχων 

κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου χωρίς να επαναδιατυπωθούν τα συγκριτικά στοιχεία. 

Επίδραση από την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, ο Όμιλος ταξινομούσε κάθε μίσθωση (ως μισθωτής) κατά την ημερομηνία έναρξης της 

εκάστοτε μισθωτικής περιόδου είτε ως χρηματοδοτική είτε ως λειτουργική. Με την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16, ο 
Όμιλος εφάρμοσε μια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις μισθώσεις, εκτός από τις 

βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος επέλεξε να 
αναγνωρίζει ως έξοδα τα μισθώματα των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού 

στοιχείου χαμηλής αξίας με την ευθεία μέθοδο σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης. 

Ο Όμιλος δεν χρησιμοποίησε την διαθέσιμη πρακτική διευκόλυνση κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16, αναφορικά με 
την δυνατότητα της μη επαναξιολόγησης του εάν μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση. Συνεπώς, ο ορισμός της 

μίσθωσης και η σχετική καθοδήγηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόστηκε για την επαναξιολόγηση όλων των συμβάσεων 
μίσθωσης που ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εν λόγω επαναξιολόγηση δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό 

το εύρος των συμβάσεων που πληρούν τον ορισμό της μίσθωσης για τον Όμιλο. Κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, 
ο Όμιλος επέλεξε επίσης να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το Πρότυπο 

κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής αυτού: (α) εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών κατά την επιμέτρηση 

του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης, (β) αντί της διενέργειας ελέγχου απομείωσης, ο Όμιλος βασίστηκε 
στην αξιολόγηση που είχε γίνει πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου για το αν οι μισθώσεις είναι 

επαχθείς εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π. 37 και (γ) χρήση της αποκτηθείσας κατά το παρελθόν γνώσης για τον προσδιορισμό 
της διάρκειας της μίσθωσης, όταν η σύμβαση εμπεριέχει δικαίωμα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης. 

Εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής 

αξίας, ο Όμιλος αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από μίσθωση για όλες τις 
μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αναγνωρίστηκαν σε 

ποσό ίσο με το ποσό των υποχρεώσεων από μισθώσεις, προσαρμοσμένο με τυχόν προπληρωμές που είχαν 
προηγουμένως αναγνωρισθεί. Δεν υπήρχαν επαχθείς συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες θα απαιτείτο προσαρμογή στο 

περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις 
αναγνωρίστηκαν βάσει της τρέχουσας αξίας των υπολειπόμενων μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισμού κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Για μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως 

χρηματοδοτικές, ο Όμιλος αναγνώρισε την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου της μίσθωσης και την 
υποχρέωση από την μίσθωση αμέσως πριν την μετάβαση, στην λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα 

χρήσης και της υποχρέωσης από την μίσθωση κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής.  
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Η επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019 (αύξηση/(μείωση)) έχει ως εξής:  

Ποσά σε χιλ. €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναφορά Όμιλος Εταιρεία
Πάγιο Ενεργητικό

Δικαιώματα χρήσης παγίων (i) 106.508 84.510

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (ii) (10.009) (10.009)

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 96.499 74.501

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (ii) (2.218) (1.894)

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (2.218) (1.894)
Σύνολο Ενεργητικού 94.281 72.607

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις μισθώσεων (i) 81.530 63.652

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 81.530 63.652

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις μισθώσεων (i) 12.752 8.955

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 12.752 8.955

Σύνολο Υποχρεώσεων 94.282 72.607
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 94.282 72.607  

i. Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 σε μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές είχε ως αποτέλεσμα 
την αναγνώριση “Δικαιωμάτων χρήσης παγίων” και “Υποχρεώσεων από μισθώσεις”.  

ii. Η λογιστική αξία των προπληρωμένων μισθωμάτων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα κονδύλια “Λοιπές 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις” και “Πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις” μεταφέρθηκαν στο κονδύλι 

“Δικαιώματα χρήσης παγίων”. 

