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Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017 και να 

υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα  με το Νόμο   και  το   Καταστατικό της Εταιρείας, τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 17ης κατά σειρά εταιρικής χρήσεως, και να σας 

εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως, την οικονομική θέση και τη προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») 

πορεία της, στις επόμενες χρήσεις. 

 

Σημαντικά Γεγονότα  

 

Η χρήση 2015 αποτέλεσε την πρώτη οικονομική χρήση εφαρμογής από την Εταιρεία των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).  

Οι επόμενες χρήσεις 2016 και 2017(υπόλογος χρήση) αποτελούν τη συνέχεια της εφαρμογής των 

ΕΛΠ με τα αντιπαρατιθέμενα ποσά των δύο χρήσεων να είναι απολύτως συγκρίσιμα . 

Όπως προκύπτει από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος 

εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 8,49% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και 

είχε Καθαρά Κέρδη χρήσεως προ Φόρων Ευρώ 2.930.821,97 , αύξηση κατά 11,47%  σε σχέση 

με τη χρήση 2016. Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας είναι απολύτως ενθαρρυντική 

δεδομένου ότι οικονομική συγκυρία παραπέμπει σε περί του αντιθέτου κατευθύνσεις . 

 

Οικονομική θέση της Εταιρείας  

 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.386.102,42 και παραμένουν 

αμετάβλητα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονιά .  

 

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2017 έχουν ως εξής: 

 

SAFCO  A.E.  1.1-31.12.17 1.1-31.12.16 d(%) 

    Κύκλος Εργασιών  6.819.281 6.285.660 8,49% 

Λειτουργικό αποτέλεσμα(EBITDA) (*) 3.126.771 2.794.745 11,88% 

Κέρδη πρό φόρων  2.930.822 2.629.184 11,47% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους  2.061.296 1.875.566 9,90% 

Περιθώριο EBITDA  45,85% 44,73% 2,51% 

 

(*) EBITDA (*) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. 
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Ακολουθούν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας ώστε να παρέχουν πληρέστερη 

πληροφόρηση για τη χρήση που έκλεισε :  

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31/12/2017   31/12/2016  

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία  3.461.110,96 73,88%  3.564.603,52 77,45% 

Σύνολο ενεργητικού 4.684.858,70   4.602.348,75  

      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία  1.223.747,74 26,12%  1.037.745,23 22,54% 

Σύνολο ενεργητικού 4.684.858,70   4.602.348,75  

      

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και 

πάγιο ενεργητικό. 

 

Ίδια κεφάλαια 1.386.102,42 50,14%   1.386.102,42 54,18%  

Σύνολο υποχρεώσεων 2.764.471,28   2.558.292,37  

      

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 2.764.471,28 59,01%  2.558.292,37 55,59% 

Σύνολο παθητικού 4.684.858,70   4.602.348,75  

      

Ίδια κεφάλαια 1.386.102,42 29,59%  1.386.102,42 30,12% 

Σύνολο παθητικού 4.684.858,70   4.602.348,75  

      

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την εξάρτηση της Εταιρείας από τους πιστωτές της.  

 

      

Ίδια κεφάλαια   1.386.102,42 113,27%    1.386.102,42 133,57% 

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία   1.223.747,74     1.037.745,23  

      

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα 

Ίδια Κεφάλαια. 

 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία   3.461.110,96 125,86%    3.564.603,52 140,62% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    2.749.926,91      2.534.940,55  

      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 

 31/12/2017   31/12/2016  

Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως 2.930.821,97 42,98%  2.629.184,18 41,83% 

Πωλήσεις υπηρεσιών  6.819.281,22   6.285.660,63  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας . 

      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων 2.930.821,97 42,96%  2.629.184,18 40,95% 

Σύνολο εσόδων 6.822.450,95   6.420.628,33  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση με τα 

συνολικά της έσοδα 

 

      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 

προ φόρων 2.930.821,97 211,44%  2.629.184,18 189,68% 

Ίδια κεφάλαια 1.386.102,42   1.386.102,42  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.  

      

      

Μικτά αποτελέσματα   3.400.315,74 49,86%    2.959.478,18 47,08% 

Πωλήσεις υπηρεσιών    6.819.281,22     6.285.660,63  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων 

της Εταιρείας. 

