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I.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 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 ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΕ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ για τη χρήση
1/1/2011

έως

31/12/2011,

που

καταρτίστηκαν

σύµφωνα

µε

τα

ισχύοντα

∆ιεθνή

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.
β. Η συνηµµένη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ, καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Χαράλαµπος Π. Κυνηγός

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Γεώργιος Β. Τσούνιας
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II.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2011 - 31/12/2011

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011. Η
έκθεση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3556/2007 και της επ’ αυτού
εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.),
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική
κατάσταση του Οµίλου ΕΛΙΝΟΙΛ και της Μητρικής Εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, περιγραφή των σηµαντικών
γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση, αναφορά στις προοπτικές της
Εταιρίας και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόµενη χρήση καθώς και
παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρίας και του Οµίλου µε
τα συνδεδεµένα τους µέρη.

Α. ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. ∆ΟΜΗ

Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 2011 ενοποιούνται οι πιο κάτω εταιρίες:

α) Με Ολική Ενοποίηση οι εταιρίες:

i. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ii. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - Η ΕΛΙΝΟΙΛ µετέχει µε 99,95% και η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ µε 0,05%

iii. ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. - Η ΕΛΙΝΟΙΛ µετέχει µε 99,993% και η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ µε 0,007%
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iv. ΕΛΙΝ Ν.Ε. - Η ΕΛΙΝΟΙΛ µετέχει µε 99,999% και η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ µε 0,001%

β) Με την µέθοδο της Καθαρής Θέσης η εταιρία ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. – Η ΕΛΙΝΟΙΛ συµµετέχει µε
ποσοστό 37%.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Όµιλος της ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τοµείς:

α) Εµπορία υγρών καυσίµων
Η εµπορία υγρών καυσίµων αποτελεί τη βασικότερη δραστηριότητα του Οµίλου τόσο από πλευράς
τζίρου, απασχολούµενου κεφαλαίου και εγκατεστηµένων παγίων, όσο και από πλευράς απασχολούµενου
ανθρώπινου δυναµικού. Τα κυριότερα είδη υγρών καυσίµων που εµπορεύεται η εταιρία είναι οι βενζίνες,
diesel κίνησης, diesel θέρµανσης και µαζούτ τα οποία κατά κανόνα προµηθεύεται από τις δύο ελληνικές
εταιρείες διύλισης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Για την διάθεση των παραπάνω
προϊόντων, η Εταιρία έχει αναπτύξει τέσσερις βασικούς τοµείς δράσης που απευθύνονται σε διαφορετικές
κατηγορίες πελατών: το δίκτυο των συνεργαζόµενων πρατηρίων, τις βιοµηχανικές πωλήσεις, τις
απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης και τον εφοδιασµό σκαφών αναψυχής. Ο κύριος όγκος των
πωλήσεων κατευθύνεται προς αυτές τις τέσσερις κατηγορίες πελατών, ωστόσο πραγµατοποιούνται και
σηµαντικές πωλήσεις σε πελάτες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άνω όπως π.χ. οι µονές
του Αγίου Όρους. Επιπλέον, ο Όµιλος ήδη από το 2007 δραστηριοποιείται και στην εκµετάλλευση
πρατηρίων καυσίµων µέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
Για την εµπορία υγρών καυσίµων ο Όµιλος διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων
σε Ασπρόπυργο Αττικής, Βόλο και Πόρτο Λάγος συνολικής αποθηκευτικής δυναµικότητας 38.807 µ³
καθώς και ένα στόλο 33 ιδιόκτητων βυτιοφόρων.
Επιπλέον, ο Όµιλος χρονοναυλώνει τέσσερα δεξαµενόπλοια τα οποία διαχειρίζεται η θυγατρική ΕΛΙΝ
Ν.Ε., τα τρία εκ των οποίων εξυπηρετούν το νησιώτικο δίκτυο πρατηρίων και το τέταρτο πραγµατοποιεί
µεταφορές καυσίµων στις παραπάνω εγκαταστάσεις ή και µεταφορές για λογαριασµό τρίτων.

β) Επεξεργασία και εµπορία στερεών καυσίµων
Ο Όµιλος εµπορεύεται κυρίως πετρελαϊκό coke (pet coke), και ανθρακίτη µε χρήσεις στην τσιµεντοποιία,
ασβεστοποιία, κεραµοποιία, χαλυβουργία κ.α., και για το σκοπό αυτό διαθέτει δύο µονάδες επεξεργασίας
(άλεσης) στερεών καυσίµων στο Βόλο και στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής παραγωγικής
δυναµικότητας 130.000 ΜΤ ετησίως.
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γ) Εµπορία λιπαντικών εσωτερικής αγοράς
Ο Όµιλος εµπορεύεται µια µεγάλη γκάµα ορυκτελαίων που περιλαµβάνει λιπαντικά οχηµάτων, λιπαντικά
βιοµηχανίας, γράσα καθώς και διάφορα άλλα ειδικά προϊόντα (αντιψυκτικά, υγρά φρένων, κ.α.). Το
µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων λιπαντικών κατευθύνεται στο δίκτυο των πρατηρίων (λιπαντικά
οχηµάτων) ενώ ένα µικρότερο τµήµα απορροφάει η βιοµηχανία (λιπαντικά βιοµηχανίας, γράσα) και τα
σκάφη αναψυχής.

δ) Εµπορία λιπαντικών πλοίων (marine)
Ο Όµιλος εφοδιάζει τους πελάτες της µε λιπαντικά πλοίων ελίν σε όλα τα ελληνικά λιµάνια, στη
Σιγκαπούρη, κατά µήκος της ακτογραµµής της Κίνας καθώς και στα λιµάνια του Περσικού Κόλπου και της
Βόρειας Ευρώπης. Τους εφοδιάζει επίσης σε οποιοδήποτε άλλο λιµάνι του κόσµου, µε λιπαντικά
προσεκτικά επιλεγµένων εταιριών.

ε) Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων µέσω
της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτει µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή
πρατηρίων υγρών καυσίµων, καταστηµάτων εν γένει και βιοµηχανικών χώρων, παρέχοντας
ολοκληρωµένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις.
στ) Παραγωγή βιοντήζελ
Ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 37% στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. η οποία λειτουργεί εργοστάσιο
παραγωγής βιοντήζελ στον Βόλο ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας 80.000 τόνων.