Ο πίνακας συμφωνίας μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις που είχαν γνωστοποιηθεί στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των υποχρεώσεων από μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, παρουσιάζεται κατωτέρω: 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2018 115.973 89.769

Δεσμεύσεις που αφορούν βραχυπρόθεσμες (527) (527)

Προσαρμογές λόγω του διαφορετικού χειρισμού του 

χαρτοσήμου 3.618 3.439

Αναπροσαρμοσμένες δεσμεύσεις λειτουργικής 

μίσθωσης κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2018 119.064 92.681

Επίδραση της εφαρμογής του προεξοφλητικού 

επιτοκίου κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 (24.782) (20.074)

Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2019 94.282 72.607

Εκ των οποίων:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 81.530 63.652

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 12.752 8.955

94.282 72.607  
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Το σταθμισμένο μέσο διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό των 
υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 3,40 % για τον Όμιλο και την Εταιρεία.  

Αναθεωρημένες λογιστικές πολιτικές 

Ο Όμιλος ως μισθωτής 

Ο Όμιλος εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και αναγνωρίζει κατά 

περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις 
συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως 

μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής 
αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές, ο Όμιλος αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε 

όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν 
ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία προεξοφλούνται με το τεκμαρτό 

επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, ο Όμιλος χρησιμοποιεί το διαφορικό 
επιτόκιο δανεισμού του. Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση 

αποτελούνται από:  

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

κίνητρα μίσθωσης, 

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

 ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,  

 την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το ενλόγω 

δικαίωμα, και 

 την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση 
δικαιώματος του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης. 

Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι 
τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου) και μειώνοντας την 

λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Ο Όμιλος επανεπιμετρά την υποχρέωση από την 

μίσθωση (και κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα σχετικά δικαιώματα χρήσης παγίων) εάν: 

 επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος αγοράς, 

στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 
μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα οποία 
αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποχρέωση 

από την μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αρχικό 

προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως χωριστή 

μίσθωση, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα 
αναθεωρημένα μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου προεξοφλητικού επιτοκίου.  

Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  

Το δικαίωμα χρήσης παγίων εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης υποχρέωσης από την 
μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή 

προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις 
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τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Ο Όμιλος εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να 
προσδιορίσει εάν το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει απομειωθεί. Στις περιπτώσεις που ο Όμιλος 

αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό 
στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 

στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης μίσθωσης, αναγνωρίζει 

μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά προσαυξάνουν την λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Ο Όμιλος δεν επιβαρύνθηκε με κάποιο από αυτά τα κόστη κατά τις 

περιόδους που παρουσιάζονται στις εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις. 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και 

της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν ως αποτέλεσμα της σύμβασης μίσθωσης 

μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού 
στοιχείου με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 

δεδομένου ότι ο Όμιλος αναμένει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με 
δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση 

ξεκινά από την έναρξη της μισθωτικής περιόδου. 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων παρουσιάζονται διακριτά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην 

επιμέτρηση της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της λογιστικής 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο 

κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και περιλαμβάνονται στο κονδύλι 
“Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων. Σύμφωνα 

με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 σύμφωνα με την 

οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε 
μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση 

Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε ως λειτουργικές. Όταν 

σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν 

την κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική. Όλες οι άλλες μισθώσεις 
κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. 

Όταν ο Όμιλος είναι ενδιάμεσος μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια μίσθωση και την υπεκμίσθωση ως δυο 
χωριστές συμβάσεις. Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική ή λειτουργική ανάλογα με το περιουσιακό 

στοιχείο με δικαίωμα χρήσης που προκύπτει από την κύρια μίσθωση. 

Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε 

μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας λειτουργικής μίσθωσης 

προστίθενται στην λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο 
κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης. 

Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο ποσό της 
καθαρής επένδυσης του Ομίλου στην χρηματοδοτική μίσθωση. Το χρηματοοικονομικό έσοδο από την μίσθωση 

κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε να αντανακλάται το σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης του 

Ομίλου στην υπολειπόμενη καθαρή επένδυση στις χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία, ο Όμιλος εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15 προκειμένου 

να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης σε κάθε στοιχείο χωριστά. 