 

 

 

Σημειώνουμε ότι οι αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της χρήσεως καθώς και 

της προηγούμενης διενεργήθηκαν βάση της ωφέλιμης ζωής τους. 

  

Κύκλος Εργασιών 6.819.281,22      6.285.660,63  

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 

(EBITDA) 

3.126.770,53 

  

  2.794.744,62           

 

Περιθώριο EBITDA                  45,85%                             44,46%  
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Οι συνολικές επενδύσεις που διενεργήθηκαν στη χρήση 2017 σε  ενσώματο πάγιο εξοπλισμό 

έχουν ως εξής:  

 

Κτίρια - Τεχνικά Έργα 4.313,50 

Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις  λοιπός μηχανoλογικός 

εξοπλισμός             0,00 

Μεταφορικά μέσα         434.788,41 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός        13.710,69 

Σύνολο 452.812,60 

 

β. Κατεχόμενα Χρεόγραφα  

Η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της  χρεόγραφα. 

 

γ. Διαθέσιμα σε Συνάλλαγμα  

Δεν υπήρχαν  καταθέσεις της Εταιρείας σε Ξ.Ν . 

 

δ. Ακίνητα  

Η Εταιρεία μισθώνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της και δεν έχει στην κατοχή της ακίνητη 

περιουσία.  

 

ε .  Κυριότεροι κίνδυνοι  

 Επίθεση από εταιρεία ανταγωνιστική (into-plane handler) για λήψη μεριδίου αγοράς . 

 Μειωμένη κίνηση στον αερολιμένα λόγω μιας πιθανής πανδημίας. 

 Σημαντική διαρροή ,πρόβλημα ποιότητας των προιόντων ή ένα γεγονός σε αεροσκάφος 

θα μπορούσαν να πλήξουν την φήμη της επιχείρησης . 

 Δυσκολία στην αντικατάσταση προσωπικού και εξοπλισμού όπως τεχνικών και 

οχημάτων. 

 Γήρανση των οχημάτων θα αύξανε τα κόστη συντήρησης . 

 

στ. Περιγραφή επιχ. μοντέλου ,ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων.  

 

Στόχος Στρατηγικής Αγοράς 

Βασικός στόχος της SAFCO είναι: 

Να παρέχει σε κάθε τμήμα της αγοράς αεροπορικών καυσίμων ασφαλείς, αποτελεσματικές και 

έγκαιρες υπηρεσίες ανεφοδιασμού σε ανταγωνιστική τιμή. Εξασφαλίζουμε τις υψηλότατες 

προδιαγραφές λειτουργίας στην αγορά μας, σεβασμό στον πελάτη, επαγγελματική ηθική και 

προσοχή στους κανόνες υγείας, ασφαλείας και περιβάλλοντος. 

Η αγορά αεροπορικών καυσίμων χαρακτηρίζεται από ακριβείς και λεπτομερειακές λειτουργικές 

προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το 

είδος του πελάτη. 

Η SAFCO θεωρεί ότι οι προγραμματισμένες πτήσεις ακολουθούν αυστηρούς χρόνους 

προσγείωσης και αναχώρησης και παρέχει υπηρεσίες ανεφοδιασμού εντός των χρονικών ορίων 

που θέτουν οι πελάτες της. Οι διαθέσιμοι πόροι της επιτρέπουν επίσης στην επιχείρηση να 

εξυπηρετεί ad-hoc, ειδικές περιπτώσεις έως και μία πτήση ανά ώρα χωρίς να δημιουργείται 
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πρόβλημα στον εφοδιασμό των προγραμματισμένων πτήσεων. 

 

Η πολιτική προώθησης των πωλήσεων στηρίζεται στη βαθιά γνώση, στις σχέσεις και στο 

υπάρχον δίκτυο πωλήσεων των μετόχων της SAFCO, που εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορικές 

εταιρείες σε περισσότερες από 130 χώρες. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία 

χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο της Αθήνας μπορεί να ζητήσει τις υπηρεσίες μας.  
 

 Μερίδιο Αγοράς και Αναμενόμενες Πωλήσεις 

 

Η SAFCO επί του παρόντος έχει το 100% της αγοράς στη δραστηριότητα into-plane των διεθνών 

και τοπικών πτήσεων του αεροδρομίου. 