Β. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η µείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών συνεχίστηκε µε µεγάλη ένταση και το 2011
ξεπερνώντας το 8%, λόγω της µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος των καταναλωτών και της κάµψης
της βιοµηχανικής και εµπορικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εφαρµοζόµενης πολιτικής για τον έλεγχο
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της χώρας µας σε συνδυασµό µε την αύξηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης που είχε λάβει χώρα το 2010. Παράλληλα η συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας συνεχίστηκαν
δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα ρευστότητας.
Μέσα σε αυτό το ήδη δύσκολο περιβάλλον για την εγχώρια αγορά καυσίµων, οι τιµές αργού πετρελαίου
ενισχύθηκαν σηµαντικά λόγω της αύξησης της ζήτησης διεθνώς αλλά και λόγω αυξηµένων ανησυχιών για
προβλήµατα στην προσφορά αργού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µέση τιµή του αργού πετρελαίου Brent
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(Platt’s Dated) για το 2011 διαµορφώθηκε στα $111/Bbl έναντι $79,5/Bbl το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση
της τάξεως του 39,6%, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησαν και οι τιµές των διυλισµένων προϊόντων.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•

Παρά τον ικανοποιητικό αριθµό νέων πρατηρίων που εντάχθηκαν στο δίκτυό µας κατά τη διάρκεια
του έτους (23 νέα πρατήρια) για πρώτη χρονιά είχαµε µεγαλύτερες απώλειες (33 πρατήρια), η
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά σε πρατήρια που αποµακρύνθηκαν λόγω οικονοµικών
προβληµάτων ή διέκοψαν τη λειτουργία τους. Ο συνολικός αριθµός των συνεργαζόµενων πρατηρίων
µε τα σήµατα της Εταιρίας ανήλθε την 31.12.2011 σε 570.

•

Τον Μάρτιο 2011, η θυγατρική ΕΛΙΝ Ν.Ε. αποδέσµευσε το ∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ καθώς η σηµαντική µείωση
της ζήτησης για πετρελαιοειδή στην εσωτερική αγορά περιόρισε ακόµη περισσότερο τις ανάγκες για
θαλάσσιες µεταφορές καυσίµων.

•

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στο Πόρτο Λάγος.
Συγκεκριµένα, κατασκευάστηκαν 2 νέες δεξαµενές χωρητικότητας 2.785 κ.µ. αθροιστικά.

3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις του Οµίλου ανήλθαν το 2011 σε € 1.225 χιλ. έναντι € 4.532 χιλ. το 2010. Ο πιο κάτω
πίνακας εµφανίζει αναλυτικά τις επενδύσεις του 2011:

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ (€ ΄000)

2011

2010

Εγκαταστάσεις Υγρών – Στερεών Καυσίµων

532

1.489

∆ίκτυο Πρατηρίων

626

2.879

Μεταφορικά Μέσα – Μέσα Αποθήκευσης

15

11

Εξοπλισµός Γραφείων - Μηχανοργάνωση

52

153

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

--

--

1.225

4.532

Σύνολο
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Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επιχειρησιακά και οικονοµικά αποτελέσµατα του 2011,
συγκεντρωτικά σε επίπεδο Οµίλου βάσει των ενοποιηµένων καταστάσεων, και πιο αναλυτικά για κάθε µία
από τις εταιρίες που ενοποιούνται πλήρως.

1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

1α. Κύκλος εργασιών

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου, διορθωµένος για τις διεταιρικές σχέσεις, ανήλθε το 2011
σε € 802.177 χιλ. σε σύγκριση µε € 832.075 χιλ. το 2010 σηµειώνοντας πτώση κατά 3,6%. Η µείωση αυτή
οφείλεται στην αντίστοιχη µείωση του κύκλου εργασιών της µητρικής εταιρίας όπως εξηγείται παρακάτω.

1β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA)

Το µικτό κέρδος του Οµίλου ανήλθε το 2011 σε € 40.250 χιλ. από € 46.645 χιλ. τον προηγούµενο χρόνο
παρουσιάζοντας µείωση 13,7%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη µείωση του µικτού κέρδους της
µητρικής εταιρίας όπως εξηγείται παρακάτω.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε € 7.027 χιλ. σε σχέση µε
€ 7.634 χιλ. το 2010, παρουσιάζοντας µείωση 8%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη µείωση της
λειτουργικής κερδοφορίας της µητρικής καθώς το αθροιστικό λειτουργικό αποτέλεσµα των λοιπών
εταιριών του Οµίλου κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα µε το 2010.

1γ. Κέρδη προ φόρων

Το ενοποιηµένο προ φόρων αποτέλεσµα της χρήσης 2011 ανήλθε σε ζηµία € 835 χιλ. σε σχέση µε
κέρδος € 2.503 χιλ. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται ασφαλώς στην σηµαντικά µειωµένη κερδοφορία της
µητρικής εταιρίας αλλά βεβαίως και στα αρνητικά αποτελέσµατα των λοιπών εταιριών του Οµίλου.

Επιπλέον, σηµαντική επίδραση στο ενοποιηµένο τελικό αποτέλεσµα του Οµίλου είχε και η πορεία της
συνδεδεµένης ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., η οποία ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ η οποία είχε συνεισφέρει στο περσινό αποτέλεσµα του Οµίλου µε € 730 χιλ., επλήγη
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σηµαντικά από την πολύ µεγάλη αύξηση των διεθνών τιµών των σπορελαίων (βασική πρώτη ύλη για
παραγωγή βιοντήζελ) αλλά και από τη µείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στην εσωτερική
αγορά, µε συνέπεια να εµφανίσει µικρή ζηµία σε ενοποιηµένο επίπεδο για το 2011 και εποµένως να έχει
αρνητική συνεισφορά στο αποτέλεσµα του Οµίλου (€-30 χιλ.).

1δ. Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων

Το µετά φόρων αποτέλεσµα του Οµίλου για τη χρήση 2011 ανήλθε σε ζηµία € 1.044 χιλ. από κέρδος €
1.447 χιλ. το 2010.

2. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

2α. Όγκοι πωλήσεων και κύκλος εργασιών

Στον τοµέα των υγρών καυσίµων η εταιρία πραγµατοποίησε το 2011 συνολικές πωλήσεις 648.892 ΜΤ
έναντι 698.373 ΜΤ τον προηγούµενο χρόνο, σηµειώνοντας δηλαδή πτώση κατά 7%. Αναλυτικότερα, οι
πωλήσεις βενζινών σηµείωσαν µείωση 13%, του πετρελαίου κίνησης 8%, του µαζούτ 7%, ενώ οι
πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε το 2010. Ωστόσο, η µείωση αυτή των
πωλήσεων ήταν µικρότερη από την µείωση της αγοράς η οποία στο σύνολο των προϊόντων ξεπέρασε το
8%, µε συνέπεια το µερίδιο αγοράς που κατέχει η ΕΛΙΝΟΙΛ να αυξηθεί ελαφρώς σε 7,3% από 7,2% το
2010.

Στα στερεά καύσιµα οι πωλήσεις ανήλθαν σε 11.563 ΜΤ σε σχέση µε 31.022 ΜΤ το 2010. Η µείωση αυτή
κατά 63% αντανακλά αφενός την αντίστοιχη εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας καθώς οι πελάτες
στερεών καυσίµων είναι κατά βάση επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους σχετίζεται άµεσα µε την
οικοδοµή (χαλυβουργίες, ασβεστοποιίες, κεραµοποιίες κλπ.), και αφετέρου την προσπάθεια της εταιρίας
για έλεγχο και περιορισµό των πιστώσεων σε µια αγορά που έχει πληγεί από την οικονοµική κρίση
περισσότερο από κάθε άλλη.
Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε 1.026 τόνους έναντι 1.321 τόνους το 2010.
Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) έφθασαν τους 7.839 τόνους σε σχέση µε 8.995 τόνους το 2010
σηµειώνοντας µείωση κατά 13%, ως αποτέλεσµα κυρίως του ιδιαίτερα αυξηµένου ανταγωνισµού στο
λιµάνι του Πειραιά.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε € 799.673 χιλ. σε σχέση µε € 828.258 χιλ. το 2010. Η µείωση
αυτή (-3,5%) οφείλεται βεβαίως στη µείωση του όγκου των πωλήσεων.
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2β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA)

Το µικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε σε € 40.907 χιλ. σε σχέση µε € 47.123 χιλ. τον προηγούµενο χρόνο
παρουσιάζοντας µείωση 13,2%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην µείωση του όγκου των πωλήσεων.
Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στα € 8.186 χιλ. σε σχέση
µε € 8.842 χιλ. το 2010, παρουσιάζοντας µείωση 7,4%. Η µείωση της λειτουργικής κερδοφορίας, ήλθε ως
αποτέλεσµα της µείωσης του µικτού κέρδους παρά τις σηµαντικές ενέργειες περιστολής δαπανών που
υλοποιήθηκαν εντός της χρήσης.

2γ. Κέρδη προ φόρων

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε € 214 χιλ. σε σχέση µε € 3.043 χιλ. το 2010,
παρουσιάζοντας

σηµαντική

υποχώρηση

κυρίως

ως

συνέπεια

των

εξαιρετικά

αυξηµένων

χρηµατοοικονοµικών εξόδων της χρήσης, λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στο εγχώριο τραπεζικό
σύστηµα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ ο µέσος δανεισµός της εταιρίας αυξήθηκε κατά 9,5% από €
59.121 χιλ. το 2010 σε € 64.736 χιλ. το 2011, οι χρεωστικοί τόκοι αυξήθηκαν κατά 105% από € 1.718 χιλ.
σε € 3.514 χιλ.
Επιπλέον το τελικό αποτέλεσµα της χρήσης 2011 επιβαρύνθηκε και µε την αποµείωση της εύλογης αξίας
της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ (€ 200 χιλ.) καθώς και τη διαγραφή των warrants που κατείχε
στην εταιρία Frontera Resources Corporation (€ 326 χιλ.)

2δ. Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων

Τα µετά φόρων κέρδη της χρήσης 2011 ανήλθαν σε ζηµία € 217 χιλ. σε σύγκριση µε κέρδος € 1.981 χιλ.
το 2010.

3. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση
πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
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3α. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. για την χρήση 2011 ανήλθε σε € 1.304 χιλ., σε σχέση µε €
2.141 χιλ. το 2010. Η µείωση του κύκλου εργασιών αντανακλά τη σηµαντική µείωση των επενδυτικών
προγραµµάτων των παραδοσιακών πελατών της εταιρίας αλλά και γενικότερα της πλειοψηφίας των
επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης.

Εντός του 2011, η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ανέλαβε και ολοκλήρωσε εννέα νέα έργα για λογαριασµό µεγάλων
πελατών όπως η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (πέντε έργα), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
κ.α.

3β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA)

Το µικτό αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία € 152 χιλ. σε σχέση µε κέρδος € 314 χιλ. τον
προηγούµενο χρόνο. Το αποτέλεσµα αυτό αντανακλά τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν
στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε ζηµία € 393 χιλ. σε
σχέση µε κέρδος € 26 χιλ. το 2010.

3γ. Κέρδη προ φόρων

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε ζηµία € 406 χιλ. σε σχέση µε κέρδος € 7 χιλ. το 2010.
Γενικά, η στρατηγική της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ το 2011 εστιάστηκε στην διατήρηση της ενεργής παρουσίας της
στην αγορά µε σκοπό να διαφυλάξει το ποιοτικό πελατολόγιο που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια δίνοντας
έµφαση στην αποφυγή συσσώρευσης επισφαλειών.

3δ. Κέρδη µετά φόρων

Το µετά φόρων αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία € 330 χιλ. σε σχέση µε ζηµία € 94 χιλ. το 2010.
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4. ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.

Η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση πρατηρίων υγρών
καυσίµων, σταθµών ανεφοδιασµού σκαφών και εν γένει τη διενέργεια λιανικών πωλήσεων. Η εταιρία
ξεκίνησε δραστηριότητα το 2007. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2011, η εταιρία λειτουργούσε δύο
πρατήρια καυσίµων, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στη Μύκονο.

4α. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. για την χρήση 2011 ανήλθε σε € 4.155 χιλ. σε σχέση µε €
4.171 χιλ. το 2010, σηµειώνοντας µικρή µόνο µείωση.

4β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA)

Το µικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε σε € 225 χιλ. το 2011 σε σχέση µε € 319 χιλ. το 2010, σηµειώνοντας
µείωση 29,5%. H µεγάλη αυτή µείωση οφείλεται στην αντίστοιχη µείωση του µικτού κέρδους ανά λίτρο,
που συνέβη και στα δύο πρατήρια για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Για το µεν πρατήριο της
Μυκόνου, η µείωση οφείλεται στην επιβολή ανώτατης τιµής (πλαφόν) στην τιµή της αµόλυβδης βενζίνης
κατά τους µήνες Μάιο έως Οκτώβριο (τουριστική περίοδος), γεγονός που συρρίκνωσε σηµαντικά τα
περιθώρια κέρδους του πρατηρίου. Για το πρατήριο της Αλεξανδρούπολης, η εντατικοποίηση του
ανταγωνισµού στην περιοχή κατέστησε απαραίτητη την µείωση των τιµών πώλησης.
Παρά την µείωση του µικτού κέρδους, η πολύ µεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε στο µέτωπο της
περιστολής των δαπανών, οδήγησε σε περιορισµό των ζηµιών σε λειτουργικό επίπεδο. Το λειτουργικό
αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε ζηµία € 59 χιλ.το 2011 σε σχέση µε
ζηµία € 125 χιλ. το 2010.

4γ. Κέρδη προ φόρων

Η εταιρία πραγµατοποίησε ζηµία € 70 χιλ. σε σχέση µε ζηµιά € 140 χιλ. το 2010.

4δ. Κέρδη µετά φόρων

Το µετά φόρων αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία € 71 χιλ. σε σχέση µε ζηµία € 146 χιλ. το 2010.
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5. ΕΛΙΝ Ν.Ε.

Η ΕΛΙΝ Ν.Ε. ιδρύθηκε το 2005 µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση και διαχείριση πλοίων για την
εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ. Σήµερα 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 (∆/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ)
πρωτίστως εξυπηρετεί τις ανάγκες εσωτερικής διακίνησης της ΕΛΙΝΟΙΛ και δευτερευόντως ναυλώνεται
και σε τρίτους προκειµένου να αξιοποιηθεί η πλεονάζουσα µεταφορική του ικανότητα.

