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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007)

Οι κ.κ.,
1. Χαράλαμπος Κυνηγός του Πολυχρόνη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος και
3. Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ όσων γνωρίζουμε:
α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις Α΄ εξαμήνου 2013 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίστηκαν σύμφωνα
με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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 Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Κηφισιά, 28 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Π. Κυνηγός

Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης

Γεώργιος Β. Τσούνιας
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της περιόδου 1/1-30/6/2013
(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007)
Επισκόπηση Δραστηριοτήτων
Στον τομέα των υγρών καυσίμων η εταιρία πραγματοποίησε για το 1 ο εξάμηνο του 2013 συνολικές πωλήσεις
224.451 ΜΤ έναντι 320.182 ΜΤ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012 σημειώνοντας σημαντική μείωση της
τάξης του 30%. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν κατά 69%, οι πωλήσεις
βενζινών κατά 3%, ενώ στον αντίποδα οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης παρουσίασαν αύξηση 6%.
Στα στερεά καύσιμα οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 19.054 ΜΤ σε σχέση με 9.618 ΜΤ την
αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ένταξη ενός
νέου προϊόντος (flexi-coke) στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας. Το flexi-coke είναι ένα προϊόν που ξεκίνησε να
παράγεται μόλις πρόσφατα στη χώρα μας από το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας των Ελληνικών
Πετρελαίων. Οι πωλήσεις flexi-coke στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 11.730 ΜΤ, ενώ οι πωλήσεις
των λοιπών στερεών καυσίμων που παραδοσιακά εμπορεύεται η Εταιρία (pet coke, ανθρακίτης) ανήλθαν σε
7.324 ΜΤ, παρουσιάζοντας μείωση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε 574 τόνους έναντι 506 τόνους την αντίστοιχη
περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 13%.
Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) ανήλθαν σε 2.370 τόνους σε σχέση με 3.186 τόνους την αντίστοιχη
περίοδο του 2012, σημειώνοντας μείωση 26%. H μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ιδιαίτερα
αυξημένο ανταγωνισμό στα λιμάνια του εξωτερικού και ιδίως σε Σιγκαπούρη και Βόρεια Ευρώπη.
Οικονομική Επισκόπηση
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά τις διεταιρικές απαλοιφές, ανήλθε το 1ο εξάμηνο του 2013 σε € 326.742
χιλ. σε σύγκριση με € 414.905 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012 σημειώνοντας μείωση 21%. Ασφαλώς, η
μείωση αυτή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την μείωση του όγκου των πωλήσεων και ιδίως στο πετρέλαιο
θέρμανσης.
Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA)
Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε το 1ο εξάμηνο του 2013 σε € 13.501 χιλ. από € 18.411 χιλ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2012 παρουσιάζοντας μείωση 27%.
Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 1.216 χιλ. σε
σχέση με € 3.169 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 62%.
Κέρδη προ φόρων
Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα του 1 ου εξαμήνου 2013 ανήλθε σε ζημία € 2.275 χιλ. σε σύγκριση με
ζημία € 988 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
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Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων
Το μετά φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου του 1ου εξαμήνου 2013 ανήλθε σε ζημία € 1.917 χιλ. σε σχέση με
ζημία € 940 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα μετά φόρων του
εξαμήνου 2013 επιβαρύνθηκε με δαπάνη φόρου 223 χιλ. ευρώ λόγω αύξησης του φορολογικού συντελεστή
από 20% το 2012 στο 26% το 2013.
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.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2ο εξάμηνο του 2013
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
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 Διοίκηση 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 του, 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
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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

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 μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, εμφανίζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρία
Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών
1/1-30/06/2013

Συγγενείς
& Λοιπές

Θυγατρικές

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

1/1-30/06/2012

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών
1/1-30/06/2013

1/1-30/06/2012

Απαιτήσεις
30/6/2013

Υποχρεώσεις

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

76.992,01

117.845,33

0,00

0,00

404.624,05

327.929,22

734,43

734,43

1.678.573,76

1.503.998,70

1.179,42

10.639,64

443.677,53

100.567,78

0,00

224,68

0,00

0,00

0,00

0,00

2.685,09

2.685,09

0,00

0,00

58.388,98

79.680,30

3.468.168,18

3.680.793,71

2.347.102,47

3.062.805,99

223,61

223,61

1.813.954,75

1.701.524,33

3.469.347,60

3.691.433,35

3.198.089,14

3.493.988,08

958,04

1.182,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

0,00

0,00

Σύνολο

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

0,00

0,00

1.948.086,15

1.787.052,76

3.509.942,60

3.964.003,98

3.236.992,10

3.543.251,23

958,04

1.182,72

1/1-30/06/2013

1/1-30/06/2012

1/1-30/06/2013

1/1-30/06/2012

30/6/2013

31/12/2012

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΕΛΙΝ ΝΕ
Σύνολο
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Συγγενείς
& Λοιπές

Όμιλος
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

Σύνολο

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

30/6/2013

31/12/2012

146.828,00 146.828,00
0,00

0,00

146.828,00 146.828,00

Σχετικά με την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ, οι αγορές από την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε καύσιμα και λιπαντικά για την
κίνηση των δεξαμενόπλοιων που διαχειρίζεται.
Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε ναύλους για την μεταφορά καυσίμων με τα
δεξαμενόπλοια ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΜΑΪΣΤΡΟΣ και ΕΛΙΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
Οι πωλήσεις της ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ αφορούν σε έσοδα από την μίσθωση του
δεξαμενόπλοιου ΜΑΪΣΤΡΟΣ στην ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ.
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
μισθώματα γραφείων.
Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ αφορούν σε πωλήσεις καυσίμων καθώς και
υπηρεσίες στέγασης και λειτουργίας γραφείων, ενώ οι πωλήσεις της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ προς την ΕΛΙΝΟΙΛ,
αφορούν σε πωλήσεις βιοντήζελ.
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Οι δουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως, τα διευθυντικά στελέχη και την εσωτερική ελέγκτρια
που καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-30/6/2013 και 1/1-30/6/2012
αντίστοιχα, αφορούν μισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), αμοιβές μελών Δ.Σ., και
προγράμματα καθορισμένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση και έχουν ως εξής: (χιλ. ευρώ)

Βραχυπρόθεσμες παροχές
Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/11/11/130/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012
621,08
646,82
621,08
646,82
10,36
14,70
10,36
14,70
631,44
661,52
631,44
661,52

Προοπτικές για το 2ο εξάμηνο του 2013
Το 2ο εξάμηνο προβλέπεται σαφώς καλύτερο του 1ου, καθώς περιλαμβάνει την περίοδο όπου
κορυφώνεται η τουριστική κίνηση (Ιούλιος – Αύγουστος) και που είναι παραδοσιακά καλή για την Εταιρία
δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Παράλληλα, η προσπάθεια
περιστολής του λειτουργικού κόστους συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.
Συνέχιση της Δραστηριότητας (Going Concern)
Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η Μητρική Εταιρία και ο Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ, διαθέτουν επάρκεια
πόρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως «δρώσα οικονομική μονάδα (Going
Concern)» για το προβλεπτό μέλλον.
Μεταγενέστερα γεγονότα
Ολοκληρώθηκε την 31/7/2013 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2009 και 2010.
Τα βιβλία που τηρεί η εταιρία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή, και δεν προέκυψαν παραβάσεις που να
επηρεάζουν το κύρος τους. Ωστόσο, καταλογίσθηκαν λογιστικές διαφορές ύψους 441.310,51 ευρώ για τις
οποίες προκύπτουν πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 136.042,76 ευρώ συνολικά. Η
εταιρία είχε ήδη διενεργήσει από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ποσού ευρώ 175 χιλ. για αυτές τις δύο
χρήσεις και η διαφορά των 39 χιλ. ευρώ θα ωφελήσει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2013.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30 ής Ιουνίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Κηφισιά, 28 Αυγούστου 2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Χ. Κυνηγός
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους μετόχους της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2013
και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.
3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

