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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Της 30ης Σεπτεµβρίου 2008
(1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεµβρίου 2008)
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΛΠ 34)

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 1/1-30/9
ής

Ισολογισµοί της 30

3
4

Σεπτεµβρίου

Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1/1-30/9

5

Καταστάσεις Ταµιακών ροών 1/1-30/9

6
7-18
7
7
11
13
14
15
15
15
15
16
16
17
18
18

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο
2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
3 Ενοποίηση
4 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας
5 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
6 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
7 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
8 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
9 Κεφαλαιουχικές δαπάνες
10 Φόρος εισοδήµατος
11 Κέρδη/ (ζηµίες) ανά µετοχή
12 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη
13 ∆άνεια
14 Μεταγενέστερα γεγονότα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 25

η

Νοεµβρίου 2008 και έχουν

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elin.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν
παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 063885

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 110327

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ
Α.∆.Τ. Χ 065412

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
Α.∆.Τ. Φ 020957
Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε. 13622
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 1/1-30/9
Ο Όµιλος
01/01-30/09/2008
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)

01/01-30/09/2007

Η Εταιρία

Γ' Τρίµηνο 2008

Γ' Τρίµηνο 2007

1/1-30/09/2008

1/1-30/09/2007

Γ' Τρίµηνο 2008

Γ' Τρίµηνο 2007

560.468.649,92

416.483.808,96

184.932.538,38

147.331.302,88

559.366.834,11

415.852.861,71

184.296.432,19

146.726.895,32

-524.228.616,88

-383.757.276,14

-171.293.523,81

-134.769.222,76

-523.682.158,89

-383.437.194,48

-170.912.043,44

-134.360.765,30

Μικτά κέρδη

36.240.033,04

32.726.532,82

13.639.014,57

12.562.080,12

35.684.675,22

32.415.667,23

13.384.388,75

12.366.130,02

Άλλα έσοδα

2.415.827,51

2.027.944,77

806.251,76

792.801,59

2.546.725,82

2.294.122,35

864.311,08

905.683,86

Έξοδα διοικήσεως

-3.596.702,38

-3.424.333,66

-1.241.802,24

-1.185.044,98

-3.423.682,18

-3.309.014,56

-1.166.156,79

-1.146.691,63

Έξοδα διαθέσεως

-29.709.761,45

-28.503.174,85

-10.061.822,46

-9.523.192,30

-29.176.339,17

-28.646.867,48

-9.880.350,22

-9.587.495,94

-724.893,13

-385.688,63

-379.803,37

-147.958,97

-723.020,94

-376.249,41

-379.803,37

-145.142,40

7.799.769,48

5.246.966,19

3.834.038,16

3.473.977,26

8.059.825,03

5.148.083,25

3.886.665,84

3.356.393,73

Αποσβέσεις

-3.175.265,89

-2.805.685,74

-1.072.199,90

-975.291,80

-3.151.466,28

-2.770.425,12

-1.064.276,39

-963.909,82

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

4.624.503,59
-3.144.402,85

2.441.280,45
-2.753.894,33

2.761.838,26
-1.122.111,19

2.498.685,46
-989.181,95

4.908.358,75
-3.104.268,40

2.377.658,13
-2.607.781,12

2.822.389,45
-1.103.425,89

2.392.483,91
-977.751,99

0,00

634.176,79

0,00

0,00

0,00

314.996,00

0,00

0,00

Κόστος πωλήσεων

Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Κέρδη από πώληση θυγατρικών
Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχή σε συγγενείς
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρου
Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

89.624,64

-227.006,97

133.946,46

-116.919,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1.569.725,38

94.555,94

1.773.673,53

1.392.583,77

1.804.090,35

84.873,01

1.718.963,56

1.414.731,92

-698.977,63

-453.241,37

-749.964,68

-378.998,03

-651.022,59

-471.218,25

-629.740,89

-353.682,98

870.747,75

-358.685,43

1.023.708,85

1.013.585,74

1.153.067,76

-386.345,24

1.089.222,67

1.061.048,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870.747,75

-358.685,43

1.023.708,85

1.013.585,74

1.153.067,76

-386.345,24

1.089.222,67

1.061.048,94

870.747,75

-358.685,43

1.023.708,85

1.013.585,74

0,00
870.747,75

0,00
-358.685,43

0,00
1.023.708,85

0,00
1.013.585,74

0,0463

-0,0191

0,0545

0,0539

0,0613

-0,0206

0,0579
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0,0564

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αποδιδόµενο σε:
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή που
αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (σε ευρώ)
Βασικά
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Ισολογισµοί της 30ής Σεπτεµβρίου
Ο Όµιλος

Η Εταιρία

30/9/2008

31/12/2007

30/9/2008

31/12/2007

36.164.238,97

36.007.198,32

36.076.063,55

35.905.007,69

3.010.497,28

2.893.296,74

3.004.656,03

2.886.427,99

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές

0,00

0,00

759.929,00

359.929,00

Επενδύσεις σε συγγενείς

1.423.814,79

1.334.190,15

1.850.000,00

1.850.000,00

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

2.588.860,00

2.332.153,07

2.577.752,48

2.309.070,26

43.187.411,04

42.566.838,28

44.268.401,06

43.310.434,94

Αποθέµατα

13.402.938,42

13.611.748,46

13.201.715,79

13.400.072,22

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

70.128.774,06

76.972.504,39

70.062.955,68

76.989.167,57

Λοιπές απαιτήσεις

9.678.200,32

10.321.771,35

8.532.993,68

9.710.615,15

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

6.777.775,37

5.342.857,39

6.481.106,69

5.077.603,67

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο Ενεργητικού

99.987.688,17

106.248.881,59

98.278.771,84

105.177.458,61

143.175.099,21

148.815.719,87

142.547.172,90

148.487.893,55

9.400.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους
µετόχους της µητρικής:
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

13.527.092,00

13.663.282,00

13.527.092,00

13.663.282,00

Λοιπά αποθεµατικά

3.182.111,76

3.182.111,76

3.163.611,76

3.163.611,76

Αποτελέσµατα εις νέον

8.429.085,72

7.558.337,97

9.223.423,55

8.070.355,79

34.538.289,48

33.803.731,73

35.314.127,31

34.297.249,55

0,00

0,00

34.538.289,48

33.803.731,73

35.314.127,31

34.297.249,55

45.900.000,00

21.300.000,00

45.900.000,00

21.300.000,00

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

104.790,96

132.727,32

104.790,96

132.727,32

1.585.989,09

1.099.107,37

1.797.020,96

1.345.998,37

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

2.503.435,05

2.353.514,81

2.460.095,66

2.316.592,24

50.294.215,10

24.885.349,50

50.461.907,58

25.095.317,93

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

34.012.009,69

57.240.678,30

33.262.009,69

56.740.678,30

Προµηθευτές

19.912.526,99

27.877.840,03

19.529.635,42

27.664.616,43

4.418.057,95

4.918.156,78

3.979.492,90

4.600.067,81

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος

0,00

89.963,53

0,00

89.963,53

58.342.594,63

90.126.638,64

56.771.138,01

89.095.326,07

Σύνολο υποχρεώσεων

108.636.809,73

115.011.988,14

107.233.045,59

114.190.644,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

143.175.099,21

148.815.719,87

142.547.172,90

148.487.893,55
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1/1-30/9

Ο Όµιλος

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 01/01/2007

9.400.000,00

Υπέρ το άρτιο

13.663.282,00

Μερίσµατα πληρωθέντα
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/09/2007)
Απόκτηση µετοχών θυγατρικής

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Καθαρή Θέση
Μετόχων

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο Καθαρής
Θέσης

3.182.102,51

8.771.895,84

35.017.280,35

141,80

35.017.422,15

9,25

-470.000,00
-358.685,43
102,55

-470.000,00
-358.685,43
111,80

-141,80

-470.000,00
-358.685,43
-30,00

Υπόλοιπο την 30/09/2007

9.400.000,00

13.663.282,00

3.182.111,76

7.943.312,96

34.188.706,72

0,00

34.188.706,72

Υπόλοιπο την 01/01/2008
Έξοδα επικείµενης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/09/2008)

