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Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Κύκλος εργασιών 5 145.802 54.442
Κόστος πωληθέντων (141.629) (53.087)
Μεικτά αποτελέσματα 4.173 1.355
Έξοδα διάθεσης 6 (4.408) (4.075)
Έξοδα διοίκησης 6 (211) (198)
Άλλα λειτουργικά έσοδα 7 25 276
Λοιπά κέρδη/(ζημιές) 8 (167) (14)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (588) (2.656)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (308) (174)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4 3
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (892) (2.827)
Φόρος εισοδήματος 10 51 816
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης (841) (2.011)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα - -
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης (841) (2.011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2018 

Ποσά σε χιλ. €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2018 31/12/2017

Πάγιο Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 11 34 33
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 13 16
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 1.007 917
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 1.054 966

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 13 1.182 150
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 14 5.973 9.699
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 2.258 633
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 9.413 10.482
Σύνολο Ενεργητικού 10.467 11.448

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 16 3.500 3.500
Αποτελέσματα εις νέον (3.178) (2.252)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 322 1.248

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 19 6.977 -
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 6.977 -

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 3.164 4.696
Φορολογικές υποχρεώσεις 4 4
Δάνεια 19 - 5.500
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 3.168 10.200
Σύνολο Υποχρεώσεων 10.145 10.200
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 10.467 11.448  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31η     
Δεκεμβρίου 2017 

 

Ποσά σε χιλ. €

Μετοχικό 

κεφάλαιο και 

υπέρ το άρτιο

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 500 (241) 259
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσεως - (2.011) (2.011)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.000 - 3.000
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 3.500 (2.252) 1.248

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 3.500 (2.252) 1.248

Επιδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών 

(υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9 ) - (85) (85)

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο 

1 Ιανουαρίου 2018 3.500 (2.337) 1.163

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσεως - (841) (841)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 3.500 (3.178) 322  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 

  

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης προ φόρων (892) (2.827)
Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 11 8 2
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12 4 1
Προβλέψεις (32) 25
Συναλλαγματικές διαφορές (30) 37
Έσοδα τόκων (4) (3)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9 308 174

(638) (2.591)
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (1.032) (150)
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 3.728 (9.756)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (1.613) 4.439
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 445 (8.058)
Καταβληθέντες τόκοι (285) (174)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (4) (1)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 157 (8.233)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 11 (10) (31)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12 (1) (17)
Τόκοι εισπραχθέντες 4 3
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (8) (47)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 6.976 6.500
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 16 - 3.000
Αποπληρωμή δανεισμού (5.500) (1.000)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.476 8.500

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.625 220
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 633 413
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 15 2.258 633       

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 με σκοπό την δραστηριοποίηση στην Ελλάδα 

στον κλάδο των πετρελαιοειδών και με κύριες δραστηριότητες που αφορούν στην εμπορία ναυτιλιακών 

καυσίμων, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους 
σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.  

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Μαρούσι – Ηρώδου Αττικού 12Α. Οι οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μητρικής Coral 

A.E.,http://www.coralenergy.gr./. 

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 12η Ιουνίου 2019 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. 

 

2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. Η 
εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 

και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση  

Επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Αυτή η σημείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από 

1 Ιανουαρίου 2018, όπου αυτές διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες 

περιόδους. Οι νέες λογιστικές πολιτικές περιγράφονται στη σημείωση 3. 

α. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

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

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

 

http://www.coralenergy.gr./
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Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο συνολικής ταξινόμησης βάσει του οποίου τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσμένο Κόστος 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

(ΕΑΜΛΣΕ) 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

(ΕΑΜΚΑ) 

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

για την διακράτηση αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού που διακρατούνται στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την διακράτησή 

τους μέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους, επιμετρούνται σε 
αποσβεσμένο κόστος. Αν το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει την πρόθεση της διακράτησης των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους αλλά 

προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού όταν χρειάζεται (πχ. για την 
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

επιμετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν ταμιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο 

και τόκους, όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηματαγοράς ή παράγωγα, περιλαμβανομένων και 

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

Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρμογή της μεθόδου της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε Αποσβεσμένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (με 
εξαίρεση τις μετοχές). Όπου με το ΔΛΠ 39, μόνο πραγματοποιηθείσες ζημιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως 

απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, με την μέθοδο ΑΠΖ πρέπει να γίνεται 

εκτίμηση των μελλοντικών πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια: 

Στάδιο 1: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για τους επόμενους 12 μήνες. Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού με ασήμαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως 
αφορά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία οφειλής για 

περισσότερο από 30 ημέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που 

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

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

αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της 
συνολικής ζωής του που ορίζεται ως αναμενόμενη πιστωτική ζημιά ως αποτέλεσμα όλων των πιθανών 

πιστωτικών γεγονότων όλης της αναμενόμενης ζωής του. 
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Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – με πιστωτική απομείωση. Αν ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 

και επιμετράται με την ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά 

απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι η άνω των 90 ημερών καθυστέρηση από την 
ημερομηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για σημαντικές οικονομικές δυσκολίες των χρεωστών. 

β. Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές  της Εταιρείας, το υπόλοιπο έναρξης των 

“Αποτελεσμάτων εις Νέο” θα πρέπει να αναμορφωθεί. Όπως εξηγείται παρακάτω, το ΔΠΧΑ 9 υιοθετήθηκε 

χωρίς την αναμόρφωση της συγκριτικής πληροφόρησης. Οι αναταξινομήσεις και οι προσαρμογές συνεπώς 
που προκύπτουν από τους νέους κανόνες απομείωσης, δεν αντικατοπτρίζονται στον ισολογισμό της 31 

Δεκεμβρίου 2017 αλλά αναγνωρίζονται στον ισολογισμό έναρξης της 1 Ιανουαρίου 2018. 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις προσαρμογές που αναγνωρίζονται σε κάθε χωριστό λογαριασμό. Οι 

λογαριασμοί που δεν επηρεάσθηκαν από τις αλλαγές δεν περιλαμβάνονται. Ως αποτέλεσμα τα υποσύνολα 
και τα σύνολα που αναφέρονται δεν μπορούν να επανυπολογισθούν από τα κονδύλια που παρουσιάζονται.  

Οι προσαρμογές για την Εταιρεία παρατίθενται παρακάτω: 

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

Πάγιο Ενεργητικό

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 917 35 952
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 966 35 1.001
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 9.699 (120) 9.579
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 10.482 (120) 10.362
Σύνολο Ενεργητικού 11.448 (85) 11.363

Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα εις νέον (2.252) (85) (2.337)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.248 (85) 1.163
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 11.448 (85) 11.363

 

Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 από την Εταιρεία κατά τη μετάβαση 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” από 1 Ιανουαρίου 2018 είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές 

σε λογιστικές πολιτικές και προσαρμογές στα κονδύλια που αναγνωρίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις. 
Οι νέες λογιστικές πολιτικές περιγράφονται στη σημείωση 3. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του 

ΔΠΧΑ 9, η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναμορφώθηκε. Συνεπώς: 

i. Οποιαδήποτε προσαρμογή στα υπόλοιπα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στη λήξη της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, με την διαφορά να 

αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης του λογ/μού “Αποτελεσμάτων εις νέον” 

ii. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης της συγκριτικής περιόδου 
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iii. Προβλέψεις για απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού δεν αναμορφώνονται στην 
συγκριτική περίοδο. 

Η συνολική επίδραση στα “Αποτελέσματα εις Νέον” της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 έχει ως 

ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €
Έναρξη περιόδου 1/1/2018 (2.252)
Επίδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών (υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9) (120)
Αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 35
Προσαρμοσμένη έναρξη περιόδου 1/1/2018 (2.337)  

 

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

Οικονομικής Θέσης της 31.12.2017 αλλά αναγνωρίζονται στο υπόλοιπο έναρξης των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού της περιόδου που ξεκινά 1.1.2018. 