εφαρμόζονται

στην Ενδιάμεση

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση
ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση
την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή
μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν 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 θα μας οδηγούσε
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

9

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
Μέλος της Crowe Horwath International

Αθανάσιος Κατσακιώρης

Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125

Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 1600
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ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30ής Ιουνίου 2013
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2013)
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Βεβαιώνεται ότι οι

συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» την 28η Αυγούστου 2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.elin.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 063885

Α.Δ.Τ. Ρ 110327

Α.Δ.Τ. Χ 065412

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Φ 020957
Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε. 13622

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε ευρώ)
Σημ.

Ο Όμιλος
Β' Τρίμηνο 2013

Β' Τρίμηνο 2012

326.741.901,68
-313.240.742,37
13.501.159,31
1.172.816,21
-1.578.709,25
-13.093.418,93
-427.337,80

414.905.274,93
-396.494.149,90
18.411.125,03
1.340.153,68
-1.903.869,61
-16.103.698,02
-503.146,83

161.253.661,86
-153.767.026,64
7.486.635,22
592.668,35
-761.813,04
-6.734.998,16
-247.693,78

189.999.864,69
-181.444.569,07
8.555.295,62
700.344,55
-913.332,95
-7.996.713,85
-287.204,29

1.215.943,98
-1.641.434,44

3.168.754,46
-1.928.190,21

1.144.278,66
-809.480,07

1.006.682,47
-948.293,39

-425.490,46
-1.965.388,62
115.581,47
0,00
-2.275.297,61
358.144,39
-1.917.153,22

1.240.564,25
-2.050.224,21
-178.082,97
0,00
-987.742,93
48.566,84
-939.176,09

334.798,59
-974.375,01
147.830,82
0,00
-491.745,60
128.971,08
-362.774,52

58.389,08
-996.542,02
-77.565,82
0,00
-1.015.718,76
74.265,43
-941.453,33

-1.917.153,22
0,00
-1.917.153,22

-939.176,09
0,00
-939.176,09

-362.774,52
0,00
-362.774,52

-941.453,33
0,00
-941.453,33

-0,0805

-0,0394

-0,0152

-0,0395

17.644,00

0,00

0,00

0,00

23.951,27

-43.272,03

8.992,80

-29.332,66

41.595,27
-1.875.557,95

-43.272,03
-982.448,12

8.992,80
-353.781,72

-29.332,66
-970.785,99

-1.875.557,95
0,00
-1.875.557,95

-982.448,12
0,00
-982.448,12

-353.781,72
0,00
-353.781,72

-970.785,99
0,00
-970.785,99

1/1-30/6/2013

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα διαθέσεως
Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζημίες) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες
Κέρδη/(ζημίες) χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

8
9

10

11

1/1-30/6/2012

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 17 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Σημ.

Η Εταιρία
Β' Τρίμηνο 2013

Β' Τρίμηνο 2012

325.733.236,12
-312.050.214,69
13.683.021,43
1.280.339,88
-1.605.976,21
-13.244.053,19
-424.431,53

413.750.202,15
-395.282.466,68
18.467.735,47
1.486.244,70
-1.963.072,52
-15.544.792,73
-494.777,01

160.429.040,50
-153.018.108,07
7.410.932,43
646.725,76
-775.759,75
-6.750.190,22
-246.685,43

189.188.848,76
-180.606.449,39
8.582.399,37
780.062,14
-1.005.992,97
-7.672.654,46
-281.869,67

1.316.597,47
-1.627.697,09

3.861.501,98
-1.910.164,07

1.088.084,38
-803.061,59

1.341.416,11
-939.471,70

-311.099,62
-1.928.258,64
0,00
0,00
-2.239.358,26
54.870,25
-2.184.488,01

1.951.337,91
-2.024.912,58
0,00
0,00
-73.574,67
-52.712,22
-126.286,89

285.022,79
-957.217,29
0,00
0,00
-672.194,50
137.277,56
-534.916,94

401.944,41
-977.808,52
0,00
0,00
-575.864,11
47.745,67
-528.118,44

-2.184.488,01
0,00
-2.184.488,01

-126.286,89
0,00
-126.286,89

-534.916,94
0,00
-534.916,94

-528.118,44
0,00
-528.118,44

-0,0917

-0,0053

-0,0224

-0,0222

17.644,00

0,00

0,00

0,00

23.951,27

-43.272,03

8.992,80

-29.332,66

41.595,27
-2.142.892,74

-43.272,03
-169.558,92

8.992,80
-525.924,14

-29.332,66
-557.451,10

-2.142.892,74
0,00
-2.142.892,74

-169.558,92
0,00
-169.558,92

-525.924,14
0,00
-525.924,14

-557.451,10
0,00
-557.451,10

1/1-30/6/2013

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα διαθέσεως
Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζημίες) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες
Κέρδη/(ζημίες) χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

8
9

10

11

1/1-30/6/2012
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(Ποσά σε ευρώ)

Σημ

Ο Όμιλος
30/6/2013
31/12/2012

Η Εταιρία
30/6/2013
31/12/2012

Ενεργητικό
Μη κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα π άγια
Άυλα π εριουσιακά στοιχεία
Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες
Συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες
Διαθέσιμα π ρος π ώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπ ά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων π εριουσιακών στοιχείων

3
4
5
6

Κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απ οθέματα
Εμπ ορικές απ αιτήσεις
Λοιπ ές απ αιτήσεις
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων π εριουσιακών στοιχείων
Σύνολο Ενεργητικού

30.521.202,25
1.508.479,89
0,00
3.104.292,00
52.714,58
3.397.050,36
38.583.739,08

31.767.708,77
1.690.931,18
0,00
2.988.710,53
28.763,31
3.685.815,36
40.161.929,15

30.445.754,87
1.492.906,86
2.119.929,00
1.850.000,00
52.714,58
3.391.560,83
39.352.866,14

31.717.703,31
1.672.118,31
1.119.929,00
1.850.000,00
28.763,31
3.677.662,60
40.066.176,53

11.821.287,75 14.437.009,33 11.506.635,39 14.195.304,42
60.594.100,94 52.966.372,39 59.792.111,67 52.528.907,02
17.155.011,34 15.844.151,96 18.931.652,76 18.461.397,36
3.377.046,39
8.555.948,00
3.000.985,38
8.165.681,64
92.947.446,42 91.803.481,68 93.231.385,20 93.351.290,44
131.531.185,50 131.965.410,83 132.584.251,34 133.417.466,97

