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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
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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.
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
Α' Τρίµηνο 2009
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)

Α' Τρίµηνο 2008

Α' Τρίµηνο 2009

Α' Τρίµηνο 2008

177.028.268,20

195.286.587,64

176.679.078,26

195.235.595,86

-164.825.284,20

-183.589.922,67

-164.591.983,72

-183.607.318,68

12.202.984,00

11.696.664,97

12.087.094,54

11.628.277,18

721.339,38

586.037,75

772.125,45

629.978,74

Έξοδα διοικήσεως

-1.310.137,44

-1.145.242,32

-1.282.995,60

-1.132.775,57

Έξοδα διαθέσεως

-10.464.276,88

-10.044.286,90

-10.452.556,71

-9.900.422,98

-247.967,53

-9.577,94

-247.931,35

-7.839,51

2.012.302,98

2.127.012,19

1.978.286,63

2.252.722,91

-1.110.361,45

-1.043.416,63

-1.102.550,30

-1.035.505,05

901.941,53
-617.869,03

1.083.595,56
-1.069.343,20

875.736,33
-603.962,94

1.217.217,86
-1.057.610,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχή σε συγγενείς

112.656,32

-186.215,97

0,00

0,00

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρου

396.728,82

-171.963,61

271.773,39

159.607,12

Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

-86.985,78

42.990,90

-83.635,97

-39.901,78

309.743,04

-128.972,71

188.137,42

119.705,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

309.743,04

-128.972,71

188.137,42

119.705,34

Ιδιοκτήτες Μητρικής

309.743,04

-128.972,71

188.137,42

119.705,34

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

0,00

0,00

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα

Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη από πώληση θυγατρικών

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
από διακοπείσες δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

309.743,04

-128.972,71

188.137,42

119.705,34

309.743,04

-128.972,71

188.137,42

119.705,34

0,00
0,0151

0,00
-0,0066

0,0092

0,0061

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων
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Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)
Ο Όµιλος
31/3/2009

Η Εταιρία

31/12/2008

31/3/2009

31/12/2008

36.585.761,79

36.521.527,13

36.519.776,83

36.448.652,52

2.759.332,59

2.906.143,28

2.754.554,34

2.900.833,53

0,00

0,00

759.929,00

759.929,00

Επενδύσεις σε συγγενείς

1.754.747,05

1.642.090,73

1.850.000,00

1.850.000,00

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

2.517.306,95

2.674.134,06

2.598.351,39

2.663.026,54

43.617.148,38

43.743.895,20

44.482.611,56

44.622.441,59

Αποθέµατα

11.210.772,83

11.416.856,11

11.089.020,44

11.295.493,59

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

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

55.130.033,00

63.601.113,46

54.854.861,67

62.707.288,72

Λοιπές απαιτήσεις

11.182.106,83

11.407.165,02

10.127.724,92

10.499.336,07

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

13.917.264,41

9.479.091,76

13.366.845,36

9.362.214,86

91.440.177,07

95.904.226,35

89.438.452,39

93.864.333,24

135.057.325,45

139.648.121,55

133.921.063,95

138.486.774,83

Μετοχικό κεφάλαιο

11.914.065,00

9.400.000,00

11.914.065,00

9.400.000,00

Υπέρ το άρτιο

20.882.962,94

13.554.995,50

20.882.962,94

13.554.995,50

Σύνολο Ενεργητικού
Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ιδια Κεφάλαια

Λοιπά αποθεµατικά

3.258.611,76

3.258.611,76

3.238.611,76

3.238.611,76

Αποτελέσµατα εις νέον

9.120.249,03

8.810.505,99

9.671.616,82

9.483.479,40

45.175.888,73

35.024.113,25

45.707.256,52

35.677.086,66

0,00

0,00

45.175.888,73

35.024.113,25

45.707.256,52

35.677.086,66

39.600.000,00

41.400.000,00

39.600.000,00

41.400.000,00

74.754,20

95.680,68

74.754,20

95.680,68

1.111.410,21

1.115.833,62

1.327.069,37

1.334.842,59

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Λοιπές Προβλέψεις

245.000,00

225.000,00

245.000,00

225.000,00

2.313.936,66

2.521.615,09

2.270.597,27

2.478.275,70

43.345.101,07

45.358.129,39

43.517.420,84

45.533.798,97

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

22.731.891,95

31.065.054,24

21.641.891,95

29.975.054,24

Προµηθευτές

15.980.504,94

18.178.906,24

15.584.263,76

17.739.678,80

7.773.448,16

9.971.427,83

7.470.230,88

9.561.156,16

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

50.490,60

50.490,60

0,00

0,00

46.536.335,65

59.265.878,91

44.696.386,59

57.275.889,20

89.881.436,72

104.624.008,30

88.213.807,43

102.809.688,17

135.057.325,45

139.648.121,55

133.921.063,95

138.486.774,83

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)