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

παρουσιάζεται παρακάτω: 

Ποσά σε χιλ. €

31 Δεκ. 2017 

Λογιστική αξία με 

βάση το ΔΛΠ 39

Επίδραση 

ΔΠΧΑ 9

1 Ιαν. 2018 

Λογιστική αξία με 

βάση το ΔΠΧΑ 9

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 9.699 (120) 9.579

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Η Εταιρεία εφαρμόζει το απλοποιημένο μοντέλο του ΔΠΧΑ 9 για την εκτίμηση της ΑΠΖ των εμπορικών και 
λοιπών απαιτήσεων, κατατάσσοντάς τις είτε στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 και επιμετρώντας την ΑΠΖ της 

συνολικής ζωής τους.  

Για την επιμέτρηση της ΑΠΖ, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί βάσει των 
χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου και της ηλικίας τους (πλέον ημέρες από τη λήξη τους) κατά την 

ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η επιμέτρηση βασίζεται σε συγκεκριμένες μετρήσεις πιστωτικού κινδύνου 
(πχ. Πιθανότητες αθέτησης συμφωνίας, περιστατικά πιστωτικών γεγονότων) που υπολογίζονται βάσει 

ιστορικών στοιχείων, τρεχουσών συνθηκών της αγοράς καθώς και μελλοντικών εκτιμήσεων στο τέλος της 
κάθε περιόδου αναφοράς. 

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

συμφωνεί με το αντίστοιχο υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2018 έχει ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ΔΛΠ 39) 25

Επιπρόσθετες ζημιές απομείωσης κατά την ημερομηνία μετάβασης (ΔΠΧΑ 9) 120

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 (ΔΠΧΑ 9) 145
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Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»  

Το Δ.Π.Χ.Α. 15 “Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες” παρέχει ένα ενιαίο περιεκτικό μοντέλο προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί από τις οικονομικές οντότητες για την λογιστικοποίηση των εσόδων από τις συμβάσεις με 

πελάτες. Η βασική αρχή του Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι ότι μία οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει τα έσοδα 
με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο 

ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο εκτιμά ότι δικαιούται έναντι των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών. Το Δ.Π.Χ.Α. 15 εκδόθηκε το Μάιο του 2014 και πρέπει να εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Το Δ.Π.Χ.Α. 15 καταργεί τα ακόλουθα 

πρότυπα και διερμηνείες: (α) Δ.Λ.Π. 18, (β) Δ.Λ.Π. 11, (γ) ΕΔΔΠΧΠ 13, (δ) ΕΔΔΠΧΑ 15, (ε) ΕΔΔΠΧΑ 18 και 
(στ) ΜΕΔ-31.  

Το Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι ένα σύνθετο ‘Πρότυπο’, το οποίο εισάγει σαφέστερες οδηγίες και απαιτήσεις σε σχέση 
με το προϊσχύον λογιστικό  πλαίσιο κανόνων και αρχών. Απαιτεί την εφαρμογή σημαντικής κρίσης σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα περιγραφικό, αφήνοντας ελάχιστα 
περιθώρια για την άσκηση υποκειμενικής κρίσης. Σε αντίθεση με το Δ.Λ.Π. 18 που παρέχει διακριτά 

κριτήρια αναγνώρισης του εσόδου για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, το Δ.Π.Χ.Α. 15 καταργεί αυτή την 

διάκριση. Το νέο ‘Πρότυπο’ αντί αυτού επικεντρώνεται στο τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων 
εκτέλεσης και διακρίνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης σε αυτές που εκπληρώνονται σε μια “δεδομένη χρονική 

στιγμή” και σε αυτές  που εκπληρώνονται σε “βάθος του χρόνου”. Η διάκριση αυτή καθορίζεται από τον 
τρόπο με τον οποίο ο έλεγχος των αγαθών και των υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη.  

Η Εταιρεία υιοθέτησε το Δ.Π.Χ.Α. 15 την 1η Ιανουαρίου 2018 (ημερομηνία αρχικής εφαρμογής) 

αναδρομικά με την μέθοδο της σωρευτικής επίδρασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 
Γ3(β) του Δ.Π.Χ.Α. 15. Με βάση την μέθοδο αυτή, μια οικονομική οντότητα δύναται να επιλέξει την 

παρουσίαση της σωρευτικής επίδρασης όλων των τροποποιήσεων επί των συμβάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2017 είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, με βάση το 

Δ.Π.Χ.Α. 15, όσον αφορά αφενός τον προσδιορισμό των εκπληρωμένων και των μη εκπληρωμένων 
υποχρεώσεων εκτέλεσης και αφετέρου τον προσδιορισμό της τιμής συναλλαγής και τον επιμερισμό αυτής 

στις εκπληρωθείσες και στις μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις εκτέλεσης των τροποποιημένων συμβάσεων 

κατά την ημερομηνία μετάβασης. Επιπλέον, μια οικονομική οντότητα δύναται να εφαρμόσει το πρότυπο 
μόνο σε συμβάσεις που δεν αποτελούν ολοκληρωθείσες συμβάσεις κατά την ημερομηνία αρχικής 

εφαρμογής. Η Εταιρεία εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Α. 15 χωρίς να κάνει χρήση των πρακτικών διευκολύνσεων για 
τις τροποποιημένες και τις ολοκληρωθείσες συμβάσεις που περιγράφονται ανωτέρω.  

Η Εταιρεία  πραγματοποίησε ανάλυση των σημαντικών πηγών εσόδων της προκειμένου να προσδιορίσει 

την ύπαρξη τυχόν αλλαγών μεταξύ του προηγούμενου και του τρέχοντος λογιστικού πλαισίου όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 15. Αντιπροσωπευτικές συμβάσεις με πελάτες που είναι συναφείς 

με την λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων με βάση το νέο ‘Πρότυπο’ (ήτοι υποχρεώσεις εκτέλεσης, 
τιμή συναλλαγής κτλ.) συμπεριλαμβανομένων των βασικών όρων και των συνθηκών αυτών, εξετάστηκαν 

διεξοδικά για τους σκοπούς εκπόνησης της μελέτης εκτίμησης της επίδρασης του Δ.Π.Χ.Α. 15. Οι 
λεπτομέρειες των νέων απαιτήσεων του ‘Προτύπου’ αναλύονται στην Σημείωση 3 “Σημαντικές Λογιστικές 

Πολιτικές”, ενώ η επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, περιγράφεται κατωτέρω.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων. 

Η υποκείμενη αρχή επιμέτρησης του Δ.Π.Χ.Α. 15 σε σχέση με τα μεταβλητά ανταλλάγματα που αποτελούν 

μέρος της τιμής ανταλλαγής δεν είναι σημαντικά διαφορετική από πολλές απόψεις σε σχέση με την 
πρακτική που ακολουθούσε η Εταιρεία με βάση το Δ.Λ.Π. 18. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 δεν έχει καμία επίδραση στο τρόπο και στον χρόνο 
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αναγνώρισης των εσόδων καθώς επίσης και στον τρόπο επιμέτρησης αυτών σε σύγκριση με την πρακτική 
που ακολουθούσε η Εταιρεία με το Δ.Λ.Π. 18.  

Το Δ.Π.Χ.Α. 15 χρησιμοποιεί τους όρους “συμβατικό περιουσιακό στοιχείο” και “συμβατική υποχρέωση” για 

να περιγράψει αυτό που ίσως ήταν κοινώς γνωστό ως “δεδουλευμένα έσοδα” και “έσοδα επόμενων 
χρήσεων”. Παρόλα αυτά, το νέο ‘Πρότυπο’ δεν απαγορεύει σε μια οικονομική οντότητα να χρησιμοποιεί 

εναλλακτικές των ανωτέρω περιγραφές στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Η Εταιρεία εφάρμοσε την 
ορολογία του Δ.Π.Χ.Α. 15 για να περιγράψει αυτά τα υπόλοιπα. 

Εκτός από την παροχή εκτεταμένων γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις πηγές εσόδων της Εταιρείας από 

συμβάσεις με πελάτες, η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 δεν έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή 
/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. 

ΕΔΔΠΧΠ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» 

Η ερμηνεία αφορά συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ή μέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίμημα που 

καθορίζεται σε ξένο νόμισμα β) η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια προπληρωθείσα απαίτηση ή μια 
υποχρέωση από αναβαλλόμενα έσοδα σε σχέση με αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη σχετική 

απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και γ) η προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόμενο έσοδο είναι μη 

χρηματικά. Η Επιτροπή Διερμηνειών κατέληξε ότι η ημερομηνία της συναλλαγής με σκοπό τον καθορισμό 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η  ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης της μη νομισματικής 

προπληρωθείσας απαίτησης ή του αναβαλλόμενου εσόδου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές 
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία συναλλαγής καθορίζεται για έκαστη πληρωμή ή 

είσπραξη. Η ερμηνεία δεν έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική 

επίδοση της Εταιρείας. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2019 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο για τον προσδιορισμό των μισθώσεων και τον λογιστικό 
χειρισμό τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τόσο των εκμισθωτών όσο και των μισθωτών. Το 

Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

και αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει του Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις” 
και των σχετικών Διερμηνειών. Το Δ.Π.Χ.Α. 16 θα έχει σημαντική επίδραση στους μισθωτές, καθώς 

καταργείται η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και χρηματοδοτικών μισθώσεων για τους μισθωτές και σχεδόν 
όλες οι μισθώσεις θα αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό των μισθωτών. Με βάση το νέο πρότυπο, για κάθε 

μίσθωση θα αναγνωρίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο (“περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης”) και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση καταβολής ενοικίων (“υποχρέωση από την μίσθωση”). Οι μόνες εξαιρέσεις 
αναγνώρισης είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και οι μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Σε αντίθεση με την λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά 
του μισθωτή, το Δ.Π.Χ.Α. 16 ουσιαστικά μεταφέρει τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 17 για την λογιστική 

αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή. 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α 16 από την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του, την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία (όπως οι εκτυπωτές), η Εταιρεία θα επιλέξει να αναγνωρίζει τα 
μισθώματα των εν λόγω μισθώσεων ως έξοδα με την σταθερή μέθοδο, όπως επιτρέπεται από το Δ.Π.Χ.Α. 

16. Επιπλέον, η Εταιρεία θα εφαρμόσει την πρακτική διευκόλυνση που παρέχεται από το πρότυπο στους 
μισθωτές, να μην διαχωρίζει τα μη μισθωτικά στοιχεία από τα μισθωτικά στοιχεία και, αντιθέτως, να 



 

Coral Products and Trading ΑΕ 

Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 

 σελ 14 

 

αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε μισθωτικό και συνδεδεμένο μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαίο μισθωτικό 
στοιχείο.  

Η Εταιρεία επέλεξε να εφαρμόσει την απλοποιημένη προσέγγιση μετάβασης (αναδρομικά με την 

σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 16 να αναγνωρίζεται ως προσαρμογή στο 
υπόλοιπο ανοίγματος της καθαρής θέσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής) και δεν θα 

επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η Εταιρεία αποφάσισε να 
επιμετρήσει κατά την μετάβαση τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης σε ποσό ίσο με την 

υποχρέωση από την μίσθωση, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων 

μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση. Επίσης, η Εταιρεία επέλεξε να μην εφαρμόσει την 
πρακτική διευκόλυνση που παρέχεται από το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρ.Γ3 κατά την μετάβαση, αλλά αποφάσισε να 

επαναξιολογήσει όλες τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής ως προς το αν 
αποτελούν ή εμπεριέχουν μίσθωση με βάση τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16. 

Η Εταιρεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αξιολόγησή της σχετικά με την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 16, 
καθώς είναι στην διαδικασία υλοποίησης νέου λογισμικού συστήματος και οριστικοποίησης των λογιστικών 

πολιτικών, των διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου σχετικά με το Δ.Π.Χ.Α. 16. Η Εταιρεία εκτιμά ότι 

θα αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης καθώς και υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά 
προσέγγιση μεταξύ € 7,2 εκατ. και € 8,8 εκατ.  

Τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις που θα 
αναγνωριστούν αφορούν κυρίως μισθώσεις χώρων για πρατήρια καυσίμων. 

ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος» 

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

φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική μεταχείριση του φόρου 
εισοδήματος βάσει του ΔΛΠ 12 (Φόρος Εισοδήματος). Η Ερμηνεία προβλέπει μια οικονομική οντότητα α) 

να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισμοί φορολογικών θεμάτων αξιολογούνται συλλογικά ή 
μεμονωμένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρμόδια φορολογική αρχή να αποδεχθεί την 

υιοθετημένη ή προτεινόμενη από την οντότητα λογιστική μεταχείριση του φορολογικού θέματος στη 

δήλωση φόρου εισοδήματος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φορολογική της θέση σε 
συνάρτηση με τον εν λόγω λογιστικό χειρισμό – εάν όχι, η οντότητα πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο 

του αβέβαιου λογιστικού χειρισμού στην φορολογική της θέση. Η ερμηνεία δεν αναμένεται να έχει 
σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. 

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

παροχών» 

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

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

αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που να 
αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος στα 

προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει 

επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. 
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)  «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

για μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής 

επένδυσης στη συνδεδεμένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής 
θέσης. Περιγράφονται λεπτομερώς οι αλλαγές στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται 

να έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας  

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

του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017. 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τρία πρότυπα. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της 
στην επιχείρηση αυτή.  Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα 

αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου 

εκτίμηση συμμετοχής που είχε στην επιχείρηση αυτή. 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.  

ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το συναρτώμενο 
με αυτό στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία προορίζεται, το ποσό 

του δανείου αυτού συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισμού της οντότητας στον 
υπολογισμό του δείκτη δανεισμού. 

 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και τις διερμηνείες των ΔΠΧΑ (IFRIC), 

που είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την  Επιτροπή 
Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRIC) αντίστοιχα, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

αρχών. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά 
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των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά 

εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 

υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες 
και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι 
υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 

4.  

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων 

Αναγνώριση 

Στις χονδρικές πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, το έσοδο 
αναγνωρίζεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, κατά την οποία ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των 

μεταβιβαζόμενων προϊόντων, η οποία είναι όταν τα προϊόντα παραδίδονται στο τόπο που έχουν 
συμφωνηθεί συναρτήσει των διεθνών εμπορικών όρων αποστολής (shipping incoterm rules) που είναι 

εφαρμοστέοι κατά περίπτωση σύμφωνα με την σύμβαση που έχει συνταχθεί και υπογραφεί μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων. Μετά την παράδοση των προϊόντων, ο αγοραστής έχει την ικανότητα να ορίσει την 
χρήση και να αποκομίσει ουσιωδώς όλα τα υπολειπόμενα οφέλη που απορρέουν από τα προϊόντα αυτά, 

είτε μεταπωλώντας τα στους τελικούς καταναλωτές είτε μέσω της εσωτερικής ανάλωσης αυτών για την 
παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μια εμπορική απαίτηση όταν τα 

προϊόντα παραδίδονται στο πελάτη, δεδομένου ότι την χρονική αυτή στιγμή το δικαίωμα σε αντάλλαγμα 

γίνεται ανεπιφύλακτο, καθώς απαιτείται μόνο η πάροδος του χρόνου προκειμένου να καταστεί απαιτητή η 
πληρωμή του εν λόγω ανταλλάγματος. 