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια Κεφ άλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπ έρ το άρτιο
Λοιπ ά απ οθεματικά
Απ οτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων π ου αναλογούν σε μετόχους της
μητρικής εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφ ίας
Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπ ρόθεσμα δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες π ροβλέψεις
Προβλέψεις για π αροχές στους εργαζόμενους
Σύνολο μακροπ ρόθεσμων υπ οχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπ ρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Υπ οχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Σύνολο βραχυπ ρόθεσμων υπ οχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων και Υποχρεώσεων

7

7

11.914.065,00
20.874.358,06
3.216.672,90
8.455.181,94

11.914.065,00
20.870.646,16
3.192.721,63
10.354.691,16

11.914.065,00
20.874.358,06
3.196.672,90
10.306.077,45

11.914.065,00
20.870.646,16
3.172.721,63
12.472.921,46

44.460.277,90

46.332.123,95

46.291.173,41

48.430.354,25

0,00
44.460.277,90

0,00
46.332.123,95

46.291.173,41

48.430.354,25

9.125.000,00
254.782,63
0,00
1.850.723,50
11.230.506,13

9.625.000,00
674.162,43
175.000,00
1.815.383,50
12.289.545,93

9.125.000,00
1.437.652,54
0,00
1.802.548,85
12.365.201,39

9.625.000,00
1.553.758,20
175.000,00
1.767.208,85
13.120.967,05

58.913.582,80 57.001.651,44 58.273.321,14 56.342.230,51
14.428.049,54 14.160.665,97 13.688.402,62 13.672.845,62
2.498.769,13
2.181.423,54
1.966.152,78
1.851.069,54
0,00
0,00
0,00
0,00
75.840.401,47 73.343.740,95 73.927.876,54 71.866.145,67
87.070.907,60 85.633.286,88 86.293.077,93 84.987.112,72
131.531.185,50 131.965.410,83 132.584.251,34 133.417.466,97
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά σε ευρώ)

Ο Όμιλος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2012

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας
Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα εις Σύνολο ιδίων
Υπέρ το άρτιο
Κεφάλαιο
αποθεματικά
νέον
κεφαλαίων
11.914.065,00
20.870.646,16
3.246.508,42
12.451.627,07
48.482.846,65

Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2012

11.914.065,00

20.870.646,16

3.246.508,42

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Αναμορφωμένο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01/01/2013

-208.109,03

-208.109,03

0,00

-208.109,03

12.243.518,04

48.274.737,62

0,00

48.274.737,62
-939.176,09

-939.176,09

-939.176,09

0,00

-43.272,03

0,00

-43.272,03

0,00

-43.272,03

0,00

0,00

-43.272,03

-939.176,09

-982.448,12

0,00

-982.448,12

11.914.065,00

20.870.646,16

3.203.236,39

11.304.341,95

47.292.289,50

0,00

47.292.289,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.914.065,00

20.870.646,16

3.192.721,63

10.589.944,50

46.567.377,29

0,00

46.567.377,29

-235.253,34

-235.253,34

3.192.721,63

10.354.691,16

46.332.123,95

0,00

46.332.123,95

0,00

0,00

3.711,90

0,00

3.711,90

-1.917.153,22

-1.917.153,22

0,00

-1.917.153,22

Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2013
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος εξόδων αυξήσεως
μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους

Δικαιώματα
Σύνολο Ιδίων
μειοψηφίας
Κεφαλαίων
0,00 48.482.846,65

11.914.065,00

20.870.646,16
3.711,90

0,00

3.711,90

3.711,90

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα

-235.253,34

3.711,90

23.951,27

17.644,00

41.595,27

0,00

41.595,27

0,00

0,00

23.951,27

-1.899.509,22

-1.875.557,95

0,00

-1.875.557,95

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2013

11.914.065,00

20.874.358,06

3.216.672,90

8.455.181,94

44.460.277,90

0,00

44.460.277,90

Η Εταιρία

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2012

11.914.065,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

Υπέρ το άρτιο
20.870.646,16

Λοιπά
αποθεματικά
3.226.508,42

Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2012

Αποτελέσματα εις
νέον
13.320.630,06

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
49.331.849,64

-208.109,03

-208.109,03

13.112.521,03

49.123.740,61

-126.286,89

-126.286,89

11.914.065,00

20.870.646,16

3.226.508,42

Λοιπά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

-43.272,03

0,00

-43.272,03

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

-43.272,03

-126.286,89

-169.558,92

Αναμορφωμένο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2012

11.914.065,00

20.870.646,16

3.183.236,39

12.986.234,14

48.954.181,69

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01/01/2013

11.914.065,00

20.870.646,16

3.172.721,63

12.708.174,80

48.665.607,59

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2013
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος εξόδων αυξήσεως
μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους

11.914.065,00

20.870.646,16

-235.253,34

-235.253,34

3.172.721,63

12.472.921,46

48.430.354,25

0,00

0,00

3.711,90

-2.184.488,01

-2.184.488,01

3.711,90
0,00

3.711,90

3.711,90

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

23.951,27

17.644,00

41.595,27

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

23.951,27

-2.166.844,01

-2.142.892,74

11.914.065,00

20.874.358,06

3.196.672,90

10.306.077,45

46.291.173,41

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2013

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 17 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Ποσά σε ευρώ)
Ο Όμιλος

Η Εταιρία

1/1-30/6/2013

1/1-30/6/2012

1/1-30/6/2013

1/1-30/6/2012

-2.275.297,61

-987.742,93

-2.239.358,26

-73.574,67

- Αποσβέσεις

1.641.434,44

1.928.190,21

1.627.697,09

1.910.164,07

- Προβλέψεις

376.260,00

400.000,00

376.260,00

400.000,00

-5.122,78

23.588,59

-5.122,78

23.588,59

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

- Συναλλαγματικές διαφορές
- 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)
Μείον:
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
- Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

-262.368,96

37.531,19

-145.077,29

-140.004,23

2.118.723,53

2.234.743,78

2.071.880,39

2.199.874,23

9.352.663,03

2.615.721,58

9.380.309,99

2.688.669,03

-8.902.683,18

1.942.447,56

-7.698.839,23

1.285.079,45

375.941,86

-9.819.437,78

-78.147,06

-9.783.675,70

-2.435.918,09

-2.394.573,33

-2.371.294,98

-2.371.614,79

-39.879,51

-76.862,49

-39.879,51

-76.862,49

-6.793.188,72

2.668.194,79

-5.813.212,60

2.725.637,49

0,00

0,00

-1.000.000,00

-60.000,00

-294.581,09

-215.223,20

-258.641,66

-215.223,20

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

83.624,50

25.663,57

83.624,50

25.663,57

145.045,20

175.479,80

143.335,00

174.932,25

-65.911,39

-14.079,83

-1.031.682,16

-74.627,38

1.682.614,20

615.595,79

1.682.614,20

115.595,79

1.682.614,20

615.595,79

1.682.614,20

115.595,79

-5.176.485,91

3.269.710,75

-5.162.280,56

2.766.605,90

8.555.948,00

5.743.036,99

8.165.681,64

5.507.450,01

-2.415,70

5.353,37

-2.415,70

5.353,37

3.377.046,39

9.018.101,11

3.000.985,38

8.279.409,28

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 17 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων
16
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1-30/6/2013

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
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 Ανώνυμης Εταιρίας, η έδρα της είναι στο Δήμο 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 εταιρικές καταστάσεις της «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 παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας (εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις»)
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 28 Αυγούστου 2013.
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ.
2