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ αυτών αναμένεται να έχουν 

επίδραση στον Όμιλο, παρατίθενται παρακάτω. 
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ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος» 

Η διερμηνεία προσδιορίζει 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 διερμηνεία προβλέπει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αξιολογεί την πιθανότητα η αρμόδια φορολογική αρχή 

να αποδεχθεί τον υιοθετημένο ή προτεινόμενο από την οντότητα λογιστικό χειρισμό ενός φορολογικού θέματος (ή 
μιας ομάδας θεμάτων) στη δήλωση φόρου εισοδήματος. 

Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι ένας συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός είναι το πιθανότερο να γίνει 
αποδεκτός από τις φορολογικές αρχές, τότε καθορίζει τη φορολογική επίδραση αυτού σύμφωνα με τον χειρισμό που 

έχει ήδη επιλεχθεί. Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι η συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση, συνοδεύεται από 

υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με την αποδοχή της από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε οφείλει να χρησιμοποιήσει 
το πιθανότερο ποσό ή την αναμενόμενη αξία για τον προσδιορισμό της φορολογικής επίδρασης. 

Η παραπάνω απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στη μέθοδο που παρέχει καλύτερες προβλέψεις για την επίλυση της 
αβεβαιότητας.  

Η διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση 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 αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν μεταβολής, περικοπής ή 

διακανονισμού του προγράμματος στα προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η 

τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση 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. Οι αλλαγές 
περιγράφονται λεπτομερώς στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική 

θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας 

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

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017. 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ από την 01.01.2019 

και περιγράφουν αλλαγές σε τρία πρότυπα. 

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

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο επιχείρησης που 

αποτελεί κοινή επιχείρηση, οφείλει να προβεί σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση 
αυτή. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον από κοινού έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν οφείλει να προβεί σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της 
στην επιχείρηση αυτή. 
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ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει τις φορολογικές επιπτώσεις της 

διανομής μερίσματος στα αποτελέσματα, στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού έχει 
αρχικώς αναγνωριστεί η συναλλαγή ή το γεγονός το οποίο δημιούργησε τα διανεμητέα κέρδη που προκάλεσαν τη 

διανομή μερίσματος. 

ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού» 

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

στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς πώληση ή προς τη χρήση για την οποία προορίζεται, το σε εκκρεμότητα ποσό 
του δανείου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δανεισμό της οντότητας. 

Τροποποιήσεις εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) με 
ισχύ από την 01.01.2020. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων - (εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά τον 

ορισμό της «Επιχείρησης» (τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3). 

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της φύσης των 

δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν ώστε να διαχωριστεί η απόκτηση μια επιχείρησης από 

αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε συναλλαγές που αφορούν 

συνενώσεις επιχειρήσεων και αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές 

που συνέβησαν σε προηγούμενες περιόδους. Η νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται και πρέπει να γνωστοποιείται. 

Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: Ορισμός της σημαντικότητας - (εκδόθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2018) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 
(Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων) και το ΔΛΠ 8 (Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις και σφάλματα) (τροποποιήσεις) με στόχο την ευθυγράμμιση του ορισμού της «σημαντικότητας» σε όλο το 

εύρος των προτύπων και τη παροχή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων πτυχών του ορισμού. 

Ο νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως 

η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν με βάση τις 
οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα, οι χρήστες 

αυτών». 

Οι τροπολογίες διευκρινίζουν ότι η σημαντικότητα μιας πληροφορίας εξαρτάται από τη φύση ή το μέγεθος της. Μια 

οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον οι πληροφορίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες 

πληροφορίες, είναι σημαντικές εντός του συνολικού πλαισίου των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 

ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή τους. Σημειώνεται πως η εφαρμογή τους δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

Ποσά σε χιλ. €

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Πωλήσεις:

Εμπορευμάτων 376.738 329.695 255.506 234.050

Προϊόντων 706.503 696.939 706.503 696.939

Λοιπά 6.388 5.129 (7) (344)

Σύνολο 1.089.629 1.031.763 962.002 930.645

        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. 

Ποσά σε χιλ. €

Γεωγραφικός Τομέας Κατηγορία Πωλήσεων

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

1/1 - 

30/06/2019

1/1 - 

30/06/2018

Εξωτερικό Καύσιμα 38.855 46.552 15.017 13.834

Εξωτερικό Λιπαντικά 8 1 8 1

Εξωτερικό Χημικά 888 492 888 492

Εξωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 244 32 - -

Εξωτερικό Λοιπά 737 273 - -

Σύνολο 40.732 47.350 15.913 14.327

Εσωτερικό Καύσιμα 1.009.162 948.334 923.425 894.756

Εσωτερικό Λιπαντικά 2.853 2.725 2.853 2.725

Εσωτερικό Χημικά 18.373 14.203 18.372 14.203

Εσωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 10.026 12.912 14 3.984

Εσωτερικό Λοιπά 8.483 6.239 1.425 650
Σύνολο 1.048.897 984.413 946.089 916.318

Γενικό Σύνολο 1.089.629 1.031.763 962.002 930.645

        Όμιλος         Εταιρεία
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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 32.331 1.234 12.987 46.552

Εξωτερικό Λιπαντικά - - 1 1

Εξωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο - 32 - 32

Εξωτερικό Χημικά - - 492 492

Εξωτερικό Λοιπά 178 95 - 273

Σύνολο 32.509 1.361 13.480 47.350

Ποσά σε χιλ. €

Γεωγραφικός 

Τομέας 

Ποσά σε χιλ. €

Κατηγορία 

Πωλήσεων

Δραστηριότητα 

Κύπρου

Δραστηριότητα 

Σερβίας

Εξαγωγές Σύνολο

Εξωτερικό Καύσιμα 31.633 3.515 3.707 38.855

Εξωτερικό Λιπαντικά - - 8 8

Εξωτερικό Φυσικό Αέριο/Υγραέριο - 244 - 244

Εξωτερικό Χημικά - - 888 888

Εξωτερικό Λοιπά 258 479 - 737

Σύνολο 31.891 4.238 4.603 40.732

1/1/2019-30/6/2019

1/1/2018-30/6/2018

 

 

4. Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 3.356 4.063 2.080 3.351

Τέλος επιτηδεύματος - 105 - 8

Αναβαλλόμενος φόρος 62 (8) 226 368
Σύνολο 3.418 4.160 2.306 3.727

       Όμιλος        Εταιρεία

 

Ο φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου υπολογίσθηκε με συντελεστή 28% για την περίοδο 1/1–30/6/2019 και με 
συντελεστή 29% για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/6/2018. 

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

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018
Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων 9.194 13.249 5.805 22.073

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές 2.574 3.842 1.625 6.401

Τέλος επιτηδεύματος - 105 - 8

Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 118 379 92 322

Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (440) (372) - (2.848)

Λοιπά 1.166 206 589 (156)
Σύνολο 3.418 4.160 2.306 3.727

       Όμιλος        Εταιρεία
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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-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

Κέρδη/ (ζημιές) κατανεμόμενα στους 

μετόχους της Εταιρείας 6.023 9.271 3.499 18.346

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 € 2,21 3,40 1,28 6,72

Όμιλος Εταιρεία
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και 

κατά την περίοδο 1/1/2019 – 30/6/2019 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 2018 168.405 94.497 6.803 35.700 12.181 317.585

Προσθήκες 6.034 5.826 301 2.034 12.721 26.916

Μειώσεις (54) (41) - (87) (1) (182)

Ανακατανομές 3.499 4.535 1 1.212 (10.294) (1.047)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 177.884 104.817 7.105 38.859 14.607 343.272

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 177.884 104.817 7.105 38.859 14.607 343.272

Προσθήκες 66 423 196 213 5.844 6.742

Μειώσεις (104) (76) (21) (686) (58) (945)

Ανακατανομές 2.798 2.671 - 1.619 (7.427) (339)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 180.644 107.835 7.280 40.005 12.966 348.730

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 96.850 56.125 4.466 24.464 - 181.906

Αποσβέσεις 5.806 3.926 306 2.381 - 12.419

Μειώσεις (43) (31) - (54) - (128)

Ανακατανομές - - - (4) - (4)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 102.613 60.020 4.772 26.788 - 194.193

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 102.613 60.020 4.772 26.788 - 194.193