Επιμέτρηση 

Ορισμένες συμβάσεις με πελάτες στην χονδρική αγορά πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων παρέχουν 

εκπτώσεις στην τιμή πώλησης η οποία είναι συνάρτηση της επίτευξης προκαθορισμένων ποσοτήτων 
αγορών (εκπτώσεις όγκου). Οι εκπτώσεις (επίτευξης στόχου) όγκου περιλαμβάνουν μεταβλητό 

αντάλλαγμα. Το μεταβλητό αντάλλαγμα εκτιμάται κατά τη σύναψη της σύμβασης και περιλαμβάνεται στην 

τιμή συναλλαγής μέρος ή το σύνολο αυτού στο βαθμό στον οποίο υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να μην 
προκύψει σημαντική αναστροφή στο ποσό του σωρευμένου εσόδου που έχει αναγνωριστεί όταν 

εξαλειφθεί στην συνέχεια η αβεβαιότητα που σχετίζεται με το μεταβλητό αντάλλαγμα.  

Για την εκτίμηση του μεταβλητού ανταλλάγματος για τις αναμενόμενες μελλοντικές εκπτώσεις όγκου, η 

Εταιρεία εφαρμόζει τη μέθοδο του «πιθανότερου ποσού» για συμβάσεις με ένα και μοναδικό όριο όγκου 

και τη μέθοδο της «εκτιμώμενης αξίας» για συμβάσεις με περισσότερα από ένα όριο όγκου. Κριτήριο για 
την επιλογή της πλέον ενδεδειγμένης κατά περίπτωση μεθόδου προσδιορισμού του μεταβλητού 

ανταλλάγματος αποτελεί ο αριθμός των διαφορετικών ορίων όγκου που εμπεριέχει κάθε σύμβαση. Η 
Εταιρεία εφαρμόζει στην συνέχεια τις διατάξεις περιορισμού των εκτιμήσεων του μεταβλητού 

ανταλλάγματος και αναγνωρίζει μια συμβατική υποχρέωση για τις αναμενόμενες μελλοντικές εκπτώσεις 
προσαρμόζοντας ανάλογα το ποσό των εσόδων. 
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Σε γενικές γραμμές, η χρονική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ της μεταβίβασης ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας  από την Εταιρεία και την στιγμή κατά την οποία ο πελάτης καταβάλλει το τίμημα της 

συναλλαγής είναι μικρότερη του έτους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία επέλεξε να εφαρμόσει την πρακτική 

διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 15:63, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να προσαρμόζεται το υποσχόμενο 
ποσό του ανταλλάγματος με τις επιδράσεις ενός σημαντικού σκέλους χρηματοδότησης.  

Απεικόνιση  

Εμπορικές απαιτήσεις 

Εμπορική απαίτηση είναι το δικαίωμα της Εταιρείας σε αντάλλαγμα το οποίο είναι ανεπιφύλακτο. Ένα 

δικαίωμα σε αντάλλαγμα θεωρείται ανεπιφύλακτο εάν απαιτείται μόνο η πάροδος του χρόνου προκειμένου 
να καταστεί απαιτητή η πληρωμή του εν λόγω ανταλλάγματος. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει λογιστικά τις 

εμπορικές απαιτήσεις απαίτηση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 (βλέπε Σημείωση 14). 

Συμβατικό περιουσιακό στοιχείο 

Συμβατικό περιουσιακό στοιχείο είναι το δικαίωμα της Εταιρείας σε αντάλλαγμα έναντι αγαθών ή 
υπηρεσιών τα οποία η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει στους πελάτες του. Όταν η Εταιρεία εκτελεί τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις μεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτη προτού ο πελάτης πληρώσει 

το αντάλλαγμα ή προτού καταστεί απαιτητή η πληρωμή, η Εταιρεία απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατικό 
περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία αξιολογεί ένα συμβατικό περιουσιακό στοιχείο για απομείωση σύμφωνα 

με το ΔΠΧΑ 9. 

Συμβατική υποχρέωση 

Συμβατική υποχρέωση είναι η υποχρέωση της Εταιρείας να μεταβιβάσει στους πελάτες του αγαθά ή 

υπηρεσίες για τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει αντάλλαγμα (ή είναι απαιτητό ένα ποσό του ανταλλάγματος) 
από τον πελάτη. Όταν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγμα ή η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα επί ενός ποσού 

ανταλλάγματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (ήτοι εισπρακτέο), προτού η Εταιρεία μεταβιβάσει το αγαθό ή 
την υπηρεσία στον πελάτη, η Εταιρεία απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατική υποχρέωση όταν η πληρωμή 

πραγματοποιείται ή καθίσταται απαιτητή (όποιο από τα δύο ισχύει πρώτο). 

 (β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους. 

(δ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
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(ε) Έσοδα από ενοίκια 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει των έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη 
διάρκεια των σχετικών μισθώσεων.  

Λειτουργικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώς θεωρείται πιο 

αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εξόδων.  

Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του 
κύριου οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 

από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 
της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

Παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2018 δεν απασχολούσε μόνιμο προσωπικό. 

Φορολογία 

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του 
αναβαλλόμενου φόρου, πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων. 

Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 

φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι 
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον 

αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά 

την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε 

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές 
καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των χρησιμοποιούμενων για τον υπολογισμό των 

φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με την χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για όλες τις 
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φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην 
έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση 
(εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που 

δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 

Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξης της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν 

επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ 
ολοκλήρου ή εν μέρει. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η 

αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία που 

τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος 

επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρεία προτίθεται να διακανονίσει τις 
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε μία καθαρή βάση. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  
Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.  

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:  

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                   4-25 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Το κόστος και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του 

όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Κέρδη ή ζηµίες από 
την πώληση ενσωμάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαµβάνεται 

μείον τη λογιστική αναπόσβεστη αξία αυτών μείον τα έξοδα πώλησης των παγίων.  Τα κέρδη ή οι ζημιές 

που προκύπτουν κατά την πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης που πωλείται ή 
διαγράφεται. 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικά 

Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις.  Οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 
αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 8 χρόνια.  Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών 

προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.   

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άμεσα εργατικά 
κόστη και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φέρουν τα 

αποθέματα στην παρούσα τους θέση και κατάσταση. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μηνιαίου 

μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης 
των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων 

πώλησης.  

Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

Ταμειακά διαθέσιμα  

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

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται 
στα ίδια κεφάλαια. 

Δανεισμός 

Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται με τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών 

αναλήψεων μειωμένα κατά τα άμεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, 

συμπεριλαμβανομένων και των πληρωτέων επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά 
και τα άμεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε δεδουλευμένη βάση στα αποτελέσματα 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και προστίθενται στο αναπόσβεστο λογιστικό 
υπόλοιπο του σχετικού δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο που 

προκύπτουν. 