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC)
της IASB, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι παρούσες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση
χρηματοοικονομική αναφορά» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της
Εταιρίας.
Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά
τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, είναι ίδιες με αυτές που
ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την
31.12.2012, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε
υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013.
2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών
Η Εταιρία και ο Όμιλος έχουν υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για την σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εκτίμηση της Εταιρίας
και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω:
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Ο όμιλος και η εταιρία έχουν υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και
διερμηνείες κατά την 1η Ιανουαρίου 2013:
ΔΛΠ 1

(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων- Παρουσίαση

των

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012.
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να
ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να
φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο.
Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση της κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά
από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά
με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με
βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η εφαρμογή του προτύπου δεν έχει επιπτώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια
Εταιρία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα
(προγράμματα καθορισμένων παροχών-«μέθοδος περιθωρίου»). Οι Εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές
τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από
τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα
αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η μετάβαση στο
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 είχε επιπτώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (σημ. 19).
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων
του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012
τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω
τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου.
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ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες
από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να
επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια
οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης
διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα
η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν ως
πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς
τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
Νέα και τροποποιημένα πρότυπα καθώς και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν
εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά

είναι

υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρία και ο Όμιλος
δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές
καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη
ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση

στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την

υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο.
Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ
7 με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία και ο Όμιλος εξετάζουν τις
επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και

αναφέρεται στην ταξινόμηση και

επιμέτρηση των

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις
επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την
απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν μπορούν
να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο
όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7

(Τροποποίηση)

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό
ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο
ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις.
Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε
άλλες οντότητες»

και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28

«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω
τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται
υποχρεωτικά

το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που

αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν
ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
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ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»
.Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει
ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές
οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα».
ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό
αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή
της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως
αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο».
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10
στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό
παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρίας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον
προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11
παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν
υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν
σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που
εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους
συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
Το

ΔΠΧΑ

12

αναφέρεται

στις

απαιτούμενες

γνωστοποιήσεις

μιας

οικονομικής

οντότητας,

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες
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των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις
που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού
συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει
τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι
υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ
27 ή 28.
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012

παρέχουν μια

εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι
Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση
που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές
οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
Διερμηνεία 21: Εισφορές
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2014. Η Επιτροπή διερμηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς μία οικονομική οντότητα θα πρέπει να
λογιστικοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωμή εισφορών που
επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από τους φόρους εισοδήματος. Το ΔΛΠ 37 "Προβλέψεις,
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία" καθορίζει τα κριτήρια για την
αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση
λόγω ενός προηγούμενου γεγονότος (γνωστού και ως δεσμευτικό γεγονός). Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι
το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η ενέργεια που
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης
αυτής της διερμηνείας στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου
2014. Κατά την ανάπτυξη του ΔΠΧΑ 13, το ΣΔΛΠ αποφάσισε την τροποποίηση του ΔΛΠ 36 απαιτώντας
τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων περιουσιακών
στοιχείων και συγκεκριμένα στην περίπτωση που το ποσό αυτό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το
κόστος πώλησης. Το υφιστάμενο πρότυπο απαιτεί τη γνωστοποίηση του ανακτήσιμου ποσού ενός
περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανόμενης της υπεραξίας) ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών επί της οποίας αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε σημαντική ζημία απομείωσης κατά την περίοδο
αναφοράς. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 36 απαιτεί τη γνωστοποίηση του ανακτήσιμου ποσού για κάθε
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το τρέχων κατανεμημένο σε αυτήν υπόλοιπο της
υπεραξίας ή άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή είναι σημαντικό. Η
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Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση των Παραγώγων και
η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης (τροποποίηση)
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η
Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται η διακοπή της λογιστικής
αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Το
ΣΔΛΠ προέβη σε μία περιορισμένης έκτασης τροποποίηση του ΔΛΠ 39, ώστε να επιτρέπει τη συνέχιση
της λογιστικής αντιστάθμισης σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο αντισυμβαλλόμενος ενός
αντισταθμιστικού μέσου, προκειμένου να εκκαθαριστεί το μέσο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
2.3 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.
Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά 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 ομίλου.
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 στα αποτελέσματα. Στην περίπτωση που το μερίδιο του ομίλου επί των ζημιών μιας
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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

% συμμετοχής
Άμεση

1
2
3
4
5
6

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

99,95%
99,996%
99,999%
100%
37%

Έμμεση Σύνολο
Μητρική
0,05%
0,004%
0,001%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
37%

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση

2.4 Λειτουργικοί τομείς
Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι εξής:


Υγρά καύσιμα εσωτερικής αγοράς

Ο τομέας των υγρών καυσίμων της εσωτερικής αγοράς είναι η βασική δραστηριότητα της μητρικής
εταιρίας και του ομίλου στον οποίο ενσωματώνεται και το τμήμα της δραστηριότητας της θυγατρικής
εταιρίας ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ που αφορά μεταφορά υγρών καυσίμων με δεξαμενόπλοια μεταξύ
εγκαταστάσεων της εταιρίας καθώς και τη διανομή στο δίκτυο πρατηρίων νησιών.


Εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων

Ο τομέας λειτουργεί μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ.


Εκμετάλλευση διαχείρισης δεξαμενόπλοιων

Ο τομέας λειτουργεί μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εκμεταλλεύεται
τέσσερα δεξαμενόπλοια από τα οποία τα τρία (ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ και ΜΑΙΣΤΡΟΣ) έχουν μοναδικό
πελάτη τη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ εξυπηρετώντας το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της, ενώ το τέταρτο (Δ/Ξ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ) πρωτίστως εξυπηρετεί τις ανάγκες εσωτερικής διακίνησης της ΕΛΙΝΟΙΛ και δευτερευόντως
ναυλώνεται και σε τρίτους προκειμένου να αξιοποιηθεί η πλεονάζουσα μεταφορική του ικανότητα.


Κατασκευαστικά έργα

Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΑΤΕ.
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Λοιπές δραστηριότητες

Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας στην εμπορία στερεών καυσίμων και
λιπαντικών.
Η Διοίκηση 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.
Δεν γνωστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά λειτουργικό τομέα επειδή δεν
συμπεριλαμβάνονται

στις εσωτερικές αναφορές προς τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών

αποφάσεων. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών
τομέων του Ομίλου για τις περιόδους που έληξαν την 30ή Ιουνίου 2013 και 2012, αντίστοιχα (σε χιλ.
ευρώ):

Ανάλυση ανά τομέα την 30/06/2013
Εκμετάλλευση
Καύσιμα
Κατασκευαστικά
πρατηρίων υγρών
Εκμετ/ση
εσωτερικής Λοιπά
έργα (ΕΛΙΝ
καυσίμων (ΕΛΙΝ
Δεξαμενόπλοιων
αγοράς
ΤΕΧΝΙΚΗ)
ΣΤΑΘΜΟΙ)

Συνολικές Πωλήσεις
Πωλήσεις μεταξύ τομέων
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA)