9.400.000,00

13.663.282,00
-136.190,00

3.182.111,76

7.558.337,97

33.803.731,73

0,00

870.747,75

870.747,75

0,00

33.803.731,73
-136.190,00
870.747,75

Υπόλοιπο την 30/09/2008

9.400.000,00

8.429.085,72

34.674.479,48

0,00

34.538.289,48

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 01/01/2007

9.400.000,00

13.527.092,00

Υπέρ το άρτιο

13.663.282,00

3.182.111,76

Λοιπά
αποθεµατικά

3.163.611,76

Mερίσµατα πληρωθέντα
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/09/2007)

Η Εταιρία
Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

9.229.923,70

35.456.817,46

-470.000,00
-386.345,24

-470.000,00
-386.345,24

Υπόλοιπο την 30/09/2007

9.400.000,00

13.663.282,00

3.163.611,76

8.373.578,46

34.600.472,22

Υπόλοιπο την 01/01/2008

9.400.000,00

13.663.282,00

3.163.611,76

8.070.355,79

34.297.249,55

0,00

0,00
-136.190,00
1.153.067,76
35.314.127,31

Μερίσµατα πληρωθέντα
Έξοδα επικείµενης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/09/2008)
Υπόλοιπο την 30/09/2008

-136.190,00
9.400.000,00

13.527.092,00

3.163.611,76

1.153.067,76
9.223.423,55

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 7 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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Καταστάσεις Ταµιακών Ροών 1/1-30/9

Ο Όµιλος
1/1-30/9/2008
1/1-30/9/2007

Η Εταιρία
1/1-30/9/2008
1/1-30/9/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

1.569.725,38

94.555,94

1.804.090,35

84.873,01

Αποσβέσεις

3.175.265,89

2.805.685,74

3.151.466,28

2.770.425,12

Προβλέψεις

506.416,82

183.684,98

500.000,00

180.000,00

Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας

-24.631,74

9.029,63

-24.631,74

10.603,37

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

-451.967,66

-649.822,81

-362.343,02

-557.648,98

3.507.877,63

3.017.260,97

3.461.600,75

2.833.652,87

208.810,04

999.485,10

198.356,43

1.231.437,19

6.936.339,63

-8.715.793,86

7.540.896,34

-7.855.293,07

-8.301.453,83

-1.143.072,59

-8.578.086,02

-669.918,76

-3.845.621,57

-2.957.477,58

-3.800.760,64

-2.779.395,46

0,00

0,00

0,00

0,00

3.280.760,59

-6.356.464,48

3.890.588,73

-4.751.264,71

0,00

3.382.176,07

0,00

3.464.956,00

0,00

-30,00

-400.000,00

0,00

-3.555.716,59

-7.215.208,89

-3.546.959,69

-4.915.473,47

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

111.220,18

505.246,60

111.220,18

505.246,60

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

363.512,41

232.762,02

363.512,41

232.762,02

-3.080.984,00

-3.095.054,20

-3.472.227,10

-712.508,85

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ
επενδύσεων
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα επικείµενης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

-136.190,00

0,00

-136.190,00

0,00

24.600.000,00

8.282.824,45

24.600.000,00

4.599.542,37

-23.228.668,61

0,00

-23.478.668,61

0,00

0,00

-470.000,00

0,00

-470.000,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

1.235.141,39

7.812.824,45

985.141,39

4.129.542,37

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

1.434.917,98

-1.638.694,23

1.403.503,02

-1.334.231,19

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

5.342.857,39

4.104.931,79

5.077.603,67

3.635.548,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

6.777.775,37

2.466.237,56

6.481.106,69

2.301.317,34

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 7 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
___________________________________________________________________________________________________________________
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της 30ης Σεπτεµβρίου 2008