Εμπορικές υποχρεώσεις  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 

σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Συμβατική υποχρέωση 

Συμβατική υποχρέωση είναι η υποχρέωση της Εταιρείας να μεταβιβάσει στους πελάτες της αγαθά ή 

υπηρεσίες για τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει αντάλλαγμα (ή είναι απαιτητό ένα ποσό του ανταλλάγματος) 
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από τον πελάτη. Όταν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγμα ή η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα επί ενός ποσού 
ανταλλάγματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (ήτοι εισπρακτέο), προτού η Εταιρεία μεταβιβάσει το αγαθό ή 

την υπηρεσία στον πελάτη, η Εταιρεία απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατική υποχρέωση όταν η πληρωμή 

πραγματοποιείται ή καθίσταται απαιτητή (όποιο από τα δύο ισχύει πρώτο). 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 
αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό 

της δέσμευσης και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  Οι προβλέψεις επιμετρούνται 

στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην οποία καταλήγει η Διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα 
προκύψει για τον διακανονισμό της υποχρέωσης. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική Αναγνώριση 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας, όταν η Εταιρεία καθίσταται μέρος των 
συμβατικών όρων του μέσου. 

Αρχική Επιμέτρηση  

Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις κατά την αρχική 

αναγνώριση στην εύλογη αξία πλέον/μείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή την έκδοση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, αντίστοιχα 
(άλλα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ).  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος 
χρηματοδότησης στη τιμή συναλλαγής τους.  

Κατάταξη και Επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί τίτλοι 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, 

επιμετρούνται μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία. Η βάση 
για την επιμέτρησή τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών της στοιχείων ενεργητικού, όσο από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών 
ταμειακών ροών τους. Η αξιολόγηση της Εταιρείας σχετικά με το επιχειρηματικό της μοντέλο  καθορίζεται 

σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, η οποία αντανακλά πως ομάδες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

που διακρατούνται μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται μαζί για να επιτευχθεί ο επιχειρηματικός 
στόχος της Εταιρείας, αντί κάθε μέσο χωριστά.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές, που αποτελούνται 
αποκλειστικά από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό 

μοντέλο διακράτησης αυτών των μέσων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία 

διακρατούνται υπό επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο την κατοχή τους μέχρι την λήξη και την συλλογή των 
συμβατικών ταμειακών ροών, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Εάν στο επιχειρηματικό μοντέλο 

υπάρχει πρόθεση κατοχής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ώστε να εισπράττονται οι 
συμβατικές ταμειακές ροές, αλλά αναμένεται η πώληση τους όταν είναι απαραίτητο (π.χ. ώστε να 
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εκπληρωθεί μια ειδική ανάγκη ρευστότητας), τότε αυτά τα μέσα επιμετρούνται στην ΕΑΜΛΣΕ. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται εντός επιχειρηματικού μοντέλου 

διαφορετικού από τα ανωτέρω, επιμετρούνται στην ΕΑΜΚΑ. 

Η Εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που η Εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να παράγει 

ταμειακές ροές. Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρεία διακρατούνται 
εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών. Σύμφωνα με αυτό τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους και 
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους.  

Η Εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης της αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν 
εισπράττοντας τις αντίστοιχες πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ενεργητικού, εξετάζει την συχνότητα, την αξία και το χρόνο των πωλήσεων των προηγούμενων περιόδων, 
τον λόγο αυτών των πωλήσεων και τις προσδοκίες της Εταιρείας αναφορικά με μελλοντικές πωλήσεις.  

Εκτός από τα ανωτέρω, η Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το 

επιχειρηματικό μοντέλο, εξαιρουμένων των σεναρίων που δεν αναμένει η Εταιρεία να συμβούν, όπως το 
“χειρότερο σενάριο” ή το “ακραίο σενάριο”. Κατά την εκτέλεση αυτής της άσκησης, η Εταιρεία εξετάζει 

όλες τις διαθέσιμες και σχετικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων πως επιμετράται η απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων και πως γίνεται η διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία καθορίζει εάν 

αποτελεί μέρος του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο.  

Η Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει εάν 
το επιχειρηματικό μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για τις τρέχουσες 

περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο επιχειρηματικό 
της μοντέλο. 

Αναταξινομήσεις  

Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο η Εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της 
στοιχεία, αλλάξει εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την 

δραστηριότητα της Εταιρείας και είναι ευαπόδεικτες επέρχεται αναταξινόμηση  όλων των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν επηρεαστεί. Η αναταξινόμηση εφαρμόζεται 

μελλοντικά της ημερομηνίας αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης τριμηνιαίας περιόδου 

αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναταξινομήσεις αναμένονται να είναι πολύ 
σπάνιες. Οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η Εταιρεία έχει επιλέξει αμετάκλητα τον προσδιορισμό σε 

ΕΑΜΛΣΕ και κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στην ΕΑΜΚΑ κατά 
την αρχική αναγνώριση, δεν μπορούν να αναταξινομηθούν, καθώς ο προσδιορισμός τους κατά την αρχική 

αναγνώριση είναι αμετάκλητος. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, δεν έγιναν αναταξινομήσεις 
καθώς δεν υπήρχε αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου υπό του οποίου η Εταιρεία διακρατά τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. 
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Κατάταξη και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ 

είτε ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο αποσβεσμένο κόστος). Η Εταιρεία δεν έχει 

κατατάξει καμία από τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ. 

Η Εταιρεία επιμετρά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος (ήτοι Λοιπές 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις).  

Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας αξίας 

των υστερήσεων ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Ως υστέρηση 
ταμειακών ροών νοείται η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία όπως 

προβλέπεται συμβατικά και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει.  

Η Εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών (ΑΠΖ) για τις απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, 
επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες 

καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας κατατάσσονται στις δυο 

ακόλουθες κατηγορίες:  

Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση. Εάν το 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική 
αναγνώριση, αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της 

συνολικής ζωής, που ορίζεται ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά 

γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του. 

Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική απομείωση. Εάν το 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 
και επιμετράται στις ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, καθώς και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη. 

Τα ακόλουθα είναι τα βασικά δεδομένα που εισάγονται για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της 

Εταιρείας, όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ΑΠΖ της Εταιρείας:  

 Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. 

 Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός 

του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Η Εταιρεία υπολογίζει τις πιθανότητες αθέτησης, 

χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία, τις παραδοχές και τις μελλοντικές εκτιμήσεις. 

 Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης (“LGD”): αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της ζημίας που θα 

πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία Αθέτησης. Η Ζημία σε περίπτωση αθέτησης υπολογίζεται 
ως η διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών του μέσου που οφείλονται και των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του μέσου που αναμένεται να εισπραχθούν. Ο 
προσδιορισμός της Ζημίας σε περίπτωση αθέτησης εξετάζει επίσης και την επίδραση της 

ανάκτησης των αναμενόμενων ταμειακών ροών που προκύπτουν από τις εξασφαλίσεις που 

διακρατά η Εταιρεία. 



 

Coral Products and Trading ΑΕ 

Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 

 σελ 24 

 

Η Εταιρεία  κατέχει εξασφαλίσεις ως μέσα μετρίασης του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται με τις 
απαιτήσεις από πελάτες. Τα βασικά είδη των διακρατούμενών εξασφαλίσεων είναι:  

 Εγγυητικές επιστολές  

 Επιταγές 

Την 31.12.2018 η Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την οποία να μην έχει 

αναγνωριστεί ΑΠΖ, λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε αντίστοιχης εξασφάλισης.  

Στο επίκεντρο της επιμέτρησης της ΑΠΖ είναι ο ορισμός της Αθέτησης. Η Εταιρεία θεωρεί γεγονός 

Αθέτησης όταν ο οφειλέτης είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 90 ημέρες ή δεν είναι πιθανό να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην Εταιρεία λόγω οικονομικών δυσκολιών.  