Αποσβέσεις 2.980 2.258 157 1.239 - 6.634

Μειώσεις (96) (72) (20) (679) - (867)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 105.497 62.206 4.909 27.348 - 199.960

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2018 75.271 44.797 2.333 12.071 14.607 149.079

Αναπόσβεστη αξία στις 30 

Ιουνίου 2019 75.147 45.629 2.371 12.657 12.966 148.770  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 

 
 

σελ 18 

 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και 
κατά την περίοδο 1/1/2019 – 30/6/2019 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 2018 145.424 81.438 5.004 31.752 12.174 275.791

Προσθήκες 5.237 4.383 - 1.599 10.735 21.954

Μειώσεις (54) (41) - (53) (1) (149)

Ανακατανομές 3.490 4.545 1 1.711 (10.288) (541)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 154.097 90.325 5.005 35.008 12.620 297.055

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 154.097 90.325 5.005 35.008 12.620 297.055

Προσθήκες 1 46 - 77 5.528 5.652

Μειώσεις (98) (77) - (684) (58) (917)

Ανακατανομές 2.798 2.671 - 1.708 (7.426) (249)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 156.798 92.965 5.005 36.109 10.664 301.541

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 82.696 48.490 3.637 21.844 - 156.666

Αποσβέσεις 4.499 3.327 207 2.161 - 10.194

Μειώσεις (43) (31) - (52) - (125)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 87.152 51.786 3.844 23.953 - 166.735

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 87.152 51.786 3.844 23.953 - 166.735

Αποσβέσεις 2.310 1.925 102 1.112 - 5.449

Μειώσεις (96) (72) - (678) - (846)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 89.366 53.639 3.946 24.387 - 171.338

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2018 66.945 38.539 1.160 11.055 12.620 130.320

Αναπόσβεστη αξία στις 30 

Ιουνίου 2019 67.432 39.326 1.059 11.722 10.664 130.203  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 

 
 

σελ 19 

 

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 1/1/2018 – 

31/12/2018 και κατά την περίοδο 1/1/2019 – 30/6/2019 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

Όμιλος

Ποσά σε χιλ. € Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 15.708 23.380 39.088

Προσθήκες 1.043 172 1.215

Μειώσεις (6) - (6)

Ανακατανομές 467 580 1.047

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 17.212 24.132 41.344

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 17.212 24.132 41.344

Προσθήκες 495 1 496

Μειώσεις (6.676) - (6.676)

Ανακατανομές 87 252 339

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 11.118 24.385 35.503

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 12.000 16.902 28.901

Αποσβέσεις 1.105 1.316 2.421

Μειώσεις (3) - (3)

Ανακατανομές - 4 4

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 13.102 18.222 31.324

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 13.102 18.222 31.324

Αποσβέσεις 664 531 1.195

Μειώσεις (6.676) - (6.676)

Ανακατανομές 127 (127) -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 7.217 18.626 25.843

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2018 4.110 5.910 10.020

Αναπόσβεστη αξία στις 

30 Ιουνίου 2019 3.901 5.759 9.660  
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 

 
 

σελ 20 

 

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 1/1/2018 – 31/12/2018 και κατά την περίοδο 1/1/2019 – 30/6/2019 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. € Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 14.688 23.378 38.066

Προσθήκες 392 - 392

Ανακατανομές 467 74 541

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 15.547 23.452 38.999

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 15.547 23.452 38.999

Προσθήκες 320 - 320

Μειώσεις (6.675) - (6.675)

Ανακατανομές 249 - 249

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 9.441 23.452 32.893

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 11.514 16.901 28.415

Αποσβέσεις 994 1.137 2.131

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 12.508 18.038 30.546

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 12.508 18.038 30.546

Αποσβέσεις 522 497 1.019

Μειώσεις (6.676) - (6.676)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 6.354 18.535 24.889

Αναπόσβεστη αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2018 3.039 5.414 8.453

Αναπόσβεστη αξία στις 

30 Ιουνίου 2019 3.087 4.917 8.004  

 

8. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων του Ομίλου κατά την κατά την περίοδο 1/1/2019 – 30/6/2019 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Όμιλος

Ποσά σε χιλ. €

Οικόπεδα - 

κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 94.812 3.096 8.600 106.508