 

Μερίδιο αγοράς της τάξης του 70% θεωρείται συντηρητικό αλλά και ασφαλές ως βασικό 

σενάριο στην περίπτωση που η δεύτερη προβλεπόμενη θέση στην αγορά πληρωθεί από κάποιον 

άλλο ενδιαφερόμενο. Από την άλλη πλευρά δεδομένης της μακρόχρονης εμπειρίας των μετόχων 

της SAFCO στην αγορά του ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, οποιοδήποτε μερίδιο 

αγοράς χαμηλότερο από το 70% των αεροπορικών πτήσεων θεωρείται εξαιρετικά απαισιόδοξη 

προοπτική. 

 

Πελατολόγιο 

 

Η SAFCO έχει ως κύριους πελάτες τους μετόχους της οι οποίοι συνάπτουν συμβόλαια πώλησης 

αεροπορικού καυσίμου με τις αεροπορικές εταιρείες στις οποίες η υπηρεσία ανεφοδιασμού 

πραγματοποιείται από την SAFCO. Η δραστηριότητα αυτή συμπληρώνεται και από άλλες 

δραστηριότητες όπως η παροχή αεροπορικών εγχειριδίων και έλεγχος ποιότητας καυσίμων και 

αεροπορικών λαδιών, υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε τρίτους.  

 

Προτεραιότητες: 

1. Πτήσεις έκτακτης ανάγκης και πτήσεις για τη σωτηρία ασθενών. 

2. Προγραμματισμένες πτήσεις και πτήσεις charters που έρχονται έγκαιρα και για τον 

ανεφοδιασμό των οποίων υπάρχει συμβόλαιο. 

3. Πτήσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί προ 24 ώρου και οι οποίες προσγειώνονται στον 

προγραμματισμένο χρόνο. 

4. Προγραμματισμένες πτήσεις και πτήσεις charters που δεν προσγειώνονται στην ώρα 

τους, για τον ανεφοδιασμό των οποίων όμως υπάρχει συμβόλαιο. 

5. Πτήσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί προ 24 ώρου και οι οποίες προσγειώνονται εκτός 

προγραμματισμένου χρόνου. 

6. Αεροσκάφη business 

7. Ελαφρά αεροσκάφη (avgas 100 LL). 
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Αρχές Διοίκησης : 

 

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) κατ' 

ανώτατον όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ των 

μετόχων ή και εκτός αυτών.  

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη), αρχίζοντας από την 

ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής τους και λήγοντας την αντίστοιχη ημέρα 

του έτους εξόδου τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται 

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη 

δυνάμενη όμως να ξεπεράσει την εξαετία.  

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 24/07/2017 με πενταετή 

θητεία (σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας) και συγκροτήθηκε σε σώμα 

ως εξής :  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  AMIR SAADEDDIN IBRAHIM  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΡΑΠΑΣ  

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

ζ. Προβλεπόμενη πορεία  

 

Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για ακόμη μεγαλύτερη  

βελτίωση της δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο, εκτιμά ότι στη χρήση 2018, η Εταιρεία θα διατηρήσει τις δυνάμεις της στα επίπεδα 

του  έτους 2017 , παρά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της Ελληνικής οικονομίας. 

Έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα για τη μείωση των εξόδων και κυρίως τη μη αναλογική αύξηση 

αυτών συναρτήσει της ανόδου των πωλήσεων. 

 

 

η. Περιβαλλοντικά ζητήματα  

Στην SAFCO Α.Ε. έχουμε όλοι μας δεσμευθεί: 

 Να προλαμβάνουμε εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες 

 Να επιδιώκουμε οι ενέργειές μας να μην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους 

 Να προστατεύουμε το περιβάλλον και να προλαμβάνουμε τυχόν ρύπανσή του 

 Να χρησιμοποιούμε υλικά και ενέργειες με τρόπο αποδοτικό για την παροχή των προϊόντων 

και των υπηρεσιών μας 

 Να παίζουμε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των καλύτερων δυνατών πρακτικών στον 

κλάδο μας 

 Να διαχειριζόμαστε τα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος σαν όλες τις άλλες 

βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές μας 

 Να καλλιεργούμε εκείνη τη νοοτροπία στο πλαίσιο της οποίας το προσωπικό της SAFCO 

