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1.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007)

Οι κ.κ.,
1. Χαράλαµπος Κυνηγός του Πολυχρόνη, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και
3. Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ όσων γνωρίζουµε:
α. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις Α΄ εξαµήνου 2009 της Εταιρίας και του Οµίλου, που καταρτίστηκαν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007 και
β. Η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
Κηφισιά, 10 Αυγούστου 2009
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Χαράλαµπος Π. Κυνηγός

Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης

Γεώργιος Β. Τσούνιας
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Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ Α.Ε.
2.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της περιόδου 1/1-30/6/2009

(σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007)
Σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαµήνου 2009
Ασφαλώς το σηµαντικότερο γεγονός του 1ου εξαµήνου 2009 ήταν η ολοκλήρωση της αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που είχε αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 26ης
Ιουνίου 2008. Η αύξηση καλύφθηκε µόνο µερικώς καθώς η παγκόσµια οικονοµική κρίση έπληξε
σηµαντικά την επενδυτική εµπιστοσύνη, ιδιαιτέρως δε κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωµάτων
προτίµησης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό κάλυψης ήταν ικανοποιητικό (76,4%) και αντλήθηκαν
συνολικά € 10.056 χιλ. Ήδη, τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς σε επενδύσεις
για την ανάπτυξη του δικτύου των πρατηρίων της εταιρίας.
Η ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων συνεχίζεται µε ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθµούς αφού κατά τη
διάρκεια του Α΄ εξαµήνου του 2009 προστέθηκαν σε αυτό 28 νέα πρατήρια, φθάνοντας συνολικά τα 560.
Σε διαιτησία η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο µεταξύ της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και Ιταλικής εταιρίας για την µη
ολοκληρωθείσα σύµβαση προµήθειας 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. Λόγω αδυναµίας συµφωνίας περί αυτών, το διαιτητικό
δικαστήριο θα αναλάβει να καθορίσει αυτό τα εν λόγω ποσά σε εύλογο χρόνο.

Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων
Στον τοµέα των υγρών καυσίµων η εταιρία πραγµατοποίησε για το 1ο εξάµηνο του 2009 συνολικές
πωλήσεις 388.570 ΜΤ έναντι 362.282 ΜΤ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σηµειώνοντας αύξηση
7,3%.
Στα στερεά καύσιµα οι πωλήσεις ανήλθαν σε 19.774 ΜΤ σε σχέση µε 26.672 ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο
του 2008. Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα αφενός της σηµαντικής πτώσης που παρατηρείται στην
οικοδοµική δραστηριότητα και αφετέρου της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρία µε σκοπό τον περιορισµό
των πιστώσεων.
Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε 724 τόνους έναντι 984 τόνους την αντίστοιχη
περίοδο του 2008.
Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) ανήλθαν σε 3.178 τόνους σε σχέση µε 4.360 τόνους την
αντίστοιχη περίοδο του 2008.
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Οικονοµική Επισκόπηση
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, διορθωµένος για τις διεταιρικές σχέσεις, ανήλθε το 1ο εξάµηνο του 2009
σε € 321.695 χιλ. σε σύγκριση µε € 375.536 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σηµειώνοντας µείωση
14,3%. Η µείωση αυτή του κύκλου εργασιών οφείλεται απόλυτα στην αντίστοιχη µείωση των τιµών των
πετρελαιοειδών προϊόντων αφού, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο όγκος πωλήσεων ήταν αυξηµένος.

Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA)
Το µικτό κέρδος του Οµίλου ανήλθε το 1ο εξάµηνο του 2009 σε € 24.247 χιλ. από € 22.601 χιλ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%, παράλληλα µε την αύξηση του όγκου
πωλήσεων.
Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε € 4.174 χιλ. σε σχέση µε
€ 3.966 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2%.
Κέρδη προ φόρων
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη του 1ου εξαµήνου 2009 ανήλθαν σε € 1.366 χιλ. σε σύγκριση µε ζηµία
€ 204 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Σηµαντική συµβολή στην προ φόρων κερδοφορία του οµίλου
είχε και η συµµετοχή στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, της οποίας η εξέλιξη και οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα
ικανοποιητικές.

Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων
Τα µετά φόρων κέρδη του Οµίλου του 1ου εξαµήνου 2009 ανήλθαν σε € 1.075 χιλ. σε σύγκριση µε ζηµία
€ 152 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Μεγέθη ισολογισµού
Η ευρωστία του Οµίλου, όπως αυτή αντανακλάται από το ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια, τον καθαρό
δανεισµό και τους αριθµοδείκτες του ισολογισµού, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, ιδιαίτερα δε µετά την
πρόσφατη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εταιρίας.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2ο εξάµηνο του 2009

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές / εξαγωγές, κυρίως δολάριο Η.Π.Α.). Η
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διαχείριση των συναλλαγµατικών κινδύνων αντιµετωπίζεται µε τη χρήση φυσικών αντισταθµιστικών
µέσων και µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. Ειδικότερα, η πρακτική
που ακολουθείται σήµερα από τον Όµιλο είναι η φυσική αντιστάθµιση (δανεισµός στο ξένο νόµισµα) των
κινδύνων που απορρέουν από εµπορικές απαιτήσεις σε συνάλλαγµα

και η χρήση προθεσµιακών

συµβολαίων για την αντιστάθµιση κινδύνων που προκύπτουν από εµπορικές υποχρεώσεις σε
συνάλλαγµα.

Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις µεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR ή LIBOR)
όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισµό. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των
επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν
κρίνονται σηµαντικοί. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνάρτηση µε τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό ο Όµιλος
είναι πιθανό να συνάπτει συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων.

Κίνδυνος διακύµανσης τιµών προϊόντων
Όπως είναι η πρακτική στον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών, τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις
προϊόντων πετρελαίου τιµολογούνται µε βάση τις ηµερήσιες τιµές που ισχύουν για την περιοχή (Platts
Med). Ως εκ τούτου στον βαθµό που η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέµατα εκτίθεται σε
µεταβολές της αξίας των εµπορεύσιµων αγαθών από τις καθηµερινές διακυµάνσεις στις τιµές αναφοράς
Platts. Η διαχείριση κινδύνου ζηµιών λόγω µελλοντικών διακυµάνσεων στις τιµές γίνεται µέσω
προθεσµιακών συµβολαίων (παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Τα χρηµατοοικονοµικά
παράγωγα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συµπεριλαµβάνουν χρηµατιστηριακά
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (ICE futures), εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης και δικαιώµατα προαίρεσης.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται
κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Οµίλου και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται
επιπλέον εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος
της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µε την συνεχή παρακολούθηση των χρηµατοροών του.
Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά
διαθέσιµα και εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Ο Όµιλος έχει σηµαντικές
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αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσκαιρη ανάγκη σε
ρευστά διαθέσιµα.

Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές της εταιρίας και του οµίλου µε συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24,
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρία

Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών

Συγγενείς &
Λοιπές

Θυγατρικές

1/1-30/06/2009

1/1-30/06/2008

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών
1/1-30/06/2009

1/1-30/06/2008

Απαιτήσεις
30/6/2009

31/12/2008

Υποχρεώσεις
30/6/2009

31/12/2008

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΝΕ

41.667,72
1.580.726,48
437.002,02

40.846,14
1.935.519,26
634.848,00

0,00
26.700,14
3.215.136,32

0,00
0,00
2.335.060,00

15.222,36
521.598,07
28.799,04

89.439,87
266.168,07
209.256,26

0,00
5.660,70
164.053,47

683,10
3.792,25
208,26

Σύνολο

2.059.396,22

2.611.213,40

3.241.836,46

2.335.060,00

565.619,47

564.864,20

169.714,17

4.683,61

0,00
62.535,39
62.535,39

74.378,45
31.572,42
105.950,87

0,00
0,00
0,00

420.000,00
0,00
420.000,00

443.319,88
3.783,41
447.103,29

564.052,97
7.418,46
571.471,43

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.121.931,61

2.717.164,27

3.241.836,46

2.755.060,00

1.012.722,76

1.136.335,63

169.714,17

4.683,61

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

Όµιλος

Συγγενείς
& Λοιπές

Απαιτήσεις από
Πωλήσεις αγαθών και
Αγορές αγαθών και Λήψη συνδεδεµένες επιχειρήσεις
παροχή Υπηρεσιών σε
υπηρεσιών από
συγγενείς και λοιπές
συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνδεδεµένες επιχειρήσεις
1/1-30/06/2009