Προσθήκες 5.732 - 3.469 9.201

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 100.544 3.096 12.069 115.709

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - - - -

Αποσβέσεις 6.175 151 1.932 8.258

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 6.175 151 1.932 8.258

Αναπόσβεστη αξία την 

1 Ιανουαρίου 2019 94.812 3.096 8.600 106.508

Αναπόσβεστη αξία στις 

30 Ιουνίου 2019 94.369 2.945 10.137 107.451  
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Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την κατά την περίοδο 1/1/2019 – 30/6/2019 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. €

Οικόπεδα - 

κτίρια

Μεταφορικά 

μέσα  Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 83.893 617 84.510

Προσθήκες 5.732 - 5.732

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 89.625 617 90.242

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - - -

Αποσβέσεις 5.494 168 5.662

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 5.494 168 5.662

Αναπόσβεστη αξία την 

1 Ιανουαρίου 2019 83.893 617 84.510

Αναπόσβεστη αξία στις 

30 Ιουνίου 2019 84.131 449 84.580  

Ο Όμιλος μισθώνει πληθώρα περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων & κτιρίων, μεταφορικών 
μέσων και μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος μισθώνει οικόπεδα & κτίρια με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία 

δικτύου πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων, την λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, την χρήση 
αυτών ως αποθηκευτικών χώρων και καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς επίσης και για την χρησιμοποίηση αυτών 

για την στέγαση των διοικητικών του μονάδων. Οι όροι των συμβάσεων μίσθωσης διαπραγματεύονται σε μεμονωμένη 

βάση και περιέχουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών όρων και συνθηκών. 

Ο Όμιλος μισθώνει πλοία για την μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς επίσης και επιβατικά αυτοκίνητα για την 

εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού αλλά και για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών του. 

Ο Όμιλος υπεκμισθώνει μέρος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης που αφορούν εγκαταστάσεις 

κατάλληλες για την λειτουργία πρατηρίων καυσίμων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων υπό καθεστώς λειτουργικών 
μισθώσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος εκμισθώνει μέρος των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που κατέχει 

σε τρίτα μέρη μέσω λειτουργικών μισθώσεων. 
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9. 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,ΧΗΜΙΚΩΝ 

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 ALBANIA SH.A. ΤΙΡΑΝΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ
100%

ΕΜΠΟΡΙΑ 

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

Επωνυμία

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

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 2.372 2.222

CORAL SRB DOO BEOGRAD 0 0 0 0

CORAL-FUELS DOEL SKOPJE 0 0 0 0

CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA 0 0 0 0

CORAL ALBANIA SH.A. 0 0 0 0

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 892 856 213 213

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 9.114 7.413 2.802 2.802

Σύνολο 10.006 8.269 23.401 23.251

Όμιλος Εταιρεία

Στο Ά εξάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική  εταιρεία “MEDSYMPAN 

LTD” κατά € 150 χιλιάδες. 

 

10. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Ποσά σε χιλ. € Έδρα Δραστηριότητα

Ποσοστό 

συμμετοχής

Αξία 

συμμετοχής

HELLAS DIRECT LTD Κύπρος Ασφαλιστική Εταιρία 1,16% 500

Σύνολο 500  

 

11. Αποθέματα 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.440 1.899 1.440 1.899

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 2.459 4.521 2.459 4.521

Εμπορεύματα 118.930 95.254 87.479 70.786

Σύνολο 122.829 101.674 91.378 77.206

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. Στην χρήση 2019, μέρος 

των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα να επηρεαστεί  η Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του Ομίλου και της Εταιρείας ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018

Εμπορεύματα 23 - 20 -

Σύνολο 23 - 20 -

Όμιλος Εταιρεία
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Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο κόστος πωληθέντων για τον Όμιλο ήταν το 2019 € 
1.000.329 χιλιάδες και για το 2018 € 946.297 χιλιάδες (Εταιρεία: το 2019 € 918.697 χιλιάδες και για το 2018 € 883.664 

χιλιάδες). 

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 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.    