315.879 9.854

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

Απαλοιφή

1.618

665

3.890

5.165

-14

-1

0

-3.468

-5.165

-5.165

314.197 9.840

1.617

665

422

0

326.741

-1.682

331.906

1.538

104

37

-53

-410

0

1.215

Απ οσβέσεις

-1.476

-152

-4

-1

-8

0

-1.641

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Αναλογία απ οτελεσμάτων απ ό
συμμετοχή π ου λογιστικοπ οιείται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης

-1.661

-267

-1

-32

-4

0

-1.965

Κέρδος / (Ζημιά) προ Φόρων

-1.599

-315

32

-86

-422

0

-2.275

116

Φόρος Εισοδήματος

358

Κέρδος / (Ζημιά) μετά Φόρων

-1.917

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

139

120

35

1

295
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Ανάλυση ανά τομέα την 30/06/2012
Καύσιμα
εσωτερικής
αγοράς

Συνολικές Πωλήσεις
Πωλήσεις μεταξύ τομέων
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

Λοιπά

Εκμετάλλευση
πρατηρίων υγρών
καυσίμων (ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ)

Κατασκευαστικά
έργα (ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ)

Εκμετ/ση
Δ/Ξ

405.206

8.543

1.560

810

4.026

-1.527

-22

-11

0

-3.680

403.679

8.521

1.549

810

346

Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA)

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

Απαλοιφή

5.240 420.145
-5.240

-5.240

0 414.905

3.731

-249

-59

-16

-239

0

3.168

Αποσβέσεις

-1.738

-172

-4

-3

-11

0

-1.928

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Αναλογία αποτελεσμάτων από συμμετοχή
που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης

-1.742

-283

-1

-20

-4

0

-2.050

251

-704

-64

-39

-254

0

-178

Κέρδος / (Ζημιά) προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

49

Κέρδος / (Ζημιά) μετά Φόρων

-939

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

3

-988

205

10

215

Ενσώματα πάγια

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 01-01-2004 στην εύλογη αξία τους. Η εκτίμηση έγινε
από ανεξάρτητο εκτιμητή και η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων.
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου, έχουν όπως παρακάτω:
Όμιλος
Οικόπεδα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αναπόσβεστη Αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2012
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013
Αναπόσβεστη Αξία στις 30
Ιουνίου 2013

Κτίρια

6.764.537,84 10.879.969,35
0,00
45.907,49
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.925.876,84

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

ΣΥΝΟΛΟ

40.203.370,68
174.356,57
-1.332.096,01
0,00
39.045.631,24

3.185.384,64 1.899.477,92
21.855,10
8.326,92
-281.845,70
-57.161,05
0,00
0,00
2.925.394,04 1.850.643,79

317.440,37 63.250.180,80
49.615,11
300.061,19
0,00 -1.671.102,76
0,00
0,00
367.055,48 61.879.139,23

1.979.712,18 1.767.423,21
211.381,45
70.215,78
-238.104,01
-57.159,42
0,00
0,00
1.952.989,62 1.780.479,57

0,00 28.590.238,67
0,00
3.094.636,61
0,00 -1.573.444,82
0,00
0,00
0,00 30.111.430,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.886.702,80
493.005,49
0,00
0,00
4.379.708,29

20.956.400,48
2.320.033,89
-1.278.181,39
0,00
21.998.252,98

6.764.537,84

6.546.168,55

17.047.378,26

6.764.537,84 10.925.876,84
1.457,19
120.264,58
0,00
0,00
0,00
0,00
6.765.995,03 11.046.141,42

39.045.631,24
92.665,42
-120.404,70
0,00
39.017.891,96

2.925.394,04 1.850.643,79
25.000,00
11.595,56
-158.588,42
0,00
0,00
0,00
2.791.805,62 1.862.239,35

367.055,48 61.879.139,23
4.195,00
255.177,75
0,00
-278.993,12
0,00
0,00
371.250,48 61.855.323,86

1.952.989,62 1.780.479,57
97.289,33
20.403,79
-119.023,05
0,00
0,00
0,00
1.931.255,90 1.800.883,36

0,00 30.111.430,46
0,00
1.419.579,81
0,00
-196.888,66
0,00
0,00
0,00 31.334.121,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.379.708,29
246.230,84
0,00
0,00
4.625.939,13

21.998.252,98
1.055.655,85
-77.865,61
0,00
22.976.043,22

6.765.995,03

6.420.202,29

16.041.848,74

972.404,42

860.549,72

70.164,22

61.355,99

367.055,48

371.250,48

31.767.708,77

30.521.202,25
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Εταιρία
Οικόπεδα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αναπόσβεστη Αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2012
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013
Αναπόσβεστη Αξία στις 30
Ιουνίου 2013

Κτίρια

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

6.764.537,84 10.879.969,35
0,00
45.907,49
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.925.876,84

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

ΣΥΝΟΛΟ

40.178.602,66
174.356,57
-1.332.096,01
0,00
39.020.863,22

3.134.259,98 1.773.672,34
21.855,10
8.326,92
-281.845,70
-54.906,10
0,00
0,00
2.874.269,38 1.727.093,16

317.440,37 63.048.482,54
49.615,11
300.061,19
0,00 -1.668.847,81
0,00
0,00
367.055,48 61.679.695,92

1.970.178,78 1.662.487,34
206.875,89
57.317,86
-238.104,01
-54.904,52
0,00
0,00
1.938.950,66 1.664.900,68

0,00 28.458.186,16
0,00
3.074.996,37
0,00 -1.571.189,92
0,00
0,00
0,00 29.961.992,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.886.702,80
493.005,49
0,00
0,00
4.379.708,29

20.938.817,24
2.317.797,13
-1.278.181,39
0,00
21.978.432,98

6.764.537,84

6.546.168,55

17.042.430,24

6.764.537,84 10.925.876,84
1.457,19
120.264,58
0,00
0,00
0,00
0,00
6.765.995,03 11.046.141,42

39.020.863,22
92.665,42
-120.404,70
0,00
38.993.123,94

2.874.269,38 1.727.093,16
0,00
4.156,13
-158.588,42
0,00
0,00
0,00
2.715.680,96 1.731.249,29

367.055,48 61.679.695,92
4.195,00
222.738,32
0,00
-278.993,12
0,00
0,00
371.250,48 61.623.441,12

1.938.950,66 1.664.900,68
94.271,46
17.118,29
-119.023,05
0,00
0,00
0,00
1.914.199,07 1.682.018,97

0,00 29.961.992,61
0,00
1.412.582,30
0,00
-196.888,66
0,00
0,00
0,00 31.177.686,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.379.708,29
246.230,84
0,00
0,00
4.625.939,13

21.978.432,98
1.054.961,71
-77.865,61
0,00
22.955.529,08

6.765.995,03

6.420.202,29

16.037.594,86

935.318,72

801.481,89

62.192,48

49.230,32

367.055,48

371.250,48

31.717.703,31

30.445.754,87

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» την 30/6/2013 αφορά δαπάνες των υπό
κατασκευή νέων Δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής, και την βελτίωση των
δεξαμενών της εγκατάστασης στην Αγριά Βόλου.