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
Σύνολο

1/1-30/06/2008

0,00
62.535,39
62.535,39

74.378,45
31.572,42
105.950,87

1/1-30/06/2009

147.712,00
0,00
147.712,00

1/1-30/06/2008

420.000,00
0,00
420.000,00

30/6/2009

443.319,88
3.783,41
447.103,29

31/12/2008

564.052,97
7.418,46
571.471,43

Υποχρεώσεις σε
συνδεδεµένες
επιχειρήσεις
30/6/2009

100.512,00
0,00
100.512,00

31/12/2008

0,00
0,00
0,00

Σχετικά µε τις ναυτικές εταιρίες, οι αγορές από την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε καύσιµα και λιπαντικά για την
κίνηση των δεξαµενόπλοιων που διαχειρίζονται.
Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε ναύλους για την µεταφορά καυσίµων µε τα
δεξαµενόπλοια ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ και ΜΑΪΣΤΡΟΣ (από 1/7/2008).
Οι πωλήσεις της ΜΑΪΣΤΡΟΣ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε ναύλους για την µεταφορά καυσίµων µε
το δεξαµενόπλοιο ΜΑΪΣΤΡΟΣ (µέχρι 30/6/2008) και προς την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ από 1/7/2008.
Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ αφορούν σε καύσιµα και λιπαντικά καθώς και
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης.
Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ αφορούν σε υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και
ενοίκια γραφείων.
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Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ αφορούν σε πωλήσεις καυσίµων καθώς και
υπηρεσίες στέγασης και λειτουργίας γραφείων.
Οι δουλευµένες παροχές προς τα µέλη της διοικήσεως, τα διευθυντικά στελέχη και την εσωτερική
ελέγκτρια που καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-30/6/2009 και 1/130/6/2008 αντίστοιχα, αφορούν µισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων),αµοιβές µελών ∆.Σ.,
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση και έχουν ως εξής: (χιλ. ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/6/2009
30/6/2008
Βραχυπρόθεσµες παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές
Σύνολο

778
18
796

473
18
491

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/130/6/2009
30/6/2008
778
18
796

473
18
491

Κηφισιά, 10 Αυγούστου 2009
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3.

Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης

Προς τους Μετόχους της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης της
«ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου
2009, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και
τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του
Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάµεσης

συνοπτικής

οικονοµικής

πληροφόρησης,

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής
Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά
και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το
εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν
επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.

Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί,
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

9

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5
του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική
οικονοµική πληροφόρηση.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17201
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

4.

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Της 30ης Ιουνίου 2009
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2009)

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΛΠ 34)

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 10

η

Αυγούστου 2009 και έχουν

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elin.gr.

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

4.1. Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)
O Οµιλος
1/1-30/6/2009
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)