 

13. Αποθεματικά 

Όμιλος

Ποσά σε χιλ. €

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

από συν/κές 

διαφορές 

μετατροπών Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 12.950 13.505 8 29 (4) 26.488
Μεταφορά 913 3.587 - - (1) 4.499Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2018 13.863 17.092 8 29 (5) 30.987

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 13.863 17.092 8 29 (5) 30.987
Διανομή αποθεματικών - (3.593) - - - (3.593)
Μεταφορά - - - - (2) (2)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 13.863 13.499 8 29 (7) 27.392

 

Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. €

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 11.882 13.506 25.389
Μεταφορά 661 3.587 4.248Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2018 12.543 17.093 29.637

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 12.543 17.093 29.637
Διανομή αποθεματικών - (3.593) (3.593)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 12.543 13.500 26.044  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 28 Ιουνίου του 2019 ενέκρινε την διανομή μερίσματος 
από Ειδικά αποθεματικά συνολικού ποσού € 3.593 χιλιάδων. 

(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, άρθρο 158) 

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. 

 

14. Δάνεια 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Δάνεια τραπεζών 90.000 74.000 72.000 67.000

Υπερανάληψη 2.091 10.528 128 8.572

Διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο 90.000 90.000 90.000 90.000

Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου (1.244) (1.369) (1.195) (1.345)

Σύνολο δανείων 180.847 173.159 160.933 164.227

Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:

Άμεσα ή εντός ενός έτους 27.091 50.528 25.128 48.572

Από 3 έως και 5 χρόνια 155.000 124.000 137.000 117.000

Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου (1.244) (1.369) (1.195) (1.345)

Σύνολο δανείων 180.847 173.159 160.933 164.227

Όμιλος Εταιρεία

 

Εντός του κονδυλίου «Έξοδα ομολογιακού δανείου» περιλαμβάνεται ποσό € 21 χιλιάδων που αφορά σε ομολογιακά 
δάνεια πληρωτέα εντός του 2019. 

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

Την 30η Ιουνίου 2019 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 30/06/2019 ανέρχεται σε € 25.000 χιλιάδες. 
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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. 

Στις 5/12/2018 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 25.000 χιλιάδων επιτοκίου EURIBOR 

+ SPREAD, διάρκειας τριών ετών με ημερομηνία αποπληρωμής την 5/12/2021. Σκοπός της σύναψης του 
δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το ποσό του δάνειου που εκταμιεύτηκε  

ανέρχεται σε € 15.000 χιλιάδες και αποτελεί και το υπόλοιπο του δάνειου την 30/06/2019. 

Στις 21/12/2018 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 20.000 χιλιάδων επιτοκίου 

EURIBOR + SPREAD, διάρκειας τριών ετών με ημερομηνία αποπληρωμής την 21/12/2021. Σκοπός της 

σύναψης του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το υπόλοιπο του δάνειου 
την 30/06/2019 ανέρχεται σε € 20.000 χιλιάδες. 

Τέλος η Εταιρεία έχει λάβει βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους  € 128 χιλιάδων με την μορφή αλληλόχρεων 
λογαριασμών. 

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

Στις 8/10/2018 σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 12.000 χιλιάδων επιτοκίου EURIBOR + 

SPREAD, διάρκειας τριών ετών με ημερομηνία αποπληρωμής την 8/10/2021. Σκοπός της σύναψης του δανείου 

αυτού είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το υπόλοιπο του δάνειου την 30/06/2019 
ανέρχεται σε € 12.000 χιλιάδες. 

Επίσης στις 26/06/2019 σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 6.000 χιλιάδων επιτοκίου EURIBOR + 
SPREAD, διάρκειας τριών ετών με ημερομηνία αποπληρωμής την 26/09/2021. Το υπόλοιπο του δάνειου την 

30/06/2019 ανέρχεται σε € 6.000 χιλιάδες.. 

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

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

Τα  παραπάνω ομολογιακά δάνεια έχουν ληφθεί σε Ευρώ. 

