
2016 2015 2016 2015

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία 19.919.512,62 14.982.244,86

Δλζώκαηα πάγηα 16.614.879,11 12.669.759,73

Αθίλεηα 706.737,96 730.591,10 3.304.633,51 2.312.485,13

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 217.726,48 223.541,87

Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.290,87 2.813,46 3.304.633,51 2.312.485,13

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 0,00 305.503,40 272.184,08

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 2.135.607,87 1.565.317,97

Λνηπά ελζώκαηα ζηνηρεία 0,00 145,17 372,24

Σύνολο 925.755,31 956.946,43

Άπια πάγηα ζηνηρεία

Γαπάλεο αλάπηπμεο 0,00 0,00

Τπεξαμία 0,00 0,00

Λνηπά άπια 25.045,08 25.210,28

Σύνολο 25.045,08 25.210,28 3.434,57

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 0,00 0,00 863.377,07 478.045,41

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 786,08 660,00

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 12.494,15 12.494,15 390.909,61 335.330,99

Υξεσζηηθνί ηίηινη 0,00 0,00 473.253,54 143.374,42

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 160.128,22 66.926,67

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 313.125,32 76.447,75

Λνηπά

Σύνολο 12.494,15 12.494,15

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 0,00 0,00

ύνολο μη κςκλοθοπούνηυν 963.294,54 994.650,86

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία

Απνζέκαηα Κεθάλαιο Υπέπ ηο άπηιο
Καηαθέζειρ 

Ιδιοκηηηών

Επισοπηγηζειρ 

επενδύζεων παγιος 

Ενεπγηηικος

Ίδιοι Τίηλοι
Διαθοπέρ 

εύλογηρ αξίαρ 

Αποθεμαηικά νόμων& 

καη/κού

Αθοπολόγηηα 

αποθεμαηικά

Αποηελέζμαηα ειρ 

νέο
Σύνολο

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα 16.383,76 Υπόλοιπο 31.12.2014
1.508.950,00 1.655,64

0,00

258.392,12 277.026,79 1.598.211,58 3.644.236,13

Δκπνξεύκαηα 22.724,79 7.760,85
Μεηαβολές λογιζηικών 

πολιηικών και 

διόρθωζη λαθών 0,00

Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά 190.657,52 115.207,32
Μεηαβολές ζηοιτείων 

ζηην περίοδο 0,00

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 Εζωηερικές μεηαθορές 
0,00

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 25.177,51 25.177,51 Διανομές ζηοσς θορείς
0,00

Λνηπά απνζέκαηα 0,00
Αποηελέζμαηα 

περιόδοσ 76.447,75 76.447,75

Σύνολο 238.559,82 164.529,44 Υπόλοιπο 31.12.2014
1.508.950,00 1.655,64 0,00 0,00 0,00 0,00 258.392,12 277.026,79 1.674.659,33 3.720.683,88

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Μεηαβ. ζηοιτείων ζηην 

περίοδο -73.942,28 -73.942,28

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.331.087,28 2.866.452,14 Εζωηερικές μεηαθορές 
0,00

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 0,00 Διανομές ζηοσς θορείς 
-100.000,00 -100.000,00

Λνηπέο απαηηήζεηο 3.415.908,00 2.601.616,63
Αποηελέζμαηα 

περιόδοσ 

0,00

7.015,61 313.125,32 320.140,93

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 0,00 Υπόλοιπο 31.12.2015
1.508.950,00 1.655,64 0,00 0,00 0,00 0,00 265.407,73 277.026,79 1.813.842,37 3.866.882,53

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 1.409,04 1.409,04

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1.094.966,58 749.959,75

Σύνολο 8.843.370,90 6.219.437,56

ύνολο κςκλοθοπούνηυν 9.081.930,72 6.383.967,00

ύνολο ενεπγηηικού 10.045.225,26 7.378.617,86

Καθαπή θέζη

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 1.508.950,00 1.508.950,00

Τπέξ ην άξηην 0,00 0,00

Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ 0,00 0,00

Ίδηνη ηίηινη 0,00 0,00

Σύνολο 1.508.950,00 1.508.950,00

Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο 0,00 0,00

Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ 2,00 2,00

Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πώιεζε 1.653,64 1.653,64

Γηαθνξέο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ 0,00 0,00

Σύνολο 1.655,64 1.655,64

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 265.407,73 258.392,12

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 277.026,79 277.026,79

Απνηειέζκαηα εηο λέν 1.813.842,37 1.674.659,33

Σύνολο 2.356.276,89 2.210.078,24

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 0,00

ύνολο καθαπήρ θέζηρ 3.866.882,53 3.720.683,88

Πποβλέτειρ

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 0,00 0,00

Λνηπέο πξνβιέςεηο 46.387,00

Σύνολο 46.387,00 0,00

Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 187.500,00 262.500,00

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 51.301,66 51.301,66

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 0,00 0,00

Σύνολο 238.801,66 313.801,66

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Σξαπεδηθά δάλεηα 2.085.217,45 1.656.632,78