5α. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝ Ν.Ε. για την χρήση 2011 ανήλθε σε € 9.168 χιλ. σε σχέση µε € 9.291 χιλ. το
2010.

5β. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA)

Το µικτό αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία € 372 χιλ. σε σχέση µε ζηµία € 732 χιλ. το 2010. Ο
περιορισµός των ζηµιών σε µικτό επίπεδο είναι αποτέλεσµα της αποδέσµευσης του ∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ τον
Μάρτιο του 2011. Το ∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ χρονοναυλώθηκε τον Μάρτιο του 2010 µε την προοπτική να
υποστηρίξει τη δραστηριότητα του ∆/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, δηλαδή να εξυπηρετεί τις εσωτερικές ανάγκες
διακίνησης της ΕΛΙΝΟΙΛ καθώς και να πραγµατοποιεί µεταφορές πετρελαιοειδών για λογαριασµό τρίτων
ναυλωτών. Ωστόσο, η µείωση της ζήτησης για πετρελαιοειδή είχε ως αποτέλεσµα την πολύ µικρή
αξιοποίηση του, καθώς µειώθηκαν οι ανάγκες τόσο της ΕΛΙΝΟΙΛ όσο και των λοιπών πελατών της
εταιρίας.
Το λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε ζηµία € 708 χιλ. σε
σχέση µε ζηµία € 1.109 χιλ. το 2010.

5γ. Κέρδη προ φόρων
Το προ φόρων αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία € 743 χιλ. σε σχέση µε ζηµία € 1.139 χιλ. το
2010.

5δ. Κέρδη µετά φόρων
Το µετά φόρων αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµία € 595 χιλ. σε σχέση µε ζηµία € 1.023 χιλ. το
2010.
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∆. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

1. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

α) Όµιλος

Την 31.12.2011 ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε € 66.891 χιλ. έναντι € 58.851 χιλ. την
31.12.2010. Η αύξηση αυτή του δανεισµού κατά 14% οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση του δανεισµού της
µητρικής εταιρίας, όπως εξηγείται παρακάτω.
Τα διαθέσιµα του Οµίλου ανήλθαν την 31.12.2011 σε € 5.743 χιλ. έναντι € 6.074 χιλ. την 31.12.2010.

β) Μητρική Εταιρία

Την 31.12.2011 ο συνολικός δανεισµός της εταιρίας ανήλθε σε € 66.627 χιλ. έναντι € 58.851 χιλ. την
31.12.2010. Στην αύξηση του δανεισµού συντέλεσε αφενός η επιλογή της ΕΛΙΝΟΙΛ να πληρώνει τους
βασικούς προµηθευτές της πιο σύντοµα προκειµένου να απολαµβάνει αυξηµένες εκπτώσεις και αφετέρου
η παύση παροχής της 10ήµερης πίστωσης που απολάµβαναν οι εταιρίες εµπορίας για την πληρωµή του
ΕΦΚ που επιβάλλεται στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Τα διαθέσιµα της εταιρίας ανήλθαν την 31.12.2011 σε € 5.507 χιλ. έναντι € 5.484 χιλ. την 31.12.2010.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

α) Όµιλος

Το καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος ανήλθε το 2011 σε € 3.213 χιλ. έναντι € 1.344 χιλ. το 2010
σηµειώνοντας αύξηση 139%.

β) Μητρική Εταιρία

Το καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος ανήλθε το 2011 σε € 3.195 χιλ. έναντι € 1.320 χιλ. το 2010. Η πολύ
µεγάλη αύξηση στο καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος είναι βεβαίως απόρροια την οικονοµικής κρίσης
που πλήττει τη χώρα µας, αφού τα περιθώρια δανεισµού που χρεώνουν οι τράπεζες έχουν εκτιναχθεί σε
πολύ υψηλά επίπεδα λόγω έλλειψης ρευστότητας.
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3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Για τη χρήση 2011 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα δεδοµένου ότι το µετά φόρων αποτέλεσµα της Εταιρίας
ήταν αρνητικό.

Ε. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η παρούσα δήλωση πραγµατοποιείται στα πλαίσια συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 3873/2010.

1α. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Η Εταιρία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγµένες εταιρίες. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται
στον ιστότοπο του ΣΕΒ στη διεύθυνση http://www.sev.org.gr.

1β. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Η Εταιρία δηλώνει ότι συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (Κ.Ν.2190/1920,
Ν.3016/2002 και Ν.3693/2008) οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί
οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από εταιρία, οι µετοχές της οποίας
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά.

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ)
τον οποίο η Εταιρία εφαρµόζει, πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (πέρα
των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές
και αρχές υφίστανται αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως της µη εφαρµογής).

Οι πρακτικές της Εταιρίας, όπως εφαρµόζονται σύµφωνα µε το Καταστατικό της, τον Εσωτερικό
Κανονισµό της και τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας αποκλίνουν από τις ειδικές πρακτικές του
Κώδικα (επισηµαίνονται µε πλάγια γράµµατα) στα εξής σηµεία:
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•

Αναφορικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες του ∆Σ:

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία α) προΐσταται στη
διαδικασία υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και β) προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆Σ όσον
αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆Σ και των βασικών ανώτατων στελεχών, καθώς α) η
διαδικασία υποβολής υποψηφίων για την εκλογή τους στο ∆Σ αποτελεί µια σηµαντική αρµοδιότητα και
ευθύνη της Γ.Σ. όπως προβλέπεται και στο Καταστατικό της Εταιρίας και, β) η πολιτική της Εταιρίας σε
σχέση µε τις συγκεκριµένες αµοιβές είναι σταθερή και διαµορφωµένη. Α.1 (1.2)

•

Αναφορικά µε το µέγεθος και τη σύνθεση του ∆Σ:

Το ∆Σ αποτελείται από οκτώ µέλη εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά (λιγότερο του 1/3).
Με την συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στη διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η
αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του ∆Σ. Α.2 (2.3)

•

Αναφορικά µε το ρόλο και τις απαιτούµενες ιδιότητες του προέδρου του ∆Σ:

Ο Πρόεδρος του ∆Σ, αν και µη εκτελεστικό µέλος, σύµφωνα µε τις αρχές του Κώδικα πρέπει να θεωρείται
εκτελεστικός Πρόεδρος δεδοµένου ότι διορίστηκε Πρόεδρος εντός τριών ετών από τη λήξη της
εκτελεστικής του θητείας. Το ∆Σ θεωρεί ότι ο Αντιπρόεδρός του, αν και δεν είναι ανεξάρτητο µέλος του
∆Σ, είναι ο πλέον κατάλληλος για τη συγκεκριµένη θέση, έχοντας µακρόχρονη εταιρική πείρα και
βαθύτατη γνώση των θεµάτων της Εταιρίας. Α.3 (3.3).