4

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει όπως παρακάτω:

27
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1-30/6/2013

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Όμιλος
Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Λογισμικά
Προγράμματα

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

6.840.579,06
118.318,92
0,00
0,00
6.958.897,98

668.341,04 7.508.920,10
2.004,50
120.323,42
0,00
0,00
0,00
0,00
670.345,54 7.629.243,52

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

4.735.195,16
594.708,13
0,00
5.329.903,29

588.002,74 5.323.197,90
20.406,31
615.114,44
0,00
0,00
608.409,05 5.938.312,34

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2012

1.628.994,69

61.936,49

1.690.931,18

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013

6.958.897,98
25.207,34
6.984.105,32

670.345,54 7.629.243,52
14.196,00
39.403,34
684.541,54 7.668.646,86

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις έτους
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013

5.329.903,29
205.922,48
5.535.825,77

608.409,05 5.938.312,34
15.932,15
221.854,63
624.341,20 6.160.166,97

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου 2013

1.448.279,55

60.200,34

1.508.479,89

Εταιρία
Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Λογισμικά
Προγράμματα

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

6.840.579,06
118.318,92
0,00
0,00
6.958.897,98

610.334,04 7.450.913,10
2.004,50
120.323,42
0,00
0,00
0,00
0,00
612.338,54 7.571.236,52

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

4.735.195,16
582.779,69
0,00
0,00
5.317.974,85

561.709,57
19.433,79
0,00
0,00
581.143,36

5.296.904,73
602.213,48
0,00
0,00
5.899.118,21

1.640.923,13

31.195,18

1.672.118,31

Αναπόσβεστη Αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2012
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013

6.958.897,98
25.207,34
6.984.105,32

612.338,54 7.571.236,52
10.696,00
35.903,34
623.034,54 7.607.139,86

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις έτους
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013

5.317.974,85
205.922,48
5.523.897,33

581.143,36 5.899.118,21
9.192,31
215.114,79
590.335,67 6.114.233,00

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου
2013

1.460.207,99

32.698,87

1.492.906,86
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5

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες

Η κίνηση των συμμετοχών σε θυγατρικές έχει όπως παρακάτω:

Επενδύσεις σε θυγατρικές

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρχή περιόδου 1/1/2012
Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο σύστασης της ΕΛΙΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

1.059.929,00

Τέλος περιόδου 31/12/2012

1.119.929,00

Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΙΝ NAYTIKH ΕΤΑΙΡΙΑ

1.000.000,00

Τέλος περιόδου 30/6/2013

2.119.929,00

60.000,00

Τον Ιανουάριο 2012 ιδρύθηκε η εταιρία ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ως 100% θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ
Α.Ε., και η οποία τον Φεβρουάριο 2012 έλαβε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας εγκατεστημένης ισχύος 4,68 ΜW.
Μέχρι την 30.06.2013 δεν είχαν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκινήσει
τη δραστηριότητά της η ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
6

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 31/12/2011
Ζημιά από αποτίμηση συμμετοχής την 31/12/2012
καταχωρημένο απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

ΕΤΑΙΡΙΑ

82.550,10

82.550,10

-53.786,79

-53.786,79

Τέλος περιόδου 31/12/2012

28.763,31

28.763,31

Κέρδος από αποτίμηση συμμετοχής την 30/06/2013
καταχωρημένο απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

23.951,27

23.951,27

Τέλος περιόδου 30/06/2013

52.714,58

52.714,58

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν τη συμμετοχή της
ΕΛΙΝΟΙΛ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Frontera Resources Corporation, με την απόκτηση
5.868.434 UNITS συνολικής αξίας U.S. $ 999.981,16 ή ευρώ 700.286,80. Το κάθε UNIT συμπεριλαμβάνει
1 μετοχή και 1 Warrant.
Η Frontera Resources Corporation είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (αγορά ΑΙΜ).
Οι μετοχές αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της 30/06/2013, ενώ
τα Warrants είναι πλέον χωρίς αξία, λόγω εκπνοής του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων.
Το κέρδος από την αποτίμηση της 30/06/2013 ανήλθε σε ευρώ 23.951,27 και

αναγνωρίστηκε στην

Καθαρή Θέση μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (Λοιπά Συνολικά Έσοδα).
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7

Δάνεια
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

9.125.000,00

9.625.000,00

9.125.000,00

9.625.000,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπ εζών
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπ εζικά Δάνεια
Άλλα δάνεια (Βραχυπ ρόθεσμο μέρος
μακροπ ρόθεσμων δανείων)
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
δανείων
Σύνολο δανείων

8

54.488.582,80 51.151.651,44 53.848.321,14 50.492.230,51
4.425.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

58.913.582,80 57.001.651,44 58.273.321,14 56.342.230,51
68.038.582,80 66.626.651,44 67.398.321,14 65.967.230,51

Έξοδα διοικήσεως

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/06/2013
30/06/2012
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

9

4.425.000,00

803.498,92
246.093,42
287.303,28
420,34
187.386,07
33.582,24
20.424,98
1.578.709,25

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/130/06/2013
30/06/2012

1.016.138,69
895.318,67
235.266,44
181.196,39
330.896,09
314.991,41
7.767,84
40,34
242.397,31
171.030,38
47.079,96
22.974,04
24.323,28
20.424,98
1.903.869,61 1.605.976,21

1.157.719,65
168.891,58
350.420,89
7.517,59
220.871,37
33.328,16
24.323,28
1.963.072,52

Έξοδα διαθέσεως
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

3.726.707,25
242.518,35
1.505.843,59
38.606,36
5.916.056,16
1.607.852,20
55.835,02
13.093.418,93

4.506.761,01
250.151,23
1.761.319,61
50.190,78
7.578.488,42
1.881.110,25
75.676,72
16.103.698,02

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012
3.628.818,70
200.128,32
1.493.062,79
37.966,36
6.223.518,95
1.604.723,05
55.835,02
13.244.053,19

4.418.817,80
188.600,44
1.749.064,54
43.898,86
7.191.898,46
1.876.835,91
75.676,72
15.544.792,73

Το κονδύλι «Διάφορα έξοδα» του λογαριασμού Εξόδων διάθεσης, αναλύεται όπως παρακάτω:

Έξοδα μεταφοράς πωλήσεων
Διάφορα έξοδα πρατηρίων /βιομηχανίας
Λοιπά έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012
5.146.170,42
5.864.518,44
5.146.170,42
5.864.518,44
283.577,06
263.111,86
283.577,06
263.111,86
486.308,68
1.450.858,12
793.771,47
1.064.268,16
5.916.056,16
7.578.488,42
6.223.518,95
7.191.898,46
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10 Φόροι
Ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2013 είναι 26%, ενώ για τη χρήση 2012 είναι 20%.
Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου (Ν. 4110/2013), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 23

η

Ιανουαρίου 2013, ο εταιρικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος αυξήθηκε από το 20% στο 26% για τα
καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την φορολογική χρήση του 2012. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού,
αυξήθηκε η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση κατά € 487χιλ. για την εταιρία και € 223 χιλ. για τον
όμιλο, που επιβάρυναν ισόποσα τα Αποτελέσματα της περιόδου 1/1-30/6/2013.
Το ποσό Φόρου Εισοδήματος που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσματα των περιόδων 1/1-30/6/2013 και
1/1-30/6/2012, αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0130/06/2013
30/06/2012
Αναλογούν (Πραγματικός) φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο-έσοδο) περιόδου
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0130/06/2013 30/06/2012

39.879,51

32.597,53

39.879,51

32.597,53

-398.023,90
-358.144,39

-81.164,37
-48.566,84

-94.749,76
-54.870,25

20.114,69
52.712,22

11 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€)
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία ταυτίζονται με τα απομειωμένα, υπολογίζονται με διαίρεση του
κέρδους/ (ζημίας) που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των
κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου.
1/130/6/2013
Κέρδη / (Ζημιές) π ου αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη/(ζημιές) κατά μετοχή (ευρώ
ανά μετοχή)

1/430/6/2012

-1.917.153,22
23.828.130

-939.176,09
23.828.130

-362.774,52
23.828.130

-941.453,33
23.828.130

-0,0805

-0,0394

-0,0152

-0,0395

1/130/6/2013
Κέρδη / (Ζημιές) π ου αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη/(ζημιές) κατά μετοχή (ευρώ
ανά μετοχή)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/11/430/6/2012
30/6/2013

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/430/6/2012
30/6/2013

1/430/6/2012

-2.184.488,01
23.828.130

-126.286,89
23.828.130

-534.916,94
23.828.130

-528.118,44
23.828.130

-0,0917

-0,0053

-0,0224

-0,0222

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.
12 Μερίσματα
Στις 23/5/2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία
αποφάσισε να μην διανεμηθεί μέρισμα καθώς το μετά φόρων αποτέλεσμα της χρήσης 2012 ήταν
ζημιογόνο.
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13 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρία και τις εταιρίες του ομίλου έχουν όπως παρακάτω:

ΕΔΡΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

1 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

0

2 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

1

3 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

1

4 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

3

5 ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

0

6 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑ

3

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Για τις χρήσεις 2011 και 2012, η εταιρία και οι θυγατρικές (εκτός από την θυγατρική ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ),
έχουν ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τους νόμιμους ελεγκτές.
Σημειώνεται ότι για την μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, είχε εκδοθεί, από την προηγούμενη χρήση, εντολή
τακτικού ελέγχου από την Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010, ο
οποίος ολοκληρώθηκε την 31/7/2013. Τα βιβλία που τηρεί η εταιρία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή, και δεν
προέκυψαν παραβάσεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. Ωστόσο, καταλογίσθηκαν λογιστικές διαφορές
ύψους 441.310,51 ευρώ για τις οποίες προκύπτουν πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους
136.042,76 ευρώ συνολικά. Η εταιρία είχε ήδη διενεργήσει από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ποσού
ευρώ 175 χιλ. για αυτές τις δύο χρήσεις και η διαφορά των 39 χιλ. ευρώ θα ωφελήσει τα αποτελέσματα
της χρήσεως 2013.
14 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 30/6/2013 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 7.191 χιλ.
για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, και ποσό ευρώ 19.810 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

15 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας και του ομίλου.

16 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου:

Όμιλος:
Εταιρία:

30/6/2013 30/6/2012
259
270
204
226
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17 Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-30/6/2013,
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 295 χιλ. για τον όμιλο εκ των οποίων ποσό ευρώ 259 χιλ. αφορούν την
εταιρία.
Συνοπτικά οι επενδύσεις του ομίλου περιόδων 1/1-30/6/2013 και 1/1-30/6/2012 έχουν όπως παρακάτω:
1/130/6/2013
Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων
Εγκαταστάσεις Στερεών Καυσίμων
Δίκτυο Πρατηρίων
Μεταφορικά μέσα-Μέσα αποθήκευσης
Εξοπλισμός Γραφείων -Μηχανοργάνωση

1/130/6/2012

4.195,00
3.650,00
135.444,53
0,00
151.291,56
294.581,09

34.138,86
0,00
154.066,78
21.855,10
5.162,46
215.223,20

18 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 1/1-30/6/2013 και 1/1-30/6/2012, καθώς και οι μεταξύ τους απαιτήσεις και
υποχρεώσεις την 30/6/2013 και 31/12/2012, έχουν όπως παρακάτω:

Εταιρία
Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών
1/1-30/06/2013

Συγγενείς
& Λοιπές

Θυγατρικές

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

1/1-30/06/2012

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών
1/1-30/06/2013

1/1-30/06/2012

Απαιτήσεις
30/6/2013

Υποχρεώσεις

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

76.992,01

117.845,33

0,00

0,00

404.624,05

327.929,22

734,43

734,43

1.678.573,76

1.503.998,70

1.179,42

10.639,64

443.677,53

100.567,78

0,00

224,68

0,00

0,00

0,00

0,00

2.685,09

2.685,09

0,00

0,00

58.388,98

79.680,30

3.468.168,18

3.680.793,71

2.347.102,47

3.062.805,99

223,61

223,61

1.813.954,75

1.701.524,33

3.469.347,60

3.691.433,35

3.198.089,14

3.493.988,08

958,04

1.182,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

0,00

0,00

Σύνολο

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

0,00

0,00

1.948.086,15

1.787.052,76

3.509.942,60

3.964.003,98

3.236.992,10

3.543.251,23

958,04

1.182,72

1/1-30/06/2013

1/1-30/06/2012

1/1-30/06/2013

1/1-30/06/2012

30/6/2013

31/12/2012

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΕΛΙΝ ΝΕ
Σύνολο
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Συγγενείς
& Λοιπές

Όμιλος
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

Σύνολο

134.131,40

85.528,43

40.595,00

272.570,63

38.902,96

49.263,15

30/6/2013

31/12/2012

146.828,00 146.828,00
0,00

0,00

146.828,00 146.828,00

Β) Οι δουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν
ως δαπάνη στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-30/6/2013 και 1/1-30/6/2012 αντίστοιχα, αφορούν
μισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), προγράμματα καθορισμένων παροχών κατά την
συνταξιοδότηση, καθώς και δουλευμένες αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και έχουν όπως
παρακάτω: (χιλ. ευρώ):
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Βραχυπρόθεσμες παροχές
Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/11/11/130/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012
621,08
646,82
621,08
646,82
10,36
14,70
10,36
14,70
631,44
661,52
631,44
661,52

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου.
Οι υποχρεώσεις την 30/6/2013 στα ως άνω πρόσωπα ανέρχονται σε 117 χιλ. ευρώ και αφορούν κυρίως
σε οφειλόμενες αμοιβές μελών Δ.Σ.

19 Αναπροσαρμογές και αναταξινομήσεις κονδυλίων
Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», η οποία απαιτεί την αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) στην καθαρή θέση μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, η εταιρία και
ο όμιλος αναπροσάρμοσαν τα ίδια κεφάλαια, την πρόβλεψη για παροχές στους εργαζομένους και τον
αναβαλλόμενο φόρο των προηγούμενων ετών, όπως απαιτεί το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές
στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», ως εξής:

Όμιλος
Υπόλοιπο 1/1/2012
Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1/1/2012

Υπόλοιπο 31/12/2012
Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19:
- επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19 την 1/1/12
- λοιπά συνολικά έσοδα 31/12/12
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 31/12/2012

Εταιρία
Υπόλοιπο 1/1/2012
Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1/1/2012

Υπόλοιπο 31/12/2012
Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19:
- επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19 την 1/1/12
- λοιπά συνολικά έσοδα 31/12/12
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 31/12/2012

Προβλέψεις για
Αναβαλλόμενος
παροχές στους
Ίδια κεφάλαια
φόρος
εργαζομένους
2.255.193,46
1.205.320,46 48.482.846,65
260.136,29
-52.027,26
-208.109,03
2.515.329,75
1.153.293,20 48.274.737,62