1/1-30/6/2008

Η Εταιρία

Β' Τρίµηνο 2009

Β' Τρίµηνο 2008

1/1-30/6/2009

1/1-30/6/2008

Β' Τρίµηνο 2009

Β' Τρίµη

321.694.946,99

375.536.111,54

144.666.678,79

180.249.523,90

320.609.494,34

375.070.401,92

143.930.416,08

179.8

-297.447.837,79

-352.935.093,07

-132.622.553,59

-169.345.170,40

-296.628.463,06

-352.770.115,45

-132.036.479,34

-169.1

Μικτά κέρδη

24.247.109,20

22.601.018,47

12.044.125,20

10.904.353,50

23.981.031,28

22.300.286,47

11.893.936,74

10.6

Άλλα έσοδα

1.410.698,13

1.609.575,75

689.358,75

1.023.538,00

1.498.371,39

1.682.414,74

726.245,94

1.0

Έξοδα διοικήσεως

-2.463.178,71

-2.354.900,14

-1.153.041,27

-1.209.657,82

-2.413.680,80

-2.257.525,39

-1.130.685,20

-1.1

Έξοδα διαθέσεως

-20.778.850,67

-19.647.938,99

-10.314.573,79

-9.603.652,09

-20.875.669,63

-19.295.988,95

-10.423.112,92

-9.3

-459.314,89

-345.089,76

-211.347,36

-335.511,82

-459.162,66

-343.217,57

-211.231,31

-3

4.174.010,60

3.965.731,32

2.161.707,62

1.838.719,13

3.932.645,80

4.173.159,19

1.954.359,17

1.9

-2.217.547,54

-2.103.065,99

-1.107.186,09

-1.059.649,36

-2.201.756,22

-2.087.189,89

-1.099.205,92

-1.0

1.956.463,06
-943.419,60

1.862.665,33
-2.022.291,66

1.054.521,53
-325.550,57

779.069,77
-952.948,46

1.730.889,58
-919.660,02

2.085.969,30
-2.000.842,51

855.153,25
-315.697,08

8
-9

Κόστος πωλήσεων

Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχή σε συγγενείς
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρου
Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
από διακοπείσες δραστηριότητες

352.866,29

-44.321,82

240.209,97

141.894,15

0,00

0,00

0,00

1.365.909,75

-203.948,15

969.180,93

-31.984,54

811.229,56

85.126,79

539.456,17

-290.947,19

50.987,05

-203.961,41

7.996,15

-237.103,44

-21.281,70

-153.467,47

1.074.962,56

-152.961,10

765.219,52

-23.988,39

574.126,12

63.845,09

385.988,70

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.074.962,56

-152.961,10

765.219,52

-23.988,39

574.126,12

63.845,09

385.988,70

-

Ιδιοκτήτες Μητρικής

1.074.962,56

-152.961,10

765.219,52

-23.988,39

574.126,12

63.845,09

385.988,70

-

0,00

0,00

0,00

0,00

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους

1.074.962,56

-152.961,10

765.219,52

-23.988,39

574.126,12

63.845,09

385.988,70

-

Ιδιοκτήτες Μητρικής

1.074.962,56

-152.961,10

765.219,52

-23.988,39

574.126,12

63.845,09

385.988,70

-

0,0484

-0,0079

0,0321

-0,0012

0,0259

0,0033

0,0162

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων

___________________________________________________________________________________________________________________
______________________
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

4.2. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
της περιόδου που έληξε την 30ή Ιουνίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
30/6/2009

31/12/2008

30/6/2009

31/12/2008

36.952.077,63

36.521.527,13

36.884.648,70

36.448.652,52

2.631.117,33

2.906.143,28

2.624.111,22

2.900.833,53

0,00

0,00

759.929,00

759.929,00

Επενδύσεις σε συγγενείς

1.994.957,02

1.642.090,73

1.850.000,00

1.850.000,00

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

2.636.714,66

2.674.134,06

2.623.867,81

2.663.026,54

44.214.866,64

43.743.895,20

44.742.556,73

44.622.441,59

Αποθέµατα

12.702.012,83

11.416.856,11

12.536.069,49

11.295.493,59

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

57.563.162,07

63.601.113,46

57.283.811,46

62.707.288,72

9.701.750,32

11.407.165,02

8.769.279,06

10.499.336,07

12.684.401,58

9.479.091,76

12.338.365,94

9.362.214,86

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

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

92.651.326,80

95.904.226,35

90.927.525,95

93.864.333,24

136.866.193,44

139.648.121,55

135.670.082,68

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

3.258.611,76

3.258.611,76

3.238.611,76

3.238.611,76

Σύνολο Ενεργητικού
Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ιδια Κεφάλαια

Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

9.885.468,55

8.810.505,99

10.057.605,52

9.483.479,40

45.941.108,25

35.024.113,25

46.093.245,22

35.677.086,66

0,00

0,00

45.941.108,25

35.024.113,25

46.093.245,22

35.677.086,66

32.000.000,00

41.400.000,00

32.000.000,00

41.400.000,00

56.534,12

95.680,68

56.534,12

95.680,68

1.295.371,62

1.115.833,62

1.460.536,84

1.334.842,59

265.000,00

225.000,00

265.000,00

225.000,00

2.371.133,79

2.521.615,09

2.327.794,40

2.478.275,70

35.988.039,53

45.358.129,39

36.109.865,36

45.533.798,97

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

36.221.279,08

31.065.054,24

35.431.279,08

29.975.054,24

Προµηθευτές

14.716.581,16

18.178.906,24

14.460.612,49

17.739.678,80

3.999.185,42

9.971.427,83

3.575.080,53

9.561.156,16

0,00

50.490,60

0,00

0,00

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

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

54.937.045,66

59.265.878,91

53.466.972,10

57.275.889,20

90.925.085,19

104.624.008,30

89.576.837,46

102.809.688,17

136.866.193,44

139.648.121,55

135.670.082,68

138.486.774,83

___________________________________________________________________________________________________________________
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων

4.3. Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)

Ο Όµιλος

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Λοιπά
Αποτελέσµατα Ιδιοκτητών
Υπέρ το άρτιο αποθεµατικά
εις νέον
µητρικής

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

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

9.400.000,00

13.663.282,00

3.182.111,76

7.558.337,97 33.803.731,73
-152.961,10

0,00

-152.961,10

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 30/6/2008

9.400.000,00

13.663.282,00

3.182.111,76

7.405.376,87 33.650.770,63

0,00

33.650.770,63

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

3.258.611,76

8.810.505,99 35.024.113,25

0,00

35.024.113,25

1.074.962,56

0,00

2.514.065,00

7.542.195,00

1.074.962,56
10.056.260,00

11.914.065,00

20.882.962,94

-152.961,10

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 30/6/2009

-214.227,56

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 30/6/2008

3.258.611,76

1.074.962,56
10.056.260,00

33.803.731,73

-214.227,56

0,00

-214.227,56

9.885.468,55 45.941.108,25

0,00

45.941.108,25

Η εταιρία
Λοιπά
Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων
Υπέρ το άρτιο αποθεµατικά
εις νέον
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

63.845,09
63.845,09
8.134.200,88 34.361.094,64

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 30/6/2009

2.514.065,00

574.126,12

11.914.065,00

0,00

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

7.542.195,00
-214.227,56
20.882.962,94

3.238.611,76

574.126,12

10.056.260,00
-214.227,56
10.057.605,52 46.093.245,22
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

4.4. Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2009

Ο Όµιλος
1/1-30/6/2009
1/1-30/6/2008

Η Εταιρία
1/1-30/6/2009
1/1-30/6/2008

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

1.365.909,75

-203.948,15

811.229,56

85.126,79

Αποσβέσεις

2.217.547,54

2.103.065,99

2.201.756,22

2.087.189,89

Προβλέψεις

360.000,00

246.416,82

360.000,00

240.000,00

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

-44.252,42

-121.228,17

-44.252,42

-121.228,17

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
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-638.187,06

-233.922,25

-285.320,77

-278.244,07

1.216.589,09

2.291.696,13

1.178.456,75

2.265.585,91

-1.285.156,72

1.090.590,66

-1.240.575,90

1.037.412,53

7.584.093,78

1.760.191,98

6.996.001,29

1.611.351,09

-9.246.195,54

-3.946.567,62

-9.079.019,10

-3.895.318,40

-1.696.568,73

-2.059.351,35

-1.656.187,28

-2.033.581,49

-50.490,60

0,00

0,00

0,00

-216.710,91

926.944,04

-757.911,65

998.294,08

-2.534.966,82

-2.400.220,31

-2.522.924,82

-2.391.967,41

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

170.198,69

95.253,80

170.198,69

95.253,80

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

259.940,77

268.739,58

259.940,77

268.739,58

-2.104.827,36

-2.036.226,93

-2.092.785,36

-2.027.974,03

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

10.056.260,00
-285.636,75

0,00

10.056.260,00

0,00

-285.636,75

0,00

0,00

14.600.000,00

0,00

14.600.000,00

-4.243.775,16

-13.491.811,85

-3.943.775,16

-13.491.811,85

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

5.526.848,09

1.108.188,15

5.826.848,09

1.108.188,15

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

3.205.309,82

-1.094,74

2.976.151,08

78.508,20

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

9.479.091,76

5.342.857,39

9.362.214,86

5.077.603,67

12.684.401,58

5.341.762,65

12.338.365,94

5.156.111,87

Εξοφλήσεις δανείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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4.5.