•

Αναφορικά µε τα καθήκοντα και την συµπεριφορά των µελών του ∆Σ:

α) ∆εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών
του ∆Σ (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρίες και µη
κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆Σ ούτε περιορισµός στον αριθµό των ∆Σ
εισηγµένων εταιριών στα οποία µπορούν να συµµετέχουν, εφόσον όλα τα µέλη του ∆Σ ανταποκρίνονται
επαρκώς στα καθήκοντά τους, αφιερώνουν επαρκή χρόνο σε αυτά και ενηµερώνονται για τις εξελίξεις που
άπτονται των καθηκόντων τους. Α.4 (4.2).

β) ∆εν απαιτείται έγκριση του ∆Σ για το διορισµό εκτελεστικού του µέλους ως µη εκτελεστικού µέλους σε
εταιρία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη καθώς το ∆Σ δεν θεωρεί ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στα
συµφέροντα της Εταιρίας. Α.4 (4.3)
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•

Αναφορικά µε την ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆Σ:

α) Η θητεία του ∆Σ ορίζεται πενταετής, παρατεινόµενη µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική ΓΣ. Α.5 (5.1)

β) Η εταιρία δεν έχει κρίνει απαραίτητη τη δηµιουργία επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων για τα µέλη
του ∆Σ. Α.5 (5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)

•

Αναφορικά µε τη εν γένει λειτουργία του ∆Σ

α) ∆εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ ούτε καταρτίζεται ηµερολόγιο
συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους, καθώς οι διατάξεις
του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρίας αξιολογούνται ως επαρκείς
για την οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ. Α.6 (6.1)

β) ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆Σ κατά την άσκηση του έργου του από εξειδικευµένο και
έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς η συµµόρφωση των µελών του συλλογικά και ατοµικά µε τους
εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς, κατοχυρώνεται µέσω της
επαγγελµατικής και επιστηµονικής γνώσης των µελών του. Α.6 (6.2, 6.3)

γ) ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ
αλλά και τη διαρκή κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι τα προτεινόµενα
προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα διαθέτουν εµπειρία, επιστηµονική κατάρτιση και οργανωτικές –
διοικητικές ικανότητες. Α.6 (6.5)

•

Αναφορικά µε την αξιολόγηση του ∆Σ:

Εκτός από την αξιολόγηση του ∆Σ, µέσω της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, από την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων, το ∆Σ παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε
ετήσια βάση, όµως δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
του ∆Σ και των επιτροπών του, καθώς η Εταιρία δεν έχει καταλήξει σε κάποια αποδεκτή µεθοδολογία. Α.7
(7.1, 7.2)
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•

Αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου:

α) Το ∆Σ δεν προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου καθώς θεωρεί ότι η
εποπτεία που ασκείται από την Επιτροπή Ελέγχου είναι επαρκής για τη σωστή λειτουργία του
συστήµατος. Β.1 (1.3)

β) Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και εφαρµόζονται όλα όσα αναφέρονται στα
πλαίσια των διατάξεων του Ν.3693/2008, χωρίς την ύπαρξη ειδικού κανονισµού λειτουργίας. Β.1 (1.7)

•

Αναφορικά µε το επίπεδο και την διάρθρωση των αµοιβών:

α) ∆εν έχει προβλεφθεί στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την
επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών
καταστάσεων προηγουµένων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού. Σε περίπτωση νέας σύµβασης θα επανεξεταστεί
η εφαρµογή της συγκεκριµένης πρακτικής. Γ.1 (1.3)

β) Οι αµοιβές όλων των µελών του ∆Σ, εκτελεστικών και µη, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του
∆Σ και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από τη ΓΣ. Γ.1 (1.4)

γ) ∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, καθώς η σύστασή της δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία έως σήµερα.
Γ.1 (1.6, 1.7, 1.8, 1.9)

2. Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του νόµου

Η Εταιρία δεν εφαρµόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των ειδικών πρακτικών του Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ και των προβλέψεων της κείµενης νοµοθεσίας.

3. Κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε
σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών
αναφορών

Το σύστηµα οικονοµικών αναφορών της Εταιρίας, χρησιµοποιεί ένα επαγγελµατικό και εξελιγµένο
λογισµικό πακέτο για αναφορά προς την διοίκηση αλλά και προς εξωτερικούς χρήστες. Οι οικονοµικές
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καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος και οικονοµικής θέσης καθώς και άλλες αναλύσεις αναφέρονται προς
την διοίκηση σε µηνιαία βάση ενώ συντάσσονται σε απλή και ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για λόγους αναφοράς προς την διοίκηση αλλά και για λόγους
δηµοσίευσης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, σε τριµηνιαία βάση. Τόσο η διοικητική
πληροφόρηση όσο και η προς δηµοσίευση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση περιλαµβάνουν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε ένα ενηµερωµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που περιλαµβάνει
αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλες λεπτοµέρειες. Όλες οι
αναφορές προς την διοίκηση περιλαµβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται µε τα
αντίστοιχα του προϋπολογισµού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και µε τα
στοιχεία της αντίστοιχης περυσινής περιόδου αναφοράς. Όλες οι δηµοσιευόµενες ενδιάµεσες και ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή
Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

4. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας
2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς

Η γνωστοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών περιλαµβάνεται στην Επεξηγηµατική Έκθεση του
Ν.3556/2007 που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας Έκθεσης.

5. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώµατα των µετόχων

Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της ΓΣ, η Εταιρία ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές:

•

Έγκαιρη και εµπρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρίας, µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο
δηµοσιεύσεις στον τύπο σχετικά µε τη σύγκλιση της ΓΣ.

•

Ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρίας της Πρόσκλησης της ΓΣ, του τρόπου αντιπροσώπευσης των
µετόχων και των σχετικών εντύπων εκπροσώπησης, των δικαιωµάτων µειοψηφίας, των προθεσµιών
και του τρόπου άσκησης των δικαιωµάτων των µετόχων, του αριθµού µετοχών της Εταιρίας και του
αριθµού δικαιωµάτων ψήφου, του σχεδίου αποφάσεων της ΓΣ καθώς και των αποτελεσµάτων των
ψηφοφοριών για κάθε θέµα.
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•

∆ιασφάλιση της δυνατότητας όλων των µετόχων να λάβουν µέρος στη διαδικασία των ΓΣ είτε µε τη
διατύπωση των απόψεών τους είτε µε την υποβολή ερωτήσεων.