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 0,00 0,00

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 3.516.407,40 1.556.967,04

Φόξνο εηζνδήκαηνο 160.128,22 66.908,67

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 94.938,27 26.833,75

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 20.745,39 19.396,55

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 15.140,87 16.817,06

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 576,47 576,47

Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00

Σύνολο 5.893.154,07 3.344.132,32

ύνολο ςποσπεώζευν 6.131.955,73 3.657.933,98

ύνολο καθαπήρ θέζηρ, πποβλέτευν και ςποσπεώζευν 10.045.225,26 7.378.617,86 Λεωφόρος Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή

ύνολο καθαπήρ θέζηρ, πποβλέτευν και ςποσπεώζευν 10.045.225,26 7.378.617,86 Αρ Μ  ΣΟΕΛ: Εταιρείας 174

Αξ.Μ.ΟΔΛ :14091

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας NETOIL S.A

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

VNT ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Δ.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

ΓΔΩΡΓΙΟ Β.ΝΑΝΟΤΡΗ

Έκθεζη Δλέγσος επί ηυν Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζευν :Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο NETOIL S.A, νη νπνίεο

απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ

εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Υπημαηοοικονομικέρ Καηαζηάζειρ :Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ

θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο

δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δςθύνη ηος Δλεγκηή :Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία

(ΦΔΚ/Β/2848/23.10.2012). Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε

ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε

δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ

θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο

πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ

αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο

θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή

θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Βάζη για Γνώμη με Δπιθύλαξη Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα: 1. ηηο εκπνξηθέο

απαηηήζεηο από πειάηεο πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 2.300.000,00 πεξίπνπ Καηά

παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ έρεη δηελεξγεζεί απνκείσζε επί ησλ απαηηήζεσλ απηώλ, θαηά ηελ

εθηίκεζή καο πνζνύ επξώ 1.600.000,00 πεξίπνπ. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ε αμία ησλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη

απμεκέλα θαηά επξώ 1.600.000,00 πεξίπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ απμεκέλα θαηά επξώ 1.600.000,00 πεξίπνπ. 2. Καηά παξέθθιηζε

ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ

ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 55.000,00 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα ηα ίδηα

θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξώ 55.000,00 πεξίπνπ. 3. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο

γηα ηε ρξήζε 2010. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ

πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ

ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη.

Γνώμη με Δπιθύλαξη : Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη

ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο NETOIL S.A θαηά ηελ 31ε

Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα. Έκθεζη επί

Άλλυν Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζευν : Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξεζεο ηνπ

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη΄εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Ν.4336/2015 ζεκεηώλνπκε όηη : α) Καηά ηελ γλώκε καο ε

Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ.Ν.2190/1920 θαη ην

πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016. β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε

θαηά ηνλ έιεγρν καο, γηα ηελ Δηαηξεία NETOIL S.A. θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ.

ΑΓΣ AM169450 ΑΓΣ AM756312 ΑΓΣ Υ667008

ΑΡ.ΑΓΔΙΑ ΟΔΔ 00110050 Α΄ΣΑΞΗ

(Αηομικέρ Υπημαηοοικονομικέρ καηαζηάζειρ)   Ποζά ζε Δςπώ

Τπόδειγμα Β.3 Παπαπηήμαηορ Δλληνικών Λογιζηικών Πποηύπυν Ν.4308/2014

Η Ππόεδπορ  ηος Γ.. Ο Γιεςθύνυν ςμβοςλορ Ο Λογιζηήρ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΤΡΩΝ ΜΤΙΡΛΑΚΗ

Φόξνη εηζνδήκαηνο

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

NETOIL SA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ & ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ & ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ

31ηρ Γεκεμβπίος 2016  -  35η  Δηαιπική σπήζη (01/01/2016 - 31/12/2016) 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΗ :   000378901000
Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν καηά λειηοςπγία 

(Αηομικέρ Υπημαηοοικονομικέρ καηαζηάζειρ)   Ποζά ζε Δςπώ

Τπόδειγμα Β.2.1 Παπαπηήμαηορ Δλληνικών Λογιζηικών Πποηύπυν Ν.4308/2014

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)

Ιζολογιζμόρ – Αηομικέρ σπημαηοοικονομικέρ καηαζηάζειρ 

(Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ζε κόζηορ κηήζηρ)  Ποζά ζε Δςπώ

Τπόδειγμα Β.1.1 Παπαπηήμαηορ Δλληνικών Λογιζηικών Πποηύπυν Ν.4308/2014

Κόζηνο πσιήζεσλ

Μηθηό απνηέιεζκα

Λνηπά ζπλήζε έζνδα

Έμνδα δηνίθεζεο

Έμνδα δηάζεζεο

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)

Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηxείσλ

Κέξδε θαη δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ

Κέξδνο από αγνξά νληόηεηαο ή ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ