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 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 10η Αυγούστου 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

30

Ιουνίου

2009

έχουν συνταχθεί

σύµφωνα

µε το

∆ΛΠ

34

«Ενδιάµεση

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά».
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
και να εκτιµηθεί η απόδοση του κάθε τοµέα. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού οδήγησε σε διαφορετική
παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τοµέα.
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γ) του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» το οποίο δεν είχε καµία επίπτωση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2008
Τα ακόλουθα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες ίσχυσαν από τη χρήση 2008. Κανένα από τα Πρότυπα και
∆ιερµηνείες δεν είχε 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
___________________________________________________________________________________________________________________
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

18

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

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.
-«∆ιάφορες Τροποποιήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες» που εκδόθηκαν στο 2009, στα πλαίσια της
συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος,
κυρίως για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 και δεν αναµένεται να έχουν
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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
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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 στα 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.
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

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ολική Ενοποίηση

Μητρική
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.
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∆εν υπάρχει πελάτης από τον οποίο ο Όµιλος να έχει έσοδα που ξεπερνάνε το 10% του συνόλου των
εσόδων του Οµίλου.
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις, τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις περιόδους που έληξαν την 30η Ιουνίου 2009
και 2008, αντίστοιχα (σε χιλ.ευρώ):
Ανάλυση ανά τοµέα την 30/6/2009

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

310.896
-1.898
308.998
3.669
-1.995
-748

9.713
-23
9.690
264
-207
-172

1.647
-27
1.620
-104
-7
0

926

-115

-111

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Απαλoιφή

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

1.387
0
1.387
-26
-4
-23

3.215
-3.215
0
371
-5
0

5.163
-5.163
0
0
0
0

326.858
-5.163
321.695
4.174
-2.218
-943

-53

366

0

353
1.366
-291

ΤΕΧΝΙΚΗ

Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων

1.075

Ανάλυση ανά τοµέα την 30/6/2008

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
Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων

Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Λοιπά

363.585
-2.487
361.098
4.004
-1.881
-1.805

11.485
-15
11.470
169
-206
-196

2.074
0
2.074
-77
-7
0

318

-233

-84

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Απαλoιφή

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

894
0
894
28
-4
-20

2.335
-2.335
0
-158
-5
-3

4.837
-4.837
0
0
0
0

380.373
-4.837
375.536
3.966
-2.103
-2.024

4

-166

0

-43
-204
52

ΤΕΧΝΙΚΗ

-152
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Ανάλυση ανά τοµέα την 30/6/2009

Ενεργητικό
Υποχρεώσεις

Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Λοιπά

108.915
71.451

26.899
18.126

551
445

2.512

11

10

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Απαλoιφή

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

1.487
1.174

509
464

-1.495
-735

136.866
90.925

2

0

0

2.535

ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ

Απαλoιφή

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2008

Ενεργητικό
Υποχρεώσεις
Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Λοιπά

117.412

20.866

393

2.142

164

-1.330

139.648

87.684

15.126

199

1.790

395

-570

104.624

4.836

90

8

2

3

0

4.939

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ

___________________________________________________________________________________________________________________
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

25

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

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
2
3
2

Σηµειώνεται ότι για την µητρική ΕΛΙΝΟΙΛ, βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος των ανέλεγκτων
χρήσεων 2006 έως και 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 30/6/2009 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 5.004 χιλ.
για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, και ποσό ευρώ 21.224 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
7. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Σε διαιτησία η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο µεταξύ της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και Ιταλικής εταιρίας για την µη
ολοκληρωθείσα σύµβαση προµήθειας 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. Λόγω αδυναµίας συµφωνίας περί αυτών, το διαιτητικό
δικαστήριο θα αναλάβει να καθορίσει αυτό τα εν λόγω ποσά σε εύλογο χρόνο.
∆εν υπάρχουν άλλες 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:

30/6/2009
304
256

30/6/2008
295
257
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9. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-30/6/2009,
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.535 χιλ. για τον όµιλο και 2.523 χιλ για την εταιρία.
Συνοπτικά οι επενδύσεις του οµίλου από 1/1-30/6/2009 έχουν όπως παρακάτω:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1/1-30/6/2009
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

651.686,87

∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΜΕΣΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.757.455,26
58.545,49
67.279,20

2.534.966,82

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 40 χιλ. στην περίοδο, και σωρευτικά 265 χιλ.
ευρώ.
Το ποσό Φόρου Εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα των περιόδων 1/1-30/6/2009 και
1/1-30/6/2008, αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0130/06/2009
30/06/2008
Αναλογούν (Πραγµατικός) φόρος
εισοδήµατος
Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο-έσοδο)
περιόδου
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/06/2009
30/06/2008