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το
ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Επιπλέον στο εν
λόγω άρθρο προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για θέµατα όπως,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, η εκλογή µελών ∆.Σ.,
οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση µετοχικού κεφαλαίου, η έγκριση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και
διανοµή κερδών της Εταιρίας, η έκδοση οµολογιακών δανείων και οµολογιών, η συγχώνευση, διάσπαση,
µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας. Εφόσον η Γενική Συνέλευση
συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρίας οι νόµιµες αποφάσεις της
δεσµεύουν όλους τους µετόχους ακόµη και τους απόντες και διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση των
µετόχων συνέρχεται τακτικά µία φορά για κάθε εταιρική χρήση εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της
χρήσης αυτής και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν το ζητήσουν µέτοχοι που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα

εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου ή όταν το ζητήσουν οι

Ελεγκτές της Εταιρίας. Οι µέτοχοι δύνανται να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή µέσω
αντιπροσώπου εφόσον τα σχετικά έγγραφα παραδοθούν στην Εταιρία το αργότερο τρεις (3) µέρες πριν τη
Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε θα αποστείλουν εντός της παραπάνω προθεσµίας τα σχετικά έγγραφα
στην Εταιρία συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο κατόπιν αδείας της τελευταίας. Η συµµετοχή στη
Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσµευση µετοχών. Η µετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται µε σχετική
βεβαίωση της “Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών - EXAE” και από το ηλεκτρονικό αρχείο µε τους
µετόχους που δικαιούνται να συµµετέχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση το οποίο η Εταιρία
παραλαµβάνει από την “ΕΧΑΕ”. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή µέτοχοι που
αντιπροσωπεύουν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Εφόσον
δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, εντός 20 ηµερών πραγµατοποιείται Επαναληπτική Συνέλευση η οποία
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης µε
οποιοδήποτε ποσοστό. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων ή
αντιπροσωπευοµένων µετόχων. Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του καταστατικού της Εταιρίας για αποφάσεις
που αφορούν 1) µεταβολή εθνικότητας, 2) µεταβολή αντικειµένου, 3) επαύξηση υποχρεώσεων των
µετόχων, 4) επαύξηση εταιρικού κεφαλαίου, 5) µείωση εταιρικού κεφαλαίου, 6) έκδοση οµολογιακού
δανείου, 7) µεταβολή στην πολιτική διάθεσης κερδών, 8) συγχώνευση / διάσπαση / παράταση της
διάρκειας / λύση της Εταιρίας, 9) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆Σ για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου, η Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή µέτοχοι που
αντιπροσωπεύουν τα 2/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Εφόσον δεν
συντελεστεί αυτή η απαρτία συγκαλείται πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία
όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/2 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Εάν δεν
συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε
απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κάθε
µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου. Η Γενική Συνέλευση λαµβάνει τις αποφάσεις αυτής µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων ψήφων. Εξαιρετικά για θέµατα που απαιτείται

21

αυξηµένη

απαρτία,

η

Γενική

Συνέλευση

αποφασίζει

µε

πλειοψηφία

2/3

των

παρόντων

ή

αντιπροσωπευοµένων µετόχων.

6. Σύνθεση και λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εποπτικών οργάνων και επιτροπών της
Εταιρίας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας το οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο
14 του καταστατικού της, δύνανται να αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη που εκλέγονται από
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για πενταετή θητεία παρατεινόµενη µέχρι τη λήξη της προθεσµίας,
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική ΓΣ. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως
µετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει µεταξύ
των µελών του τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρό του καθώς και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Η
σύµπτωση της ιδιότητας Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ή

Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντος

Συµβούλου, στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι ασυµβίβαστη. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει
τις συνεδριάσεις και σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν
και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από οιοδήποτε µέλος το οποίο ορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο
νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο
τουλάχιστον Σύµβουλοι , τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει και
ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ
πλέον ενός των συµβούλων ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων δύναται να είναι
µικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων ή αντιπροσωπευόµενων µελών του. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του καταστατικού της
Εταιρίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και ενέργεια που σχετίζεται
µε τη διοίκηση της Εταιρίας, µε τη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικότερα µε την επιδίωξη του
σκοπού της, και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων της. Εποµένως αποφασίζει για κάθε θέµα και ενεργεί
κάθε πράξη που αφορά την Εταιρία, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που σύµφωνα µε το νόµο ή τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, οι αρµοδιότητες και οι ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι επιτρεπτές µε την
επιφύλαξη των

άρθρων 10, 22 και 23α

του Κ.Ν. 2190/1920. Η υφιστάµενη σύνθεση του ∆.Σ. της

Εταιρίας είναι η ακόλουθη:

Ονοµατεπώνυµο

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Μη εκτελεστικός

Γεώργιος Τσούνιας

Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικός

Ιωάννης Αληγιζάκης

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Εκτελεστικός

Νικόλαος Σκορίνης

Μέλος

Μη εκτελεστικός

Πολυδεύκης Τσιόντσης

Μέλος

Μη εκτελεστικός

Χαράλαµπος Κυνηγός
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Ιωάννης Κουρούκλης

Μέλος

Μη εκτελεστικός

Ροδόλφος Παπαϊωάννου

Μέλος

Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός

Λεωνίδας ∆ρόλλας

Μέλος

Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός

Σύντοµα βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στον ιστότοπο της Εταιρίας
(http://www.elin.gr)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22ης Μαΐου 2009 εξέλεξε το παραπάνω ∆ιοικητικό
ης

Συµβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα κατά τη συνεδρίασή του της 22 Μαΐου 2009. Τα ανεξάρτητα
µέλη ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 3016/2002. Η αµοιβή των
Συµβούλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους ως µελών ∆.Σ. εγκρίνεται από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων. Στο πλαίσιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λειτουργεί η Επιτροπή Ελέγχου
η οποία επίσης εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22ης Μαΐου 2009 και
αποτελείται από τα εξής µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.:

•

Ροδόλφος Παπαϊωάννου, (ανεξάρτητο µέλος ∆Σ, Συντονιστής της Επιτροπής)

•

Νικόλαος Σκορίνης

•

Πολυδεύκης Τσιόντσης

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις φορές µέσα στο έτος 2011 και στις συνεδριάσεις παρέστη το
σύνολο των µελών του. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 3693/2008, και διαθέτουν επαρκή γνώση και εµπειρία επί
θεµάτων οικονοµικών αναφορών, λογιστικής και ελεγκτικής. Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς
τη Γενική Συνέλευση για τον ορισµό νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου γίνεται µετά από σύσταση της
Επιτροπής Ελέγχου. Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το νόµο 3693/2008,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνουν:

•

την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

•

την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του
συστήµατος διαχείρισης κινδύνων την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του τµήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου

•

την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων

•

την παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση αντικειµενικότητας και
ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή

Η Επιτροπή Ελέγχου συνδράµει ουσιαστικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων
του καθώς γίνεται αποδέκτης όλων των αναφορών για τους ελέγχους που πραγµατοποιεί το τµήµα
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας ενώ και ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο αναφέρει στην
Επιτροπή κάθε θέµα που έχει σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού ελέγχου και
επιδίδει ιδιαίτερη έκθεση µε τυχόν αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, µε τις αδυναµίες
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των

διαδικασιών

που

αφορούν

τη

χρηµατοοικονοµική

πληροφόρηση

και

τη

σύνταξη

των

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

ΣΤ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2011

Οι προοπτικές ανά κλάδο δραστηριότητας περιγράφονται παρακάτω:

α. Υγρά Καύσιµα

Η µείωση της ζήτησης για καύσιµα αναµένεται να συνεχισθεί και το 2012 σε όλα τα προϊόντα. Η
κατανάλωση βενζινών συνεχίζει να πλήττεται από το συνεχώς µειούµενο διαθέσιµο εισόδηµα των
καταναλωτών, η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης και του µαζούτ βάλλεται βεβαίως από την περιορισµένη
βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα ενώ καµία πρόβλεψη δεν µπορεί να είναι ασφαλής όσον αφορά
το πετρέλαιο θέρµανσης µε δεδοµένη την εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης µε αυτόν του
πετρελαίου κίνησης από τον Οκτώβριο και έπειτα.