Ο Όµιλος

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
Υπέρ το άρτιο αποθεµατικά

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 01/01/2008
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπεισες δραστηριότητες)

9.400.000,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 31/3/2008

9.400.000,00

13.663.282,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 01/01/2009
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπεισες δραστηριότητες)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

9.400.000,00

13.554.995,50

2.514.065,00

7.542.195,00

11.914.065,00

20.882.962,94

33.803.731,73

-128.972,71

0,00

-128.972,71

3.182.111,76

7.429.365,26 33.674.759,02

0,00

33.674.759,02

3.258.611,76

8.810.505,99 35.024.113,25

0,00

35.024.113,25

0,00

309.743,04
10.056.260,00

3.258.611,76

Λοιπά
Υπέρ το άρτιο αποθεµατικά

309.743,04
10.056.260,00
-214.227,56

0,00

-214.227,56

9.120.249,03 45.175.888,73

0,00

45.175.888,73

Η εταιρία
Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

9.400.000,00

13.663.282,00

3.163.611,76

8.070.355,79 34.297.249,55

9.400.000,00

13.663.282,00

3.163.611,76

119.705,34
119.705,34
8.190.061,13 34.416.954,89

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 01/01/2009
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπεισες δραστηριότητες)

9.400.000,00

13.554.995,50

3.238.611,76

9.483.479,40 35.677.086,66

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 31/3/2009

2.514.065,00

188.137,42

11.914.065,00

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

0,00

-214.227,56

7.542.195,00
-214.227,56
20.882.962,94

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

7.558.337,97 33.803.731,73

309.743,04

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 01/01/2008
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπεισες δραστηριότητες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 31/3/2008

3.182.111,76

-128.972,71

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 31/3/2009

13.663.282,00

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Ιδιοκτητών
µητρικής

3.238.611,76

188.137,42

10.056.260,00
-214.227,56
9.671.616,82 45.707.256,52

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2009

Ο Όµιλος
1/1-31/3/2009
1/1-31/3/2008

Η Εταιρία
1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

396.728,82

-171.963,61

271.773,39

159.607,12

1.110.361,45

1.043.416,63

1.102.550,30

1.035.505,05

160.000,00

60.000,00

160.000,00

60.000,00

-254.505,68

94.630,56

-141.849,36

-91.585,41

737.468,49

1.160.435,59

717.271,11

1.147.528,31

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

206.083,28

-98.306,22

206.473,15

-136.063,92

8.765.315,08

5.040.108,26

8.201.062,67

4.906.004,76

-4.110.874,11

-8.281.605,00

-3.962.360,41

-8.519.588,79

-1.290.853,69

-1.260.866,81

-1.269.129,36

-1.245.467,21

5.719.723,64

-2.414.150,60

5.285.791,49

-2.684.060,09

-1.170.064,88

-1.250.919,78

-1.169.674,88

-1.248.839,78

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

149.894,19

4.865,00

149.894,19

4.865,00

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

101.158,74

96.097,63

101.158,74

96.097,63

-919.011,95

-1.149.957,15

-918.621,95

-1.147.877,15

10.056.260,00

0,00

10.056.260,00

0,00

-285.636,75

0,00

-285.636,75

0,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

0,00

3.173.898,76

0,00

3.173.898,76

-10.133.162,29

0,00

-10.133.162,29

0,00

-362.539,04

3.173.898,76

-362.539,04

3.173.898,76

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

4.438.172,65

-390.208,99

4.004.630,50

-658.038,48

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

9.479.091,76

5.342.857,39

9.362.214,86

5.077.603,67

13.917.264,41

4.952.648,40

13.366.845,36

4.419.565,19

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2009

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» , των θυγατρικών της, που ενοποιούνται µε τη µέθοδο
της πλήρους ενοποίησης, της συγγενούς της που ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και όλες
µαζί αναφέρονται ως όµιλος.
Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρίας την 20η Μαϊου 2009.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για το χρονικό διάστηµα από 1
Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση».
Οι ενδιάµεσες 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 2008.
Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος
Έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρµογή των
οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η Ιανουαρίου 2009, αναφορά των οποίων γίνεται
παρακάτω.
Στην τρέχουσα περίοδο τέθηκαν σε εφαρµογή από τον Όµιλο και την εταιρεία:
α) το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», η εφαρµογή του
οποίου πέρα των νέων τίτλων των Οικονοµικών Καταστάσεων και της διαφορετικής ονοµασίας κάποιον
κονδυλίων, δεν είχε άλλη επίπτωση.
β) του νέου ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», βάσει του οποίου ο διαχωρισµός των λειτουργικών
τοµέων βασίζεται στις εσωτερικές αναφορές που παρουσιάζονται

προς τον λαµβάνοντα τις

επιχειρηµατικές αποφάσεις (∆ιοικητικό Συµβούλιο), προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι του Οµίλου
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και να εκτιµηθεί η απόδοση του κάθε τοµέα. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού οδήγησε σε διαφορετική
παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τοµέα.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2008
Τα ακόλουθα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες ισχύουν από την τρέχουσα περίοδο. Κανένα από τα Πρότυπα και
∆ιερµηνείες δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
- Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 39
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις»], µε ισχύ από 01.07.2008. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία οντότητα
µπορεί να επαναταξινοµήσει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των
επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το
∆.Λ.Π 39, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για την αντιµετώπιση της
πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης και δεν εφαρµόσθηκαν από τον Όµιλο και την Εταιρεία.
- ∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Α. 2- Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και Μετοχές του Οµίλου», µε ισχύ για
ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.03.2007. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά
µε την λογιστικοποίηση συναλλαγών µε βάση την αξία ιδίων µετοχών ή µετοχών εταιρειών του οµίλου,
στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των εταιρειών του οµίλου. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν
έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- ∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες για την Παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ
για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες
σχετικά µε την λογιστικοποίηση των συµφωνιών παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών
από τους ιδιώτες παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και
την Εταιρεία.
- ∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π. 19- Όριο σε Περιουσιακό Στοιχείο Προγράµµατος Καθορισµένης Παροχής,
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και Αλληλεπίδρασή τους», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε το ποσό του
πλεονάσµατος που µπορεί να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και εξηγεί
πως το περιουσιακό στοιχείο ενός προγράµµατος µπορεί να επηρεάζεται από ρυθµιστικές ή συµβατικές
απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στη Εταιρεία και τον Όµιλο.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2008
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2008. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και
της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών
παρατίθεται παρακάτω:
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- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά
την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό
την ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο
(∆ΛΠ 18) και µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται
προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών ροών»,
βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων
αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να
έχουν επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, όταν µία τροποποίηση σε ένα
πρόγραµµα µειώνει τις παροχές, περικοπή είναι µόνο το αποτέλεσµα της µείωσης για µελλοντικές
υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα τυχόν µειώσεως για προϋπηρεσία είναι αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας όταν
οι υπάρχουσες παροχές µεταβάλλονται, έτσι ώστε να µειώνεται η παρούσα αξία της δέσµευσης
καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στον Όµιλο και την
Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.20 « Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής
Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις
τροποποιήσεις αυτές, το όφελος κρατικού δανείου µε επιτόκιο χαµηλότερου από αυτό της αγοράς
θεωρείται κρατική επιχορήγηση και λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.23 «Κόστος ∆ανεισµού» µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν 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. Τον Μάιο του 2008, το ∆.Λ.Π. 23
τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε την χρήση της µεθόδου του
αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ∆.Λ.Π.39. Το πρότυπο αυτό δεν
αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση γιατί ό Όµιλος και η Εταιρεία συνήθως δεν αποκτούν στοιχεία που
πληρούν τα κριτήρια της κεφαλαιοποίησης των τόκων.
- Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για
ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο,
οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν
καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν
εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα
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αποτελέσµατα. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το
∆.Π.Χ.Α. 5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρµόζεται. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να έχει επίδραση,
διότι οι επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις επιµετρώνται στο κόστος
κτήσεως.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις
που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις, επειδή η υπεραξία που αποτελεί
µέρος της λογιστικής αξίας µίας επένδυσης σε συγγενή δεν αναγνωρίζεται χωριστά, δεν ελέγχεται
χωριστά για αποµείωση κατά την εφαρµογή των απαιτήσεων για τον έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας
του ∆ΛΠ 36. Συνεπώς, τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε υπεραξία και λοιπά περιουσιακά
στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης.
Επίσης, όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρεία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, δεν
απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο
και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες», µε
ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις έγιναν για να
δώσουν έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται
σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις
που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια,
εξαγοράσιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσµευση να παραδώσει
σε ένα τρίτο µέρος, ένα αναλογικό µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της,
όταν πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και
την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες
χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον
το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών,
παρέχονται ισοδύναµες γνωστοποιήσεις µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της αξίας
χρήσεως. Ο όµιλος και η εταιρεία θα εφαρµόσουν τις τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει
περίπτωση.
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- Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται
ως περιουσιακό στοιχείο όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε
αγαθά ή για την λήψη υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την διενέργεια
αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της
σταθερής µεθόδου απόσβεσης, επί των αΰλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να
έχουν σηµαντική επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε ισχύ
για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε
θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του
ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις
σχετικά µε τον καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει
να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στον Όµιλο
και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή
µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και
προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του
∆.Λ.Π. 40 και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται
να έχουν επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την
01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού
µετασχηµατισµού ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων και απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας
χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη
εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, να γίνει χρήση του
τεκµαιρόµενου κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρεία.
- Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από
01.01.2009. Οι τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων
δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και
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αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την
ηµεροµηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν
προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή από τον Όµιλο και την Εταιρεία.
- Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές χρήσεις
που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α.
3, που αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να
επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα
µε την απόκτηση, και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την
επανεπιµέτρηση του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Οι τροποποιήσεις
αυτές δεν έχουν εφαρµογή από τον Όµιλο και την Εταιρεία.
-Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την
01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για
πώληση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία, θα εφαρµόσουν την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση.

- ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα πιστότητας πελατών», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν την 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 στον Όµιλο και την εταιρεία.
- ∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις
που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π.
18 ή το ∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή έχει εφαρµογή στον Όµιλο και
την Εταιρεία.
- ∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ για
ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις,
λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν
µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος
της µητρικής εταιρείας. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος εφαρµογή στον Όµιλο και την
Εταιρεία.
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- ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για
ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για
διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την
ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως αναφοράς και
κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου
που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν
αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
- ∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις
που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων
από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε
αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
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
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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.
Οι εταιρίες του Οµίλου –µε έδρα επί της οδού Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά- είναι οι εξής:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Αντικείµενο
εργασίας

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

% συµµετοχής
Άµεση

Έµµεση Σύνολο
Μητρική

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ολική Ενοποίηση

99,95%

0,05%

100%

Ολική Ενοποίηση

99,993%

0,007%

100%

Ολική Ενοποίηση

99,999%

0,001%

100%

Ολική Ενοποίηση

37%

0%

37%

Καθαρή Θέση

4. Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας
Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου παρακολουθούνται από την ∆ιοίκηση σε επίπεδο εταιρίας (µητρική και
θυγατρικές), ενώ για τη µητρική εταιρία ξεχωριστά παρακολουθείται ο τοµέας των υγρών καυσίµων ο
οποίος είναι και η βασική δραστηριότητα του Οµίλου. Οι λοιπές δραστηριότητες της µητρικής εταιρίας
αφορούν την εµπορία στερεών καυσίµων και λιπαντικών.
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ξεχωριστά
µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη κατανοµή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης τους.
Η αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε τοµέα βασίζεται στα

αποτελέσµατα, κέρδη ή ζηµίες από τις

λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήµατος.
Οι συναλλαγές µεταξύ λειτουργικών τοµέων πραγµατοποιούνται µε τρόπο παρόµοιο

µε αυτές µε

εξωτερικούς πελάτες.
Σηµειώνεται ότι οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση των λειτουργικών
αποτελεσµάτων των τοµέων είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων.
Οι πωλήσεις του Οµίλου γίνονται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα εκτός από ένα µέρος των λιπαντικών
(λιπαντικά MARINE) που γίνονται στο εξωτερικό και δεν είναι σηµαντικό για γνωστοποίηση.
∆εν υπάρχει πελάτης από τον οποίο ο Όµιλος να έχει έσοδα που ξεπερνάνε το 10% του συνόλου των
εσόδων του Οµίλου.
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις, τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις τρίµηνες περιόδους που έληξαν την 31η
Μαρτίου 2009 και 2008, αντίστοιχα (σε χιλ.ευρώ):

Ανάλυση ανά τοµέα την 31/3/2009

Συνολικές Πωλήσεις
Πωλήσεις µεταξύ τοµέων
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA)
Αποσβέσεις
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από
συµµετοχή που λογιστικοποιείται µε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων
Φόρος Εισοδήµατος

Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Λοιπά

172.145
-887
171.257
1.992
-998
-506

4.534
-7
4.528
-14
-104
-98

767
-14
754
-59
-4
0

488

-216

-63

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

490
0
490
-34
-2
-14

1.567
-1.567
0
127
-2
0

179.503
-2.475
177.028
2.012
-1.110
-617

-49

125

113
397
-87

ΤΕΧΝΙΚΗ

Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων

310

Ανάλυση ανά τοµέα την 31/3/2008
Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Λοιπά

Συνολικές Πωλήσεις

189.667

5.569

879

Πωλήσεις µεταξύ τοµέων
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA)
Αποσβέσεις
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

-1.025
188.642
2.259
-931
-920

-8
5.561
-7
-104
-138

408

-249

Αναλογία αποτελεσµάτων από
συµµετοχή που λογιστικοποιείται µε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων
Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

205

1.168

197.487

0
879
-54
-3
0

0
205
-48
-2
-10

-1.168
0
-26
-2
-1

-2.200
195.287
2.126
-1.043
-1.069

-57

-60

-29

-186
-172
43

ΤΕΧΝΙΚΗ

-129
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Ανάλυση ανά τοµέα την 31/3/2009
Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Λοιπά

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

Ενεργητικό
Απαλοιφές

111.220

22.606
-760

474
-390

1.845
-112

347
-172

136.492
-1.434

Σύνολο Ενεργητικού

111.220

21.846

84

1.733

174

135.057

Υποχρεώσεις
Απαλοιφές

73.265
0

14.949
0

327
-390

1.531
-112

484
-172

90.556
-674

Σύνολο Υποχρεώσεων

73.265

14.949

-63

1.419

312

89.881

1.133

37

0

0

0

1.170

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2008
Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Λοιπά

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ

Ενεργητικό
Απαλοιφές

117.412

20.866
-760

393
-270

2.142
-90

164
-209

140.978
-1.330

Σύνολο Ενεργητικού

117.412

20.107

123

2.051

-45

139.648

Υποχρεώσεις
Απαλοιφές

87.684
0

15.126
0

199
-270

1.790
-90

395
-209

105.194
-570

Σύνολο Υποχρεώσεων

87.684

15.126

-71

1.700

185

104.624

4.836

90

8

2

3

4.939

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες
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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

Ε∆ΡΑ

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

ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
3
3
3
3
2

Σηµειώνεται ότι για την µητρική ΕΛΙΝΟΙΛ, βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος των ανέλεγκτων
χρήσεων 2006-2008.
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 31/3/2009 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 7.710 χιλ.
για την ΑΕ ΕΛ.ΠΕ, και ποσό ευρώ 22.035 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:

31/3/2009
298
252

31/3/2008
294
258
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9. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-31/3/2009,
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.170 χιλ. για την εταιρία και τον όµιλο.
Συνοπτικά οι επενδύσεις του οµίλου από 1/1-31/3/2009 έχουν όπως παρακάτω:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1/1-31/3/2009
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

393.622,39
691.455,41
47.760,19
37.226,89

1.170.064,88

10. Φόρος εισοδήµατος
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Οµίλου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές
για ορισµένες χρήσεις, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που
έχει σχηµατίσει ο όµιλος και η Εταιρία ανέρχεται σε ευρώ 20 χιλ. στην περίοδο, και σωρευτικά 245 χιλ.
ευρώ.
Το ποσό Φόρου Εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα των περιόδων 1/1-31/3/2009 και
1/1-31/3/2008, αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/03/2009
31/03/2008
Αναλογούν (Πραγµατικός) φόρος
εισοδήµατος
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο-έσοδο)
περιόδου
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0131/03/2009
31/03/2008

0,00
-20.000,00

0,00
0,00

0,00
-20.000,00

0,00
0,00

-66.985,78

42.990,90

-63.635,97

-39.901,78

-86.985,78

42.990,90

-83.635,97

-39.901,78

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
1/11/131/3/2009
31/03/2008

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/131/03/2009
31/3/2008

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής

309.743,04

-128.972,71

188.137,42

119.705,34

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών

20.546.850

19.485.260

20.546.850

19.485.260

Βασικά κέρδη κατά µετοχή (ευρώ ανά µετοχή)