0,00
-40.000,00

0,00
0,00

0,00
-40.000,00

0,00
0,00

-250.947,19

50.987,05

-197.103,44

-21.281,70

-290.947,19

50.987,05

-237.103,44

-21.281,70

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
1/11/430/6/2008
30/6/2009

1/430/6/2008

1.074.962,56
22.196.555

-152.961,10
19.485.260

765.219,52
23.828.130

-23.988,39
19.485.260

0,0484

-0,0079

0,0321

-0,0012

1/130/6/2009
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους
της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη κατά µετοχή (ευρώ ανά
µετοχή)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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1/130/6/2009
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους
της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη κατά µετοχή (ευρώ ανά
µετοχή)

1/130/6/2008

1/430/6/2009

1/430/6/2008

574.126,12
22.196.555

63.845,09
19.485.260

385.988,70
23.828.130

-55.860,25
19.485.260

0,0259

0,0033

0,0162

-0,0029

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.
Ο σταθµισµένος µέσος όρος των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών για όλες τις συγκριτικές περιόδους έχει
προσαρµοστεί µε τον συντελεστή 1,03645 προκειµένου να απεικονιστεί το δωρεάν στοιχείο στο δικαίωµα
προτίµησης.
Εξ αιτίας των ανωτέρω, αναµορφώθηκαν τα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή της περιόδου 1/1-30/6/2008.
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 και του Οµίλου µε τις θυγατρικές, τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες
επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-30/6/2009 και 1/1-30/6/2008,

καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και

υποχρεώσεις την 30/6/2009 και 31/12/2008, έχουν όπως παρακάτω:

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
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Εταιρία

Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών

Συγγενείς &
Λοιπές

Θυγατρικές

1/1-30/06/2009

1/1-30/06/2008

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών
1/1-30/06/2009

Απαιτήσεις

1/1-30/06/2008

30/6/2009

31/12/2008

Υποχρεώσεις
30/6/2009

31/12/2008

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΝΕ

41.667,72
1.580.726,48
437.002,02

40.846,14
1.935.519,26
634.848,00

0,00
26.700,14
3.215.136,32

0,00
0,00
2.335.060,00

15.222,36
521.598,07
28.799,04

89.439,87
266.168,07
209.256,26

0,00
5.660,70
164.053,47

683,10
3.792,25
208,26

Σύνολο

2.059.396,22

2.611.213,40

3.241.836,46

2.335.060,00

565.619,47

564.864,20

169.714,17

4.683,61

0,00
62.535,39
62.535,39

74.378,45
31.572,42
105.950,87

0,00
0,00
0,00

420.000,00
0,00
420.000,00

443.319,88
3.783,41
447.103,29

564.052,97
7.418,46
571.471,43

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.121.931,61

2.717.164,27

3.241.836,46

2.755.060,00

1.012.722,76

1.136.335,63

169.714,17

4.683,61

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

Όµιλος
Υποχρεώσεις σε
συνδεδεµένες
επιχειρήσεις

Συγγενείς
& Λοιπές

Απαιτήσεις από
Πωλήσεις αγαθών και
Αγορές αγαθών και Λήψη συνδεδεµένες επιχειρήσεις
παροχή Υπηρεσιών σε
υπηρεσιών από
συγγενείς και λοιπές
συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνδεδεµένες επιχειρήσεις
1/1-30/06/2009

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
Σύνολο

0,00
62.535,39
62.535,39

1/1-30/06/2008

74.378,45
31.572,42
105.950,87

1/1-30/06/2009

147.712,00
0,00
147.712,00

1/1-30/06/2008

420.000,00
0,00
420.000,00

30/6/2009

31/12/2008

443.319,88
3.783,41
447.103,29

564.052,97
7.418,46
571.471,43

30/6/2009

100.512,00
0,00
100.512,00

31/12/2008

0,00
0,00
0,00

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις θυγατρικές της καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις
απαλείφονται πλήρως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις .
Β) Οι δουλευµένες παροχές προς τα µέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν
ως δαπάνη στα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-30/6/2009 και 1/1-30/6/2008 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)
ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/6/2009
30/6/2008
Βραχυπρόθεσµες παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές
Σύνολο

778
18
796

473
18
491

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/130/6/2009
30/6/2008
778
18
796

473
18
491

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.
Οι υποχρεώσεις την 30/6/2009 στα ως άνω πρόσωπα ανέρχονται σε 90 χιλ. ευρώ και αφορούν
οφειλόµενες αµοιβές µελών ∆.Σ.