Η Εταιρεία επιμετρά τις ΑΠΖ σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από πελάτες με παρόμοια 

πιστωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η Εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις βάσει των 
κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης.  

Επιπλέον, η Εταιρεία αξιολογεί τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που σχετίζονται με τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που αφορούν 

το μέλλον. Οι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον ενσωματώνονται στο μοντέλο των ΑΠΖ μέσω της 

εξέτασης διάφορων εσωτερικών και εξωτερικών πηγών της πραγματικής οικονομικής πληροφορίας και των 
οικονομικών προβλέψεων.  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.   

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  
Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη 

ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται 
ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα 

πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 

μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, 
μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία 

χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που 

αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους 

σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο 
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

Διανομή μερισμάτων 

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 

των μετόχων. 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 
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Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εμπεριέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες Ευρώ. 
Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 

και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως 

εξής: 

Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία 

διότι υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι 
αβέβαιος. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που 
αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, όπως αυτοί (οι μελλοντικοί φορολογικοί 

συντελεστές) είναι γνωστοί κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. Οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης. Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η ακρίβεια της εκτίμησης της αναβαλλόμενης 

φορολογίας, εξαρτάται από σειρά παραγόντων που είτε βρίσκονται εκτός ελέγχου της  

Εταιρείας (π.χ. μεταβολή φορολογικών συντελεστών, μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία που 

ενδεχομένως επηρεάζουν τη φορολογική βάση των περιουσιακών στοιχείων, ή τις κατηγορίες των 
προσωρινών διαφορών), είτε βασίζονται σε προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της επιχείρησης που εξ 

ορισμού ενέχουν σημαντικό κίνδυνο. Η αναβαλλόμενη φορολογία επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία 
κλεισίματος της κατάστασης οικονομικής θέσης και τυχόν ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της αντίστοιχης χρήσης. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το 
εάν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το 

αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για 
αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης. 
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5. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Πωλήσεις:

Εμπορευμάτων 145.802 54.442
Σύνολο 145.802 54.442  

 

6. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 8 2

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 4 1

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 3 -

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 2.918 3.014

Αποθήκευτρα 197 297

Ασφάλιστρα 3 1

Φόροι-Τέλη 3 -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - 25

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων 763 697

Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων 645 222

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 52 -

Λοιπά 23 14
Σύνολο 4.619 4.273

Ποσά σε χιλ. €

Κατανομή ανά λειτουργία:
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Έξοδα διάθεσης 4.408 4.075

Έξοδα διοίκησης 211 198
Σύνολο 4.619 4.273  

Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται και αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών συνολικού ποσού € 16 
χιλιάδων για την χρήση 2018. 

 

7. Άλλα λειτουργικά έσοδα  

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 22 147

Λοιπά 3 130
Σύνολο 25 276  
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8. Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) 

Ποσά σε χιλ. €

1/1/-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (199) (13)
Λοιπά κέρδη/ (ζημίες) 32 (1)
Σύνολο (167) (14)  

 

9. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Τόκοι και συναφή έξοδα

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 216 114

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων 24 -

Λοιπά Χρηματοοικονομικά έξοδα 68 60
Σύνολο 308 174  

 

10. Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Τέλος επιτηδεύματος 4 4
Αναβαλλόμενος φόρος (55) (820)
Σύνολο (51) (816)  

Για τις χρήσεις 2017 και 2018 δεν προέκυψε τρέχων φόρος. 

Για τις χρήσεις 2017 και 2018 το ποσό των € 4 χιλιάδων αφορά πρόβλεψη για τέλος επιτηδεύματος του Ν 

3986/2011 όπως τροποποιήθηκε από το Ν4110/2013. 

Κατά τη χρήση 2017 στην αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε έσοδο φόρου ποσού € 820 χιλιάδων. 

Αντίστοιχα κατά τη χρήση 2018 στην αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε έσοδο φόρου ποσού €55 
χιλιάδων.  

Ο φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις 2017 και 2018  είναι υπολογισμένος με 29%. 

Βάσει του νέου φορολογικού νόμου 4579/2018 τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 28% 

για το έτος 2019, 27% για το έτος 2020, 26% για το έτος 2021 και 25% για τα έτη 2022 και μετά. 

 

 

 



 

Coral Products and Trading ΑΕ 

Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 

 σελ 28 

 

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

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων (892) (2.827)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές (259) (820)

Τέλος επιτηδεύματος 4 4
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 2 -
Λοιπά 202 -
Σύνολο (51) (816)  

 

11. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1/2017 – 

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

Ποσά σε χιλ. €

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 4 4
Προσθήκες 31 31
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 35 35

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 35 35
Προσθήκες 10 10
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 45 45

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 1 1
Αποσβέσεις 2 2
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 3 3

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 3 3
Αποσβέσεις 8 8
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 11 11

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 33 33
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 34 34  
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12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και 

κατά την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € Λογισμικό Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 1 1
Προσθήκες 17 17
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 18 18

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 18 18
Προσθήκες 1 1
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 19 19

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 1 1
Αποσβέσεις 1 1
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 2 2

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 2 2
Αποσβέσεις 4 4
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 6 6

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 16 16
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 13 13  

 

13. Αποθέματα 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Εμπορεύματα 1.182 150
Σύνολο 1.182 150  

 

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της χρήσης αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ 
της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Στην χρήση 2018, μέρος των 

αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα να επηρεαστεί  η 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) της Εταιρείας ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Εμπορεύματα 93 -
Σύνολο 93 -  
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14. Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από απαιτήσεις από 
την πώληση αγαθών. Ακολουθεί ανάλυση πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων: 

 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες 4.912 7.896
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (114) (25)
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.22) 150 -
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 4.948 7.871
Προκαταβεβλημένοι  & Λοιποί Φόροι 967 1.126
Συμβατικό περιουσιακό στοιχείο 56 696
Προπληρωθέντα έξοδα 1 -
Λοιπές απαιτήσεις 1 6
Σύνολο 5.973 9.699  

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Ευρώ (EUR) 2.755 2.577
Δολλάριo (USD) 3.218 7.121
Λοιπά - 1
Σύνολο 5.973 9.699  

Η μέση πιστωτική περίοδος που προκύπτει από την πώληση αγαθών για την Εταιρεία είναι 16 ημέρες. 

Μετά την προκαθορισμένη πιστωτική περίοδο χρεώνεται τόκος κατά περίπτωση. 

Η Εταιρεία, δεδομένης της εφαρμογής της απλοποιημένης προσέγγισης του ΔΠΧΑ 9, υπολογίζει τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές  πάντοτε σε ποσό που αντιπροσωπεύει υστερήσεις ταμειακών ροών καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων τους σταθμισμένες με το κίνδυνο να γίνει 
αθέτηση. Κατά συνέπεια αυτού οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

ταξινομούνται είτε στο στάδιο 2, είτε στο στάδιο 3.  

Για την μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί με βάση τα πιστωτικά χαρακτηριστικά και την ενηλικίωση τους (ημέρες 

καθυστέρησης) κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 
βασίζεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους πιστωτικού κινδύνου (δηλ. πιθανότητα αθέτησης (Probability of 

Default-PD), ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default-LGD) οι οποίες υπολογίζονται κατόπιν 
ανάλυσης ιστορικών δεδομένων, των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς καθώς και μελλοντικών 

εκτιμήσεων που εκτελούνται στο τέλος της εκάστοτε περιόδου αναφοράς.  

Πριν γίνει αποδεκτός ένας νέος πελάτης, η Εταιρεία  χρησιμοποιεί εξωτερικές πιστωτικές πληροφορίες για 
να εκτιμήσει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του νέου πελάτη και να ορίσει έτσι το 

πιστωτικό όριό του. Τα πιστωτικά όρια επανεξετάζονται και εάν κριθεί απαραίτητο, αναθεωρούνται, σε 
περιοδική βάση. 

Δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις τεχνικές εκτίμησης ή στις σημαντικές παραδοχές  που έγιναν για την 

εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών  κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου αναφοράς. 
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Οι ακόλουθοι πίνακες απεικονίζουν το προφίλ πιστωτικού κινδύνου των πελατών και λοιπών 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων βάσει του σχετικού πίνακα προβλέψεων της Εταιρείας. 

Ποσά σε χιλ. €

 31 Δεκεμβρίου 2018

Μη 

Ληξιπρόθεσμο 

υπόλοιπο 0-30 ημέρες

30-60 

ημέρες

60-90 

ημέρες 90+ ημέρες Σύνολο

Αναμενόμενο ποσοστό 

πιστωτικής Ζημιάς 0,20% 1,04% 8,61% 30,95% 41,58% 1,87%
Αναμενόμενο ποσό σε 

αθέτηση 5.148 661 57 2 219 6.087
Αναμενόμενη πιστωτική 

ζημιά 10 7 5 1 91 114

5.973

Ποσά σε χιλ. €

1 Ιανουαρίου 2018

Μη 

Ληξιπρόθεσμο 

υπόλοιπο 0-30 ημέρες

30-60 

ημέρες

60-90 

ημέρες 90+ ημέρες Σύνολο

Αναμενόμενο ποσοστό 

πιστωτικής Ζημιάς 1,42% 1,89% 0,00% 0,00% 45,68% 1,50%
Αναμενόμενο ποσό σε 

αθέτηση 9.594 114 - - 16 9.724
Αναμενόμενη πιστωτική 

ζημιά 136 2 - - 7 145

9.579

Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσμων υπολοίπων πελατών/χρεωστών

Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσμων υπολοίπων πελατών/χρεωστών

 

Η μεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

Μεταβολή στην πρόβλεψης για επισφαλεις απαιτησεις:

Ποσά σε χιλ. €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 25

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 25
Επίδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών (υιοθέτηση 

Δ.Π.Χ.Α. 9) 120

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 145
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (31)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 114  
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15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και είναι 
εκφρασμένα σε Ευρώ. 

 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 2.258 633
Σύνολο 2.258 633  

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται στα εξής νομίσματα όπως παρακάτω: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Ευρώ (EUR) 733 604
Δολλάριο (USD) 1.525 29
Σύνολο 2.258 633  

 

16. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2018 ανέρχεται € 3.500 χιλιάδες, και αποτελείται από 
350.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη. Tον Ιανουάριο του 2017 πραγματοποιήθηκε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 3.000 χιλιάδων με έκδοση 300.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10,00 
εκάστη. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018  έχει γίνει κατώτερο από το 

μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Τα αρνητικά αποτελέσματα του 2018 που οδήγησαν στη μείωση της καθαρής θέσης αναμένονταν από τη 
Διοίκηση της Εταιρείας, λόγω της πρόσφατης έναρξης δραστηριότητας η Εταιρεία εμφάνισε αυξημένα 

κόστη χωρίς τα ανάλογα έσοδα.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα συγκαλέσει, κατ’ άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920, Γενική Συνέλευση με σκοπό την 

υιοθέτηση μέτρων ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού και  εκτιμά βελτίωση 

των αποτελεσμάτων για το 2019. 

 

17. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν, καθώς 
και οι κινήσεις τους κατά την διάρκεια των χρήσεων 2017 και 2018 είναι οι εξής: 

Αναβαλλόμενη φορολογία από:

Υπόλοιπο 1 

Ιανουαρίου 

2017

(Χρέωση)/ 

πίστωση 

στην 

κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

Υπόλοιπο 31 

Δεκεμβρίου 

2017

Προσαρμογή 

ΔΠΧΑ 9

Υπόλοιπο 1 

Ιανουαρίου 

2018

(Χρέωση)/ 

πίστωση 

στην 

κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

Υπόλοιπο 31 

Δεκεμβρίου 

2018

Συναλλαγματικές διαφορές - 15 15 - 15 (32) (17)
Λοιπές προσωρινές διαφορές μεταξύ 

φορολογικής και λογιστικής βάσης 97 805 902 35 937 87 1.024

Σύνολο 97 820 917 35 952 55 1.007
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Παρακάτω είναι η ανάλυση του υπολοίπου της αναβαλλόμενης φορολογίας πριν τον συμψηφισμό για 
λόγους παρουσίασης: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 1.007 917
Σύνολο 1.007 917  

 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Προμηθευτές 388 222
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.22) 2.648 4.455
Δεδουλευμένα έξοδα 128 19
Σύνολο 3.164 4.696  

Η μέση πιστωτική περίοδος για τις αγορές είναι 10 ημέρες. 

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις 
οικονομικές καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Ευρώ (EUR) 561 686
Δολλάριo (USD) 2.602 4.010
Λοιπά 1 -
Σύνολο 3.164 4.696  

 

19. Δάνεια 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Δάνεια τραπεζών 7.000 5.500
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου (23) -
Σύνολο δανείων 6.977 5.500

Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:

Άμεσα ή εντός ενός έτους - 5.500

Από 3 έως και 5 χρόνια 7.000 -
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου (23) -
Σύνολο δανείων 6.977 5.500  

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

Στις 8/10/2018 η Εταιρεία 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 ποσό του δάνειου 

που εκταμιεύτηκε στο 2018 ανέρχεται σε € 7.000 χιλιάδες και αποτελεί και το υπόλοιπο του δάνειου την 
31/12/2018. 
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20. Δεσμεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις. 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Εταιρεία ως μισθωτής 

Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν σε μίσθωση πλοίου και σε χώρους γραφείων.  

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών

μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης 2.918 6
Σύνολο 2.918 6  

Κατά την 31/12/2018, η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων, 
οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Έως 1 έτος 2.738 6
Από 2-5 έτη 5.488 24
Πέραν των 5 ετών 10 15
Σύνολο 8.236 45  

 

21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις  

Την 31.12.2018 δεν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας ή επίδικες απαιτήσεις της 

Εταιρείας κατά τρίτων. 

Για την  Εταιρεία θεωρούνται ανέλεγκτες οι χρήσεις 2014, 2015 και 2016 κατά τις οποίες η εταιρεία ήταν 
ανενεργή. 

Για τη χρήση 2017 πραγματοποιήθηκε έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας βάσει του 
άρθρου 65Α Ν.4174/13 από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2017.  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018 η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 4,4 εκ 

περίπου ως εγγύηση στα κατά τόπους τελωνεία.  

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

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Εγγυητικές Δασμών 4.400 3.500
Σύνολο 4.400 3.500  
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22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς μητρική 124 640
Σύνολο 124 640

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από μητρική 85.713 35.518
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 57.376 18.075
Σύνολο 143.089 53.593  

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 
Από μητρική 150 -
Σύνολο 150 -

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς μητρική 537 3.828
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.111 627
Σύνολο 2.648 4.455  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η 

Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 

Για τις χρήσεις 2017 και 2018 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές διευθυντικών στελεχών. 
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23. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
 

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

επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις 12 Ιουνίου 2019. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΗΝΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΔΤ Σ 638117  ΑΔΤ ΑΝ 076436 ΑΔΤ ΑΗ 554729

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0104838/22.07.2015

ΑΔΤ Φ 362265          ΑΔΤ ΑΒ 224382           

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                    Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ               Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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 σελ 1 

 

    

Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 

 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυριακή Σ. Καλαντζή θέτει προς έγκριση στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την Έκθεση Διαχειρίσεως που καταρτίσθηκε για τη χρήση 
01.01.2018 - 31.12.2018. 