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο
Η µητρική εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δραστηριοποιείται
στην εµπορία υγρών καυσίµων και λιπαντικών και στην εµπορία και επεξεργασία στερεών καυσίµων.
Η εταιρία έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και η έδρα της είναι στο ∆ήµο Κηφισιάς επί της οδού
Πηγών 33, Τ.Κ. 145 64, το site είναι http://www.elin.gr και οι µετοχές είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις ατοµικές καταστάσεις της εταιρίας
«ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ» καθώς και των θυγατρικών της, που µαζί αναφέρονται
ως όµιλος και ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρίας στις 25 Νοεµβρίου 2008.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για το χρονικό διάστηµα
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση».
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και
σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης ∆εκεµβρίου 2007.
Έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρµογή των
οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η Ιανουαρίου 2008, αναφορά των οποίων γίνεται
παρακάτω.
Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος.
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Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2008 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του
Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά,
αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος»
και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης
παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής
και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η
εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν έχει επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις.
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π.23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το
προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου
δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας δεν θα επηρεαστούν.
Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για επιχειρηµατικές
συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την
ή µετά την 01/07/2009. Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και
στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει επίδραση
στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο Όµιλος δεν προτίθεται να προβεί σε νωρίτερη εφαρµογή
του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως προβεί, πριν της ηµεροµηνία
της υποχρεωτικής ισχύος του.
∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την
01/01/2009. Το ∆.Π.Χ.Π.8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές
που επιφέρει το πρότυπο, είναι η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα
επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών
αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι και να εκτιµηθεί
η απόδοση. Το πρότυπο αυτό αναµένεται να έχει κάποια επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων και ο όµιλος δεν έχει ακόµη αξιολογήσει πλήρως το µέγεθος αυτής της επίδρασης.
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∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π 2 – Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου» (σε εφαρµογή από την 1η Μαρτίου
2007). Η διερµηνεία αυτή διασαφηνίζει το χειρισµό όπου υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν
µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης, διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να
λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις
µετρητοίς. Η διερµηνεία δε θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ, για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες
για το λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους του παραχωρησιούχου, συµφωνιών παραχώρησης, από το δηµόσιο
προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.
∆ιερµηνεία 13, «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. Η διερµηνεία αυτή περιγράφει το λογιστικό
χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης που µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια
µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων της από αυτούς και η οποία (ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε
προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών. Η
διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.
∆ιερµηνεία 14, «∆.Λ.Π.19- Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι
ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της
επιστροφής

χρηµάτων

ή

µειώσεων

σε

µελλοντικές

εισφορές,

πώς

µια

ελάχιστη

απαίτηση

χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µια
ελάχιστη

απαίτηση

χρηµατοδότησης

µπορεί

να

δηµιουργήσει

υποχρέωση

σε

προγράµµατα

καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.
Τροποποιήσεις υπαρχόντων προτύπων
Τον Μάιο του 2008 το IASB τροποποίησε 20 συνολικά πρότυπα µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 1/1/2009. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας.
Τροποποιήσεις ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές καταστάσεις» Τον Ιανουάριο του 2008 το IASB
τροποποίησε το ∆ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την
ή µετά την 1/7/2009 και αναφέρονται σε θέµατα συναλλαγών µε την µειοψηφία και την απώλεια ελέγχου
επί θυγατρικών. Οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν µελλοντικές ενοποιήσεις επιχειρήσεων στις οποίες
ενδεχοµένως προβεί ο Όµιλος.
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Τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Π. 2, «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» "όροι
εξάσκησης και ακυρώσεις" (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση στο Πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 1 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο»
(ή “puttable” µέσο) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα
διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση
µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση
στο ∆.Λ.Π. 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται
ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του
καταστάσεις.