1.521.316,82

732.975,77

46.567.377,29

260.136,29
33.930,39
1.815.383,50

-52.027,26
-6.786,08
674.162,43

-208.109,03
-27.144,31
46.332.123,95

Προβλέψεις για
Αναβαλλόμενος
παροχές στους
Ίδια κεφάλαια
φόρος
εργαζομένους
2.202.503,81
1.836.125,28 49.331.849,64
260.136,29
-52.027,26
-208.109,03
2.462.640,10
1.784.098,02 49.123.740,61

1.473.142,17

1.612.571,54

48.665.607,59

260.136,29
33.930,39
1.767.208,85

-52.027,26
-6.786,08
1.553.758,20

-208.109,03
-27.144,31
48.430.354,25

Επίσης λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 βελτιώθηκαν τα αποτελέσματα
μετά από φόρους της χρήσεως 2012, του ομίλου και της εταιρίας, κατά 86 χιλ. ευρώ και επιβαρύνθηκαν τα
λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, του ομίλου και της εταιρίας, κατά 113 χιλ. ευρώ.
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20 Μεταγενέστερα γεγονότα
Ολοκληρώθηκε την 31/7/2013 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2009 και 2010.
Τα βιβλία που τηρεί η εταιρία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή, και δεν προέκυψαν παραβάσεις που να
επηρεάζουν το κύρος τους. Ωστόσο, καταλογίσθηκαν λογιστικές διαφορές ύψους 441.310,51 ευρώ για τις
οποίες προκύπτουν πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 136.042,76 ευρώ συνολικά. Η
εταιρία είχε ήδη διενεργήσει από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ποσού ευρώ 175 χιλ. για αυτές τις δύο
χρήσεις και η διαφορά των 39 χιλ. ευρώ θα ωφελήσει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2013.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ής Ιουνίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

35
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1-30/6/2013

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 244901000 - ΕΔΡΑ : ΠΗΓΩΝ 33, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013
Σύμφωνα με την Απ όφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επ ιτροπ ής Κεφαλαιαγοράς
Τα π αρακάτω στοιχεία και π ληροφορίες, π ου π ροκύπ τουν απ ό τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα απ οτελέσματα της "ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε" και του
Ομίλου της. Συνιστούμε επ ομένως στον αναγνώστη, π ριν π ροβεί σε οπ οιουδήπ οτε είδους επ ενδυτική επ ιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπ ου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και η έκθεση επ ισκόπ ησης του νόμιμου ελεγκτή όπ οτε αυτή απ αιτείται.
Διεύθυν ση διαδικτύου:
Ημερομην ία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικον ομικών καταστάσεων :
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

www. elin.gr
28 Αυγούστου 2013
Αθαν άσιος Κατσακιώρης
ΣΟΛ αεοε
Γν ώμη χ ωρίς επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφ ρασμένα σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφ ρασμένα σε χιλ. ευρώ)

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/11/130/6/2013 30/6/2012

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύκλος εργασιών

Ιδιοχ ρησιμοποιούμεν α εν σώματα πάγια στοιχ εία

30.521

31.767

30.446

31.718

Άυλα περιουσιακά στοιχ εία
Λοιπά μη κυκλοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.509
6.554
11.821
60.594
20.532
131.531

1.691
6.704
14.437
52.966
24.400
131.965

1.493
7.414
11.506
59.792
21.933
132.584

1.672
6.676
14.195
52.529
26.627
133.417

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχ ικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχ εία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)

11.914
32.546
44.460
0

11.914
34.418
46.332
0

11.914
34.377
46.291

11.914
36.516
48.430

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) +(β)

44.460

46.332

46.291

48.430

9.125

9.625

9.125

9.625

Μακροπρόθεσμες δαν ειακές υποχ ρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχ ρεώσεις
Βραχ υπρόθεσμες δαν ειακές υποχ ρεώσεις
Λοιπές βραχ υπρόθεσμες υποχ ρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συν ολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) +(Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους αν ά μετοχ ή - βασικά ( σε € )
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

2.105

2.665

3.241

3.496

58.914
16.927
87.071

57.002
16.341
85.633

58.273
15.654
86.293

56.342
15.524
84.987

131.531

131.965

132.584

133.417

0

0

0

0

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1/430/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/41/11/11/41/430/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012

326.742

414.905

161.254

190.000

325.733

413.750

160.429

189.189

13.501

18.411

7.487

8.555

13.683

18.468

7.411

8.582

-425

1.241

335

58

-311

1.951

285

402

-2.275
-1.917
-1.917
0
42
-1.875
-1.875
0

-988
-940
-940
0
-43
-983
-983
0

-492
-363
-363
0
9
-354
-354
0

-1.016
-942
-942
0
-29
-971
-971
0

-2.239
-2.184
-2.184

-73
-127
-127

-672
-535
-535

-576
-528
-528

42
-2.142
-2.142

-43
-170
-170

9
-526
-526

-29
-557
-557

-0,0805

-0,0394

-0,0152

-0,0395

-0,0917

-0,0053

-0,0224

-0,0222

1.216

3.169

1.144

1.007

1.317

3.862

1.088

1.341

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφ ρασμένα σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα μετά από φόρους (συν εχ ιζόμεν ες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπές μεταβολές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2013 και 30/6/2012 αντίστοιχα)

46.332

48.275

48.430

-1.875

-983

-2.142

49.124
-170

3

0

3

0

44.460

47.292

46.291

48.954

0

0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφ ρασμένα σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/130/6/2013

1/130/6/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/130/6/2013

1/130/6/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συν εχ ιζόμεν ες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συν αλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επεν δυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συν αφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίν ησης ή
που σχ ετίζον ται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχ ρεώσεων (πλην δαν ειακών )
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συν αφή έξοδα καταβεβλημέν α
Καταβεβλημέν οι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών , συγγεν ών , κοιν οπραξιών και λοιπών επεν δύσεων
Αγορά εν σώματων και άυλων παγίων στοιχ είων
Εισπράξεις από πωλήσεις εν σώματων και άυλων παγίων στοιχ είων
Τόκοι εισπραχ θέν τες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέν τα/ αν αληφθέν τα δάν εια
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα έν αρξης περιόδου
Επίδραση συν αλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

-2.275

-988

-2.239

-73

1.641
376
-5

1.928
400
23

1.628
376
-5

1.911
400
23

-262

38

-145

-140

2.119

2.235

2.071

2.200

2.616
-8.903
376

9.381
1.942
-9.819

2.689
-7.699
-78

9.352
1.285
-9.784

-2.436
-40
-6.793

-2.395
-77
2.668

-2.371
-40
-5.813

-2.372
-77
2.725

0
-295
84
145
-66

0
-215
26
175
-14

-1.000
-259
84
143
-1.032

-60
-215
26
175
-74

1.682

616

1.682

116

1.682

616

1.682

116

-5.177

3.270

-5.163

2.767

8.556
-2

5.743
5

8.166
-2

5.507
5

3.377

9.018

3.001

8.279

Κηφ ισιά, 28 Αυγούστου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η ΔΙΕΥ ΘΥ ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥ ΝΗΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥ ΝΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Φ 020957

Α.Δ.Τ. ΑΕ 063885

Α.Δ.Τ. Ρ 110327

Α.Δ.Τ. Χ 065412

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 13622
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