 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 με σκοπό την δραστηριοποίηση στην Ελλάδα στον κλάδο 

των πετρελαιοειδών και με κύριες δραστηριότητες που θα αφορούν στην εμπορία ναυτιλιακών 

καυσίμων, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους 
σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας.  

 
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας κατά τη χρήση του 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2017, 

κινήθηκαν ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

 1/1-

31/12/2018

 1/1-

31/12/2017

Κύκλος εργασιών 145.802 54.442
Κόστος πωληθέντων (141.629) (53.087)
Μεικτό αποτελέσματα 4.173 1.355
Έξοδα διάθεσης (4.408) (4.075)
Έξοδα διοίκησης (211) (198)
Άλλα λειτουργικά έσοδα 25 276
Λοιπά κέρδη/ ζημιές (167) (14)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (588) (2.656)
Χρηματοοικονομικά έξοδα (308) (174)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4 3
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (892) (2.827)
Φόρος εισοδήματος 51 816
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης (841) (2.011)  
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Στα προαναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 

 

1. Κύκλος Εργασιών 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017 Μεταβολή ποσό Μεταβολή %
Πωλήσεις:

Εμπορευμάτων 145.802 54.442 91.360 167,8%
Σύνολο 145.802 54.442 91.360 167,8%  
 
2. Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 
 
Το μεικτό κέρδος της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των  € 4.173 χιλιάδων. 

 
 

3. Λειτουργικά Έξοδα 
 
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας παρουσιάζουν την πιο κάτω εξέλιξη μεταξύ των χρήσεων 2018 και 

2017. 
 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017 Μεταβολή ποσό Μεταβολή %

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 8 2 6 300,0%

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4 1 3 300,0%

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 3 - 3 -

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 2.918 3.014 (96) -3,2%

Αποθήκευτρα 197 297 (100) -33,7%

Ασφάλιστρα 3 1 2 200,0%

Φόροι-Τέλη 3 - 3 -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - 25 (25) -

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων 763 697 66 9,5%
Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων 645 222 423 190,5%

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 52 - 52 -

Λοιπά 23 14 9 64,3%
Σύνολο 4.619 4.273 346 8,1%  
 

4. Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 
 

 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017 Μεταβολή ποσό Μεταβολή %

Έσοδα από παροχή 22 147 (125) -85,0%

Λοιπά 3 130 (127) -97,7%
Σύνολο 25 276 (251) -90,9%  
 
 
5. Λοιπά Κέρδη/ (Ζημίες) 
 

 

Ποσά σε χιλ. €

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017 Μεταβολή ποσό Μεταβολή %
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από 

συναλλαγματικές διαφορές (199) (13) (186) -1430,8%
Λοιπά κέρδη/ (ζημίες) 32 (1) 33 3300,0%
Σύνολο (167) (14) (153) -1092,9%  
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6. Χρηματοοικονομικά Έξοδα 
 
Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η καθαρή δαπάνη που προέκυψε αναλύεται κατά 
κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. €

 1/1-

31/12/2018

 1/1-

31/12/2017 Μεταβολή ποσό Μεταβολή %

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι και συναφή έξοδα 240 114 126 110,5%

Προμήθειες Τραπεζών και συναφή έξοδα 68 60 8 13,3%
Σύνολο 308 174 134 77,0%

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Έσοδα τόκων 4 3 1 33,3%
Σύνολο 4 3 1 33,3%  
 
7. Φόροι 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017 Μεταβολή ποσό Μεταβολή %

Τέλος επιτηδεύματος 4 4 - -
Αναβαλλόμενος φόρος (55) (820) 765 -93,3%
Σύνολο (51) (816) 765 -93,8%  
 
 

Για τις χρήσεις 2018 και 2017 δεν προέκυψε τρέχων φόρος. 

 
Για τις χρήσεις 2017 και  2018 το ποσό των € 4 χιλιάδων αφορά πρόβλεψη για τέλος επιτηδεύματος 

του Ν 3986/2011 όπως τροποποιήθηκε από το Ν4110/2013. 
 

Κατά τη χρήση 2017 στην αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε έσοδο φόρου ποσού € 820 χιλιάδων. 

Αντίστοιχα κατά τη χρήση 2017 στην αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε έσοδο φόρου ποσού €55 
χιλιάδων. 

 
Ο φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις 2017 και 2018 είναι υπολογισμένος με 29%. 

 

Βάσει του νέου φορολογικού νόμου 4579/2018 τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 
28% για το έτος 2019, 27% για το έτος 2020, 26% για το έτος 2021 και 25% για τα έτη 2022 και 

μετά. 
 

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

 

 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων (892) (2.827)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές (259) (820)

Τέλος επιτηδεύματος 4 4
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 2 -
Λοιπά 202 -
Σύνολο (51) (816)  
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ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
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 το 2018, 

εκσυγχρονίζοντας το σύνολο των υποδομών της και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στην Ελληνική 
επικράτεια. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων το 2018 σε σχέση με το 2017, συνέβαλλε στην  

βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, αποδεικνύοντας ότι τίθενται οι βάσεις  ώστε το 2019 
να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

 

Στόχοι της Εταιρείας για την χρήση του 2019 είναι η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων καθώς και η 
αύξηση του EBITDA στην χρήση του 2019 σε σχέση με τα επίπεδα του 2018. 

 

IΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ 
 

Η «CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι 100% θυγατρική της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 3.500.000 αποτελούμενο από 350.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές που δεν έχουν δικαίωμα σε σταθερό εισόδημα, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε 

μία. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε καμία ενεργό χρηματιστηριακή αγορά. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την αρχή συνέχισης λειτουργίας της Εταιρείας. Το 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει γίνει κατώτερο από το 
μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα συγκαλέσει, κατ’ άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920, Γενική Συνέλευση με σκοπό 
την υιοθέτηση μέτρων ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού. 

 
IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
 

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

επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 

V. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
 
Η σύνταξη των 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, απομείωση αξίας απαιτήσεων και ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις. 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 ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. 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. 
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VI. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
2018 2017

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

Σύνολο Ενεργητικού

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Ιδία Κεφάλαια

Σύνολο Υποχρεώσεων

Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως προ φόρων

Ίδια Κεφάλαια

Περιθώριο Μεικτού Κέρδους

Μικτά αποτελέσματα

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών

Άμεσης Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

-261,2%

-277,0%

2,9%

259,8%

-17,6%

-161,2%

-226,5%

2,5%

101,3%

3,2% 12,2%

-8,0%

 
 
VII. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών :

Προς μητρική 124 640
Σύνολο 124 640
Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από μητρική 85.713 35.518
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 57.376 18.075
Σύνολο 143.089 53.593  
 
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως 
εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. €
1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από μητρική 150 -
Σύνολο 150 -

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς μητρική 537 3.828
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.111 627
Σύνολο 2.648 4.455  
 

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

 
Παροχές προς τη διοίκηση 
 

Δεν υπάρχουν παροχές προς την διοίκηση. 
 

Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 

 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές, απαιτήσεις ή/ και υποχρεώσεις μεταξύ της Εταιρείας και των διευθυντικών 

στελεχών. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «CORAL PRODUCTS AND TRADING 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται 

στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την χρήση 2018 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές 

αρχές. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά και η 

Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, που πιθανόν να 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε 

εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 

να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 

σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 

εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 

οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα 

ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 

ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις 

σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 

μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 

ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων 

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

1) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του 

Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «CORAL PRODUCTS AND 

TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

ΕΦΟΔΙΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου.  

 

2) Στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύουν. 

 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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