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
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13. ∆άνεια
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2009

31/12/2008

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

32.000.000,00

41.400.000,00

32.000.000,00

41.400.000,00

Τραπεζικά ∆άνεια
Άλλα δάνεια (Βραχυπρόθεσµο µέρος
µακροπρόθεσµων δανείων)

22.321.279,08

23.165.054,24

21.531.279,08

22.075.054,24

13.900.000,00
36.221.279,08

7.900.000,00
31.065.054,24

13.900.000,00
35.431.279,08

7.900.000,00
29.975.054,24

68.221.279,08

72.465.054,24

67.431.279,08

71.375.054,24

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
δανείων
Σύνολο δανείων

14. Μεταγενέστερα γεγονότα
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ής Ιουνίου 2009 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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5.

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την Απόφαση 25/17.07.2008 του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. µε καταβολή µετρητών που έγινε µε βάση την από
26/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων καλύφθηκε µερικώς και κατά
συνέπεια αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 9.626.241,25 ευρώ (συνολικά 10.056.260,00 ευρώ, µείον
δαπάνες έκδοσης 430.018,75 ευρώ). Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ως άνω αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, διατέθηκαν µέχρι την 30.6.2009 ως ακολούθως:

(ποσά σε €)

Χρονοδιάγραµµα ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Α' εξάµηνο
2009

Ανάπτυξη ∆ικτύου Πρατηρίων

2.126.241,25

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

9.626.241,25

430.018,75

0,00

0,00

0,00

430.018,75

2.556.260,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

∆απάνες Έκδοσης
Σύνολο

Β' εξάµηνο
2009

Α' εξάµηνο
2010

B' εξάµηνο
2010

Σύνολο

∆ιατεθέντα
Κεφάλαια
έως
30.6.2009

Αδιάθετα
Κεφάλαια
30.6.2009

986.303,82 8.639.937,43
430.018,75

0,00

10.056.260,00 1.416.322,57 8.639.937,43

Σηµειώσεις:
Το υπόλοιπο προς διάθεση (€ 8.639.937,43) ήταν τοποθετηµένο την 30.6.2009 σε προθεσµιακή
κατάθεση σε πιστωτικό ίδρυµα.
Λόγω της µερικής κάλυψης της αύξησης, το ως άνω χρονοδιάγραµµα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
είναι διαφοροποιηµένο σε σχέση µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, και έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. της εταιρίας στη
συνεδρίαση του της 27.3.2009.
Τα αδιάθετα κεφάλαια που έχουν αντληθεί από την ως άνω αύξηση θα διατεθούν σύµφωνα µε το
ανωτέρω χρονοδιάγραµµα, η δε καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδύσεων που παρουσιάζεται κατά
το Α΄ εξάµηνο του 2009, εκτιµάται ότι θα καλυφθεί εντός του τελικού χρονοδιαγράµµατος.
Κηφισιά, 10 Αυγούστου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 063885

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 110327

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

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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6.

Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της
Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες
διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης των
Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή
µετρητών που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2009 σύµφωνα µε την από 26 Ιουνίου 2008 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη
της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το

∆ιεθνές Πρότυπο

Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών
Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω
προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας.
∆ιαδικασίες:
Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε τα
αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο
που αυτά αναφέρονται.
Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα αναφερόµενα στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και µε τις σχετικές
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας.
Ευρήµατα:
α)

Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην

επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που
αυτά αναφέρονται.
β)

Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται

για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό
νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό
∆ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας.
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Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει
επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην
αντίληψή µας και άλλα θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια
της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και
το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω
και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που

συνέταξε η εταιρεία για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Ιουνίου 2009, για τις οποίες εκδώσαµε
ξεχωριστή έκθεση Επισκόπησης, µε ηµεροµηνία 11 Αυγούστου 2009.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17201
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125
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