Η ∆ιερµηνεία 15, «Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας» εκδόθηκε στις 3
Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Ιανουαρίου 2009 και µετά και έχει αναδροµική
εφαρµογή. Η ∆ιερµηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή
ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του ∆.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή του
∆.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά µε αυτό το Πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την
κατασκευή. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίπτωσης της εφαρµογής αυτής της
διερµηνείας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτή η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ∆ιερµηνεία 16, «Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» εκδόθηκε
στις 3 Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Οκτωβρίου 2008 και µπορεί να έχει
αναδροµική ή µελλοντική εφαρµογή. Η ∆ιερµηνεία 16 αποσαφινίζει τρία κυρίως θέµατα, δηλαδή:
i) Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την
οποία η Εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική Εταιρεία µπορεί να
προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν
µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.
ii) Οποιαδήποτε εταιρεία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης.
iii) Παρότι το ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» εφαρµόζεται για τον
καθορισµό του ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης, από το αποθεµατικό για
συναλλαγµατικές διαφορές, αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ∆.Λ.Π. 21 «Οι Επιδράσεις
Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται. Ο
Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία τις εκτίµησης της επίπτωσης της εφαρµογής αυτής της διερµηνείας στις
Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτή η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3. Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την
ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που
δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος.
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης
µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, ή των συµµετοχικών
τίτλων που εκδόθηκαν ή των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής,
πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά
την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος πέραν της
εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό
κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν,
η διαφορά (υποαξία) καταχωρείται άµεσα στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα.
∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των
εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει
ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών
εταιρειών είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική εταιρία του Oµίλου.
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό από 20% έως 50%, ασκεί
σηµαντική

επιρροή

και

δεν

είναι

θυγατρικές

ή

κοινοπραξίες.

Οι

επενδύσεις

σε

συγγενείς

λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή τη µέθοδο, η συµµετοχή σε
συγγενή εταιρία καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον της µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής στην
καθαρή θέση µετά την αρχική ηµεροµηνία κτήσεως, µείον τυχόν προβλέψεις για αποµείωση αξίας. Το
µερίδιο του Οµίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την απόκτηση
καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα. Στην περίπτωση που το µερίδιο του οµίλου επί των ζηµιών µιας
συγγενούς εξισωθεί µε το δικαίωµα συµµετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση
την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς.
Απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του οµίλου και των συγγενών διαγράφονται κατά το
ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στις συγγενείς. Απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, µε την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι
λογιστικές αρχές των συγγενών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον όµιλο. Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές οικονοµικές καταστάσεις
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
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Οι εταιρίες του Οµίλου –µε έδρα επί της οδού Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά- είναι οι εξής:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αντικείµενο
εργασίας

Ε∆ΡΑ

1

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

2

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

3

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

4

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

5

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

Εµπορία καυσίµων
Μελέτη-Κατασκευή
τεχνικών έργων
Εκµετ/ση πρατηρίων
υγρών καυσίµων
∆ιαχείριση εµπορικών
πλοίων
Παραγωγή -εµπορία
βιοκαυσίµων

30/9/2008

31/12/2007

% συµµετοχής

% συµµετοχής

Άµεση

Έµµεση Σύνολο

Άµεση

Μητρική

Έµµεση Σύνολο

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ολική Ενοποίηση

Μητρική

99,95%

0,05%

100%

99,95%

0,05%

100%

Ολική Ενοποίηση

99,993%

0,007%

100%

99,98%

0,02%

100%

Ολική Ενοποίηση

99,999%

0,001%

100%

99,999%

0,001%

100%

Ολική Ενοποίηση

37%

0%

37%

37%

0%

37%

Καθαρή Θέση

Στις 16/7/2008 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ κατά 400.000
ευρώ, µε καταβολή µετρητών από την µητρική ΕΛΙΝΟΙΛ.
Σηµειώνεται επίσης ότι στις 12-03-2007 πραγµατοποιήθηκε η πώληση ποσοστού 63% της θυγατρικής
εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ. Μέχρι την 12-03-2007 η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ ενοποιήθηκε µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης, και έκτοτε ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση ποσοστού 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, αναλύεται ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Εσοδα από την πώληση του 63% της θυγατρικής