Ωστόσο, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη συµµετοχή των επενδυτών του ιδιωτικού
τοµέα στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους (PSI) αναµένεται να προκύψει σταδιακά βελτίωση της
ρευστότητας στο Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και ακολούθως στο σύνολο της αγοράς µέσα από τα
κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και από τη µείωση της
αβεβαιότητας σχετικά µε το ενδεχόµενο ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας της Ελλάδος και εξόδου της από την
Ευρωζώνη.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον, στόχος της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι να ενισχύσει ακόµη
περισσότερο το µερίδιο της στην αγορά διατηρώντας παράλληλα τη ρευστότητά της σε υψηλά επίπεδα
και περιορίζοντας µε κάθε τρόπο τον κίνδυνο δηµιουργίας επισφαλειών. Παράλληλα, οι ενέργειες
περιορισµού του κόστους λειτουργίας θα συνεχιστούν και το 2012 µε εντατικούς ρυθµούς

β. Στερεά Καύσιµα

Οι πωλήσεις στερεών καυσίµων ενδέχεται να σταθεροποιηθούν µε ίσως ανοδική τάση δεδοµένου ότι
γίνονται προσπάθειες για ανάκτηση του µεριδίου αγοράς που κατείχε η εταιρία προ κρίσης και που
συνειδητά συρρικνώθηκε υπό το φόβο αυξηµένων επισφαλειών.
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γ. Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς

Για το 2012 προβλέπεται περαιτέρω µείωση της ζήτησης δεδοµένης της αναιµικής οικοδοµικής και
βιοµηχανικής δραστηριότητας αλλά και της διαφαινόµενης τάσης των καταναλωτών για λιγότερες
µετακινήσεις.

δ. Λιπαντικά Πλοίων (marine)

Οι προοπτικές για τις πωλήσεις λιπαντικών πλοίων διαφαίνονται θετικές, όµως θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στην αποφυγή επισφαλειών λόγω της σηµαντικής πτώσης της ναυλαγοράς που συνεχίστηκε και κατά τη
διάρκεια του 2011 και αναµένεται να οδηγήσει σε δεινή θέση εταιρίες µε µεγάλη έκθεση σε νέες
παραγγελίες ή/και δανεισµό.

ε. Τεχνικά Έργα

Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ έχοντας αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό πελατολόγιο θα συνεχίσει και το 2012 να
διεκδικεί έργα για λογαριασµό µεγάλων και αξιόπιστων πελατών. Ήδη έχουν γίνει σηµαντικές
προσπάθειες για περιορισµό του κόστους λειτουργίας.

Ζ. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους
αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς),
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Η συνολική διαχείριση των οικονοµικών κινδύνων εστιάζεται στη
µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών
επιδράσεων στην οικονοµική επίδοση του Οµίλου. Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
διεξάγεται από ένα κεντροποιηµένο τµήµα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (Treasury
Department). Το τµήµα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων παρέχει υπηρεσίες και συντονίζει την
πρόσβαση των εταιρειών του Οµίλου στις χρηµαταγορές. Αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και
αντισταθµίζει αν κρίνεται απαραίτητο, τους οικονοµικούς κινδύνους που δηµιουργούνται από τις κύριες
λειτουργικές

δραστηριότητες

του

Οµίλου.

∆εν

συνάπτονται

χρηµατοοικονοµικές

συναλλαγές

κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
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1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα (αγορές / πωλήσεις σε δολάρια 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.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, εάν το ευρώ είχε ισχυροποιηθεί έναντι του δολαρίου κατά 5% διατηρώντας όλα
τα άλλα µεταβλητά στοιχεία σταθερά, τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου θα µειώνονταν κατά € 45 χιλ.

β) 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.

Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν κατά τη διάρκεια του έτους κατά 100 µονάδες βάσης (1%) υψηλότερα,
διατηρώντας σταθερές όλες τις υπόλοιπες µεταβλητές, τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου θα µειώνονταν
κατά € 647 χιλ.

γ) 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
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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

εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (Commodity Price Swaps) και δικαιώµατα
προαίρεσης (Options).

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

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.

3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

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.

4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι του Οµίλου ως προς τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας του Οµίλου, να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το
κόστος κεφαλαίου και να αυξήσει την συνολική του αξία. Ο Όµιλος για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει
την κεφαλαιακή του διάρθρωση µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει
κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το
χρέος του.

Σύµφωνα και µε την πρακτική που ακολουθεί ο κλάδος ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαιά του µε βάση
το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα
συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο µακροπρόθεσµος στόχος είναι η διατήρηση του συντελεστή
µόχλευσης µεταξύ 40% - 65% καθώς οι έντονες διακυµάνσεις στις τιµές των πετρελαιοειδών προϊόντων
οδηγούν και σε µεγάλες διαφοροποιήσεις στο συνολικό δανεισµό. Ο συντελεστής µόχλευσης του Οµίλου
µε βάσει τα στοιχεία της 31.12.2011 ανέρχεται σε 55,8%.
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Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2011 και 2010
έχουν όπως παρακάτω:
Εταιρία

Συγγενείς
& Λοιπές

Θυγατρικές

Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών

Απαιτήσεις

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

31/12/2011

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΝΕ

88.976,64
4.017.098,49
110.484,56

85.594,51
3.954.539,05
300.293,60

0,00
80.332,08
8.031.243,44

0,00
26.517,12
7.671.151,51

82.897,04
233.918,51
1.623.480,25

7.852,04
237.617,74
686.445,00

0,00
48.542,68
0,00

0,00
4.086,14
972,19

Σύνολο

4.216.559,69

4.340.427,16

8.111.575,52

7.697.668,63

1.940.295,80

931.914,78

48.542,68

5.058,33

0,00
98.590,55
98.590,55

0,00
165.509,06
165.509,06

0,00
0,00
0,00

0,00
138.485,97
138.485,97

0,00
16.197,87
16.197,87

90.067,88
18.455,77
108.523,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.315.150,24

4.505.936,22

8.111.575,52

7.836.154,60

1.956.493,67

1.040.438,43

48.542,68

5.058,33

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2011

31/12/2011

31/12/2010

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

31/12/2010

Υποχρεώσεις

1/1-31/12/2011

31/12/2011

31/12/2010

Συγγενείς
& Λοιπές

Όµιλος
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
Σύνολο

0,00
98.590,55
98.590,55

0,00
165.509,06
165.509,06

259.168,00
0,00
259.168,00

1/1-31/12/2010

278.720,00
138.485,97
417.205,97

146.828,00
16.197,87
163.025,87

90.067,88
18.455,77
108.523,65

31/12/2011

0,00
0,00
0,00

31/12/2010

64.044,00
0,00
64.044,00

Σχετικά µε την ΕΛΙΝ Ν.Ε., 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, ΜΑΪΣΤΡΟΣ, ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και ΑΠΟΛΛΟ.