Α.Ε. θα ενστερνίζεται αυτές τις δεσμεύσεις 

 Να συμβουλεύουμε αλλά και να ακούμε προσεκτικά και με ανοικτό μυαλό τους πελάτες 

μας, τους εργαζομένους μας, τους γείτονές μας και οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα μπορεί να 

συνεισφέρει σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. 
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 Να αναγνωρίζουμε όλους εκείνους που μπορούν να συνεισφέρουν σε θέματα Υγείας, 

Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 

 

θ. Εργασιακά ζητήματα  

 

Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχει εύλογη 

διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό ούτως ώστε να εκπληρώνονται 

αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας. Τέτοιες αρχές και διαδικασίες 

αφορούν τα ακόλουθα θέματα: Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

  

i. Υγιεινή και ασφάλεια 

ii. Σύστημα εκπαίδευσης 

iii. Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός στην διαφοροποίηση 

 

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών της εκπαίδευσης. Η 

ικανότητα σχεδιασμού περιγράμματος εκπαίδευσης σε προσωπικό επίπεδο, αποτελεί  τη βάση 

για τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών της εκπαίδευσης HSSE  (Health, Safety, Security 

and Environment) που απαιτούνται για την εταιρεία SAFCO A.E. Η έκταση και η φύση της 

εκπαίδευσης  και  η κατάρτιση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από αυτή, είναι  επαρκής για να 

εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ταυτισθούν η πολιτική και οι στόχοι της 

εταιρείας, ως ελάχιστη απαίτηση, με τους τοπικούς νόμους ή και τους κανονισμούς. 

 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων μέσω αυτής, μπορεί να παρασχεθεί μέσω των 

επίσημων σειρών μαθημάτων ή/και μέσω της δομημένης ανάπτυξης στον εργασιακό χώρο 

(εκπαίδευση στην εργασία). 

Ξεχωριστά αρχεία όλης της κατάρτισης, διατηρούνται  για κάθε υπάλληλο και χρησιμοποιούνται 

κατά τη διάρκεια της επαναξιολόγησης της ικανότητας τους, σε συγκεκριμένο  στάδιο εργασίας. 

 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει σύστημα ελέγχου για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης / 

κατάρτισης. 

 

ι .  Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  

Η Εταιρεία εξ’αντικειμένου δεν έχει οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 

 

κ .Υποκαταστήματα της εταιρείας  

Δεν υπάρχουν  υποκαταστήματα 
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λ .  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από 

την εταιρεία είναι οι παρακάτω: 

 

 

μ. Διάθεση  Αποτελεσμάτων  

O Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων έχει ως εξής: 

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2.930.821,97 

ΠλέονΥπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων 0,00 

Μείον Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 

Σύνολο  : 2.930.821,97 

Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος 869.526,22 

Κέρδη προς διάθεση : 2.061.295,75 

  

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  

1. Τακτικό Αποθεματικό                                                                                                                                                                           0,00 

3. Μερίσματα πληρωτέα 2.061.295,75 

8.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 

                                              Σύνολο : 2.061.295,75 

 

 Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία καθώς και οι μέθοδοι για την κατάρτιση των 

ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2017-31.12.2017 αναφέρονται 

αναλυτικά στο προσάρτημα το οποίο έχει συνταχθεί νομίμως.  

 

 

 

 

 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1.  Πιστωτικός 

Κίνδυνος 

(Κίνδυνος 

επισφάλειας 

πελατών) 

Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν υφίσταται θέμα αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής  ικανότητας των πελατών της.            

 

2. Κίνδυνος 

ρευστότητας 

Δεν υφίσταται. 

 

3. Συναλλαγματικός 

κίνδυνος 

 

Δεν υφίσταται , λόγω του ότι ο κύριος όγκος των συναλλαγών της 

γίνεται σε ευρώ. 

 

4. Αυξομείωση τιμών 

υπηρεσιών 

 

Δεν υφίστανται αυξομειώσεις  
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Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 

1. Να εγκρίνετε  τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2017-

31.12.2017. 

2.  Να απαλλάξετε εμάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 

σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

 

 

 

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018 

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Διευθ.Σύμβουλος 

 

 

AMIR IBRAHIM                                                          ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΡΑΠΑΣ 

 

 

 