ΕΤΑΙΡΙΑ

3.465.000,00

Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε

3.464.956,00
3.149.960,00

Αναλογία 63% επί της λογιστικής αξίας των
στοιχείων ενεργητικού &
υποχρεώσεων της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Κέρδος προ φόρων από την πώληση της ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

2.830.823,21

0,00

634.176,79

314.996,00

Το σύνολο του τιµήµατος καταβλήθηκε σε µετρητά.
Η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ κατά την
ηµεροµηνία πώλησης ποσοστού 63%, έχει όπως παρακάτω:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 63% ΕΠΙ
ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ

82.823,93

52.179,08

13.150.077,94

8.284.549,10

167.596,27

105.585,65

Αποθέµατα

1.628.326,47

1.025.845,68

Απαιτήσεις

2.341.730,47

1.475.290,20

Υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης

-886.796,42

-558.681,74

-11.983.282,08

-7.549.467,71

-7.106,40

-4.477,03

4.493.370,18

2.830.823,21
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Για τις ανάγκες κατάρτισης της κατάστασης ταµειακών ροών, η ταµειακή εισροή από την πώληση του
ποσοστού 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Μετρητά που εισπράχθηκαν
Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών που πωλήθηκαν
ως µέρος των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Ταµειακή εισροή από την πώληση της ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

3.465.000,00

3.464.956,00

82.823,93

0,00

3.382.176,07

3.464.956,00

4. Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας
Ο όµιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα:
α) στην εµπορία υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.
β) στην εµπορία λιπαντικών εσωτερικής αγοράς.
γ) στην εµπορία και επεξεργασία στερεών καυσίµων.
δ) στην εµπορία λιπαντικών πλοίων (marine) και
ε) στη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Σηµειώνεται ότι επειδή οι τοµείς β), γ), δ) και ε) δεν πληρούν τα κριτήρια του ∆.Λ.Π. 14 για την ξεχωριστή
παρουσίασή τους, ενσωµατώνονται στον τοµέα α) ο οποίος σε ποσοστό υπερβαίνει το 90% του οµίλου.
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της εταιρίας και του οµίλου κατά τις περιόδους που έληξαν στις 30
Σεπτεµβρίου 2008 και 30 Σεπτεµβρίου 2007, αναλύεται ως εξής:
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Καύσιµα Εσωτερικής Αγοράς
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
Στερεά Καύσιµα
Λιπαντικά πλοίων (MARINE)
Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
∆ιάφορα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/9/2008
1/1-30/9/2007
541.226.253,59
390.844.858,39
3.679.145,07
3.370.356,71
6.664.455,83
10.517.563,99
6.938.351,69
10.373.168,80
1.925.031,98
1.325.921,18
35.411,76
51.939,89
560.468.649,92
416.483.808,96

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2008
1/1-30/9/2007
542.057.652,12
391.561.612,04
3.682.228,28
3.378.660,70
6.664.455,83
10.517.563,99
6.938.351,69
10.374.346,80
24.146,19
559.366.834,11

20.678,18
415.852.861,71

___________________________________________________________________________________________________________________
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008

13

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Το κόστος πωληθέντων της εταιρίας και του οµίλου κατά τις περιόδους που έληξαν στις 30 Σεπτεµβρίου
2008 και 30 Σεπτεµβρίου 2007 αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/9/2008
1/1-30/9/2007
509.198.875,94
363.120.127,62
2.070.467,13
1.933.209,57
4.900.840,82
8.381.609,68
6.324.108,43
9.162.666,07
1.618.885,78
1.096.999,73
115.438,78
62.663,47
524.228.616,88
383.757.276,14

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Καύσιµα Εσωτερικής Αγοράς
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
Στερεά Καύσιµα
Λιπαντικά πλοίων (MARINE)
Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
∆ιάφορα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2008
1/1-30/9/2007
510.273.596,15
363.886.975,93
2.073.258,69
1.945.066,69
4.900.840,82
8.381.609,68
6.324.108,43
9.162.666,07
110.354,80
523.682.158,89

60.876,11
383.437.194,48

Τα αποθέµατα της εταιρίας και του οµίλου την 30/9/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα, αναλύονται όπως
παρακάτω:

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Καύσιµα Εσωτερικής Αγοράς
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
Στερεά Καύσιµα
Λιπαντικά πλοίων (MARINE)
∆ιάφορα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2008
31/12/2007
8.055.643,44
9.283.255,13
1.010.243,08
875.496,34
2.886.456,98
2.525.416,77
1.145.169,51
614.349,32
305.425,41
313.230,90
13.402.938,42
13.611.748,46

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2008
31/12/2007
7.969.252,56
9.175.994,43
1.002.570,30
863.280,33
2.886.456,98
2.525.416,77
1.145.169,51
614.349,32
198.266,44
221.031,37
13.201.715,79
13.400.072,22

Σηµειώνεται ότι τόσο στον κύκλο εργασιών των καυσίµων εσωτερικής αγοράς, όσο και στο κόστος
πωληθέντων, περιλαµβάνεται αξία του Ε.Φ.Κ. πετρελαιοειδών προϊόντων συνολικού ποσού 157.155 χιλ.
ευρώ (2007: 76.995 χιλ. ευρώ).
Σηµειώνεται επίσης ότι στα αποθέµατα της 30/9/2008 περιλαµβάνεται ποσό 1.618.535,51 ευρώ που
αφορά προπληρωθέντες δασµούς καυσίµων (31/12/2007: 1.037.351,28 ευρώ).

5. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρία και τις εταιρίες του οµίλου έχουν όπως παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

Ε∆ΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
2
5
2
2
2
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6. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Επί ακινήτου της Μητρικής έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών υπέρ της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ποσού ευρώ 2.055 χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού ευρώ 143,8 χιλ. για
εξασφάλιση υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων την 30/9/2008 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 9.436 χιλ.
για την ΑΕ ΕΛ.ΠΕ, και ποσό ευρώ 17.057 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
7. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας και του οµίλου.

8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου:

Όµιλος:
Εταιρία:

30/9/2008
307
257

30/9/2007
291
237

9. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-30/9/2008,
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.547 χιλ. για την εταιρία και 3.556 για τον όµιλο.
Συνοπτικά οι επενδύσεις του οµίλου από 1/1-30/9/2008 έχουν όπως παρακάτω:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1/1-30/9/2008
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

446.709,31
3.019.624,10
4.626,73
12.326,00
72.430,45

3.555.716,59
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10. Φόρος εισοδήµατος
Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος που αναλογεί
στα αποτελέσµατα από τη χρήση 2007 έως και τη χρήση 2009, είναι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 25%. Ο
ίδιος συντελεστής 25 % εφαρµόζεται και για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει ο
όµιλος και η εταιρία για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε το θέµα αυτό την 30/9/2008,
ανέρχεται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ.
Η πρόβλεψη του φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01-30/09/2008
01/0130/09/2007
Αναλογούν ( πραγµατικός ) φόρος περιόδου

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0130/09/2008
30/09/2007

12.095,91

0,00

0,00

0,00

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου

200.000,00

450.000,00

200.000,00

450.000,00

Αναβαλλόµενος φόρος έξοδο/ (έσοδο) περιόδου

486.881,72
698.977,63

3.241,37
453.241,37

451.022,59
651.022,59

21.218,25
471.218,25

11. Κέρδη/ (ζηµίες) ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/ (ζηµίας) που αναλογεί
στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της
περιόδου.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0130/09/2008
30/09/2007
Κέρδη/ (ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους
της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη/ (ζηµιές) κατά µετοχή (ευρώ ανά
µετοχή)

870.747,75
18.800.000
0,0463

-358.685,43
18.800.000
-0,0191

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0130/09/2008
30/09/2007
1.153.067,76
18.800.000