0,0151

-0,0066

0,0092

0,0061
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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).
Επίσης σηµειώνεται ότι στις 9 Μαρτίου 2009 ολοκληρώθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που είχε
αποφασισθεί από την ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 26/6/2008.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε µέχρι του ποσού της κάλυψης δηλαδή κατά 2.514.065 Ευρώ,
µε την έκδοση 5.028.130 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, ενώ
το ποσό της αύξησης ανήλθε στο ποσό των 10.056.260 ευρώ. Η διαφορά ποσού ευρώ 7.542.195
καταχωρήθηκε στο λογαριασµό Ιδίων Κεφαλαίων «∆ιαφορά υπέρ το άρτιο»
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 11.914.065,00 ευρώ και διαιρείται σε
23.828.130 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε µια.
Εξ αιτίας των ανωτέρω, αναµορφώθηκαν τα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή της περιόδου 1/1-31/3/2008.
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 01/01-31/3/2009 και 1/1-31/3/2008,
καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 31/3/2009 και 31/12/2008, απαλείφονται
πλήρως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και έχουν όπως παρακάτω:
Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών σε
θυγατρικές
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΝΕ
Σύνολο

1/131/03/2009

1/131/03/2008

20.821,86
721.622,15
221.299,69
963.743,70

20.423,07
816.411,55
254.785,28
1.091.619,90

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών από
θυγατρικές
1/131/03/2009

1/131/03/2008

13.555,97
1.567.170,00
1.580.725,97

0,00
0,00
1.167.530,00
1.167.530,00

Απαιτήσεις από
θυγατρικές
1/131/03/2009

111.652,41
371.698,92
79.072,03
562.423,36

31/12/2008

89.439,87
266.168,07
209.256,26
564.864,20

Υποχρεώσεις σε
θυγατρικές
1/131/03/2009

5.387,75
93.084,47
98.472,22

31/12/2008

683,10
3.792,25
208,26
4.683,61

Β) Οι συναλλαγές της εταιρίας και του οµίλου µε τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες (µη ενοποιούµενες)
εταιρίες, την περίοδο 01/01-31/3/2009 και 1/1-31/3/2008, καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και
υποχρεώσεις την 31/3/2009 και 31/12/2008, έχουν όπως παρακάτω:

Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών σε
συγγενείς και λοιπές
συνδεδεµένες επιχειρήσεις
1/131/03/2009

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕ
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1/131/03/2008

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών από
συνδεδεµένες επιχειρήσεις
1/131/03/2009

Απαιτήσεις από
συνδεδεµένες επιχειρήσεις

1/131/03/2008

1/131/03/2009

31/12/2008

Υποχρεώσεις σε
συνδεδεµένες
επιχειρήσεις

1/131/03/2009

31/12/2008

0,00

50.067,90

0,00

210.000,00

489.652,97

564.052,97

0,00

0,00

37.625,62
37.625,62

9.351,00
59.418,90

0,00
0,00

0,00
210.000,00

12.623,11
502.276,08

7.418,46
571.471,43

0,00

0,00
0,00

1.001.369,32

1.151.038,80

1.580.725,97

1.377.530,00

1.064.699,44

1.136.335,63

98.472,22

4.683,61
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Γ) Οι δουλευµένες παροχές προς τα µέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν
ως δαπάνη στα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-31/3/2009 και 1/1-31/3/2008 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)

Βραχυπρόθεσµες παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
366
237
9
9
375
246

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
366
237
9
9
375
246

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

13. ∆άνεια
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2009
31/12/2008

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/3/2009
31/12/2008

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

39.600.000,00

41.400.000,00

39.600.000,00

41.400.000,00

Τραπεζικά ∆άνεια
Άλλα δάνεια (Βραχυπρόθεσµο µέρος
µακροπρόθεσµων δανείων)

16.431.891,95

23.165.054,24

15.341.891,95

22.075.054,24

6.300.000,00
22.731.891,95

7.900.000,00
31.065.054,24

6.300.000,00
21.641.891,95

7.900.000,00
29.975.054,24

62.331.891,95

72.465.054,24

61.241.891,95

71.375.054,24

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
δανείων
Σύνολο δανείων

14. Μεταγενέστερα γεγονότα
Σε διαιτησία η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο µεταξύ της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και Ιταλικής εταιρίας για την µη
ολοκληρωθείσα σύµβαση προµηθείας λιθάνθρακα, εξεδόθη απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, η
οποία δικαίωσε τις θέσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και αφέθηκε στα διάδικα µέρη να συµφωνήσουν τα ποσά της
αποζηµιώσεως που θα εισπράξει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Σε περίπτωση αδυναµίας συµφωνίας περί αυτών, το
διαιτητικό δικαστήριο επιφυλάχθηκε να καθορίσει αυτό τα εν λόγω ποσά.
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