 

15. Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Όμιλος Εταιρεία

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2019 30/6/2019

Βραχυπρόθεσμες υποχρεωσεις από μισθώσεις 14.691 9.006

Μακροπρόθεσμες υποχρεωσεις από μισθώσεις 81.824 64.660
Σύνολο δανείων 96.515 73.666

Οι μισθώσεις είναι αποπληρωτέες ως ακολούθως:

Άμεσα ή εντός ενός έτους 17.314 11.181

Εντός του δεύτερου έτους 16.242 10.558

Από 3 έως και 5 χρόνια 32.414 26.602

Μετά από 5 χρόνια 49.857 40.944

Μείον: Προεξοφληση (19.312) (15.619)
Σύνολο δανείων 96.515 73.666
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με τις υποχρεώσεις 
από μισθώσεις. Οι υποχρεώσεις από τις μισθώσεις παρακολουθούνται από την υπηρεσία διαχείρισης κεφαλαίων του 

Ομίλου. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι και την λήξη 

της περιόδου αναφοράς. Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε 

την 30η Ιουνίου 2019 είναι ποσού € 1.542 χιλιάδες για τον Όμιλο και ποσού € 1.233 χιλιάδες για την Εταιρεία. 

 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

α) Νομικές Υποθέσεις: Την 30/06/2019 υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 
7,60 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 € 3,38 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 € 2,6 
εκατομμυρίων περίπου (31/12/2018 : € 2,5 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 

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. 
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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 , 2016 και 2017 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 2018 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 2019 ο Όμιλος έχει δώσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 20,83 εκ περίπου 

(31/12/2018 : € 15,6 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» € 4,65 εκ περίπου (31/12/2018: € 4,92 εκ). 

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

 
 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης/ Διαγωνισμών 4.653 4.918 4.653 4.917

Εγγυητικές Δασμών 20.828 15.601 12.678 11.201
Σύνολο 25.481 20.519 17.331 16.118

ΕταιρείαΌμιλος
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17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

i) Συναλλαγές 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς μητρική 4.564 6.991 4.557 6.990

Προς θυγατρικές - - 509.301 462.322

Προς συγγενείς 565 584 565 584

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 26.655 25.062 26.546 24.954

Σύνολο 31.784 32.637 540.969 494.850

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από μητρική 366.724 293.212 318.284 265.487

Από θυγατρικές - - 8.622 1.424

Από συγγενείς 185 191 185 191

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 42.045 29.263 31.798 20.848

Σύνολο 408.954 322.666 358.889 287.950

     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-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2018

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από μητρική 1.448 2.027 1.448 2.027

Από θυγατρικές - - 46.199 40.477

Από συγγενείς 326 2.220 326 2.220

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.516 3.483 4.481 3.462
Σύνολο 6.290 7.730 52.454 48.186

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς μητρική 41.878 26.090 36.516 18.055

Προς θυγατρικές - - 3.483 2.870

Προς συγγενείς 151 51 151 51

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.543 3.745 5.439 3.121
Σύνολο 48.572 29.886 45.589 24.097

Όμιλος Εταιρεία

 

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

iii) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την 
περίοδο 1/1–30/06/2019 και 1/1–30/06/2018 ανέρχονται σε € 2.166 χιλιάδες και € 1.602 χιλιάδες αντίστοιχα. 

(Εταιρεία: 1/1–30/06/2019: € 2.105 χιλιάδες, 1/1–30/06/2018: € 1.540 χιλιάδες) 
 

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 
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Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 89 χιλιάδες για την περίοδο 1/1– 
30/06/2019 και € 77 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/06/2018. (Εταιρεία: 1/1–30/06/2019: € 73 χιλιάδες, 1/1–

30/06/2018: € 61 χιλιάδες). 
 

Δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την 

περίοδο 1/1–30/06/2019 και για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
 

iv) Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των 

διευθυντικών στελεχών. 

 

18. 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. 
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(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.  

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. € 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Δάνεια τραπεζών 180.847 173.159 160.933 164.227

Υποχρεώσεις μισθώσεων 96.515 - 73.666 -

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (38.933) (17.676) (8.240) (5.263)

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 238.429 155.483 226.359 158.964

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.806 137.458 121.819 121.913

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 

προς Ίδια Κεφάλαια 1,71 1,13 1,86 1,30

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.  



Coral Α.Ε. 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 

 
 

σελ 32 

 

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. 

 
 

19. 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 18 Σεπτεμβρίου 2019. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της Εταιρείας CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, της 30ης Ιουνίου 

2019 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 συνοπτικής 

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 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 δίδει 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 συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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