-386.345,24
18.800.000

0,0613

-0,0206

Σηµειώνεται ότι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 26/6/2008
(ΦΕΚ 7109/11-7-2008), µειώθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από 1 ευρώ σε 0,50 ευρώ, και
ταυτόχρονα αυξήθηκε ο αριθµός των µετοχών από 9.400.000 σε 18.800.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές
(split).
Λόγω του γεγονότος αυτού, αναµορφώθηκαν τα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή της περιόδου 1/1-30/9/2007.
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12. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη
Ο όµιλος είναι ελεγχόµενος από την µητρική «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ».
Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις θυγατρικές της, την περίοδο 01/01-30//09/2008, καθώς και οι µεταξύ
τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 30/09/2008, απαλείφονται πλήρως στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και έχουν όπως παρακάτω:
Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών σε
θυγατρικές
1/1-30/09/2008

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΝΕ
Σύνολο

1/1-30/09/2007

62.531,90
201.202,89
3.051.965,77
832.726,89
1.111.490,19
690.252,62
4.225.987,86 1.724.182,40

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών από θυγατρικές Απαιτήσεις από θυγατρικές
1/1-30/09/2008

1/1-30/09/2007

991.668,73
3.943.877,48
3.943.877,48

3.442.860,00
4.434.528,73

30/9/2008

107.662,87
411.672,25
169.220,17
688.555,29

31/12/2007

161.519,17
481.640,97
130.084,71
773.244,85

Υποχρεώσεις σε
θυγατρικές
30/9/2008

683,10
6.228,13
208,26
7.119,49

31/12/2007

116.519,83
116.519,83

Β) Συγγενής είναι η εταιρία ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ στην οποία συµµετέχει η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ µε ποσοστό
συµµετοχής 37%, ενώ οι λοιπές µη συνδεδεµένες είναι επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι
µέτοχοι της εταιρίας.
Οι συναλλαγές της εταιρίας και του οµίλου µε τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες (µη ενοποιούµενες)
εταιρίες, την περίοδο 01/01-30/09/2008, καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την
30/09/2008 και 31/12/2007, έχουν όπως παρακάτω:

Απαιτήσεις από
Πωλήσεις αγαθών και
Αγορές αγαθών και Λήψη συνδεδεµένες επιχειρήσεις
παροχή Υπηρεσιών σε
υπηρεσιών από
συγγενείς και λοιπές
συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνδεδεµένες επιχειρήσεις
1/1-30/09/2008

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
Σύνολο

74.863,45
42.270,42
117.133,87

1/1-30/09/2007

124.252,06
187.212,80
311.464,86

1/1-30/09/2008

1/1-30/09/2007

420.000,00

600.000,00

420.000,00

600.000,00

30/9/2008

667.355,05
12.661,60
680.016,65

31/12/2007

383.896,54
34.859,63
418.756,17

Υποχρεώσεις σε
συνδεδεµένες
επιχειρήσεις
30/9/2008

31/12/2007

0,00

0,00

Γ) Οι δουλευµένες παροχές προς τα µέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν
ως δαπάνη στα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-30/9/2008 και 1/1-30/9/2007 αντίστοιχα, αφορούν
µισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την
συνταξιοδότηση, καθώς και δουλευµένες αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και έχουν όπως
παρακάτω: (χιλ. ευρώ)
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Βραχυπρόθεσµες παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007
950
690
4
26
976
694

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007
950
597
26
2
976
599

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.

13. ∆άνεια

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια
Άλλα δάνεια (Βραχυπρόθεσµο µέρος εντόκων δανείων)
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων
Σύνολο δανείων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2008
31/12/2007

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2008
31/12/2007

45.900.000,00 21.300.000,00

45.900.000,00 21.300.000,00

29.612.009,69 51.340.678,30
4.400.000,00 5.900.000,00
34.012.009,69 57.240.678,30
79.912.009,69 78.540.678,30

28.862.009,69 50.840.678,30
4.400.000,00 5.900.000,00
33.262.009,69 56.740.678,30
79.162.009,69 78.040.678,30

14. Μεταγενέστερα γεγονότα
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβρίου 2008 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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