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.

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 1/1-31/12/2011 και 1/131/12/2010 αντίστοιχα, αφορούν µισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων) και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση και έχουν ως εξής: (χιλ. ευρώ)
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ΟΜΙΛΟΣ
1/11/131/12/2011 31/12/2010
Βραχυπρόθεσµες παροχές
Άλλες
µακροπρόθεσµες
παροχές
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/131/12/2011 31/12/2010

1.409

1.733

1.409

1.733

57
1.466

57
1.790

57
1.466

57
1.790

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

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.
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την λήξη
της χρήσης µέχρι τον χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής µας, που να επηρεάζουν την υπό
παρουσίαση εταιρική χρήση.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές ζηµίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής µας ή άλλες που αναµένονται να
προκύψουν στο µέλλον από ενδεχόµενα γεγονότα.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (παρ. 7 και 8 άρθρο 4 του
ν.3556/2007)

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 11.914.065 και διαιρείται σε 23.828.130 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου καθώς και
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Η
ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη
µεταβίβαση από το Καταστατικό της.
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3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές

O µοναδικός µέτοχος που κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της
Εταιρίας είναι η εταιρία ILIUM S.A. µε ποσοστό 63,8%.

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας

∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων
που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση
δικαιωµάτων ψήφου.

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών
του διοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων
µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας δεν έχει επί του παρόντος δώσει αρµοδιότητα στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σε ορισµένα µέλη αυτού για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών
της Εταιρίας.

9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
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∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της,
οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης.

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2012

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Χ.Κυνηγός
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III.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική
και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές
επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
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εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τη
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων

α)

Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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

Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17201
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ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

IV.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2011
(1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2011)

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
«ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 28η Μαρτίου 2012 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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IV. 1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1/1-31/12
(Ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

Ο Όµιλος
01/01-31/12/2011

Η Εταιρία

01/01-31/12/2010

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)

6.1

802.176.660,01

832.075.114,36

799.672.788,11

828.257.852,62

Κόστος πωλήσεων

6.2

-761.927.159,73

-785.430.554,78

-758.765.519,10

-781.135.024,57

Μικτά κέρδη

40.249.500,28

46.644.559,58

40.907.269,01

47.122.828,05

Άλλα έσοδα

6.3

3.094.791,28

3.157.373,31

3.214.763,79

3.361.333,75

Έξοδα διοικήσεως

6.4

-3.895.435,33

-4.643.649,86

-3.855.200,14

-4.569.957,78

Έξοδα διαθέσεως

6.5

-35.730.635,37

-40.397.382,27

-35.352.952,82

-39.913.272,58

Άλλα έξοδα

6.6

-983.773,88

-1.644.996,16

-978.741,33

-1.638.006,69

7.026.503,15

7.634.141,60

8.186.401,93

8.842.172,88

-4.292.056,17

-4.518.237,00

-4.251.263,42

-4.479.248,13

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

2.734.446,98

3.115.904,60

3.935.138,51

4.362.924,75

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

6.7

-3.213.270,95

-1.343.666,22

-3.195.245,53

-1.319.586,26

Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχή σε θυγατρικές

6.8

0,00

0,00

-200.000,00

0,00

Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχή σε συγγενείς

6.9

-30.641,48

730.309,07

0,00

0,00

Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχή σε λοιπές επιχ/σεις

6.10

-325.633,36

0,00

-325.633,36

0,00

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων

-835.098,81

2.502.547,45

214.259,62

3.043.338,49

-209.290,80

-1.055.052,26

-431.367,13

-1.062.794,12

-1.044.389,61

1.447.495,19

-217.107,51

1.980.544,37

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-1.044.389,61

1.447.495,19

-217.107,51

1.980.544,37

Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-1.044.389,61
0,00

1.447.495,19
0,00

-217.107,51

1.980.544,37

-5.589,71

-418.485,88

-5.589,71

-418.485,88

5.5

-331.223,07

-418.485,88

-331.223,07

-418.485,88

5.5

325.633,36

0,00

325.633,36

0,00

-1.049.979,32
-1.049.979,32

1.029.009,31
1.029.009,31

-222.697,22
-222.697,22

1.562.058,49
1.562.058,49

-0,0438

0,0607

-0,0091

0,0831

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

6.11

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους
από διακοπείσες δραστηριότητες

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β)
Αποθεµατικό Εύλογης Αξίας από αποτίµηση
συµµετοχής
Αναγνώριση στα Αποτελέσµατα Περιόδου ζηµιάς από
συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
(Α)+(Β)
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

6.12

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 39 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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IV. 2 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου
(Ποσά σε ευρώ)

Σηµ

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010

Η Εταιρία
31/12/2011
31/12/2010

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

5.1

34.659.942,13

37.303.828,62

34.590.296,38

37.219.056,41

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

2.185.722,20

2.826.727,30

2.154.008,37

2.781.361,08

Επενδύσεις σε θυγατρικές

5.3

0,00

0,00

1.059.929,00

1.259.929,00

Επενδύσεις σε συγγενείς

5.4

2.978.812,73

3.009.454,21

1.850.000,00

1.850.000,00

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις

5.5

82.550,10

413.773,17

82.550,10

413.773,17

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

5.6

3.938.799,06
43.845.826,22

2.989.274,75
46.543.058,05

3.928.084,84
43.664.868,69

2.978.325,52
46.502.445,18

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

5.7

17.573.123,79

13.781.560,98

17.265.985,25

13.521.359,69

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

5.8

64.439.069,72

70.796.912,69

64.255.896,77

70.352.192,33

Λοιπές απαιτήσεις

5.9

14.718.309,23

9.253.810,68

15.631.199,19

9.608.987,83

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

5.10

5.743.036,99

6.073.636,49

5.507.450,01

5.484.216,37

102.473.539,73

99.905.920,84

102.660.531,22

98.966.756,22

146.319.365,95

146.448.978,89

146.325.399,91

145.469.201,40

11.914.065,00
20.870.646,16
3.246.508,42
12.451.627,07
48.482.846,65
0,00
48.482.846,65

11.914.065,00
20.870.646,16
3.252.098,13
13.496.016,68
49.532.825,97
0,00
49.532.825,97

11.914.065,00
20.870.646,16
3.226.508,42
13.320.630,06
49.331.849,64

11.914.065,00
20.870.646,16
3.232.098,13
13.537.737,57
49.554.546,86

49.331.849,64

49.554.546,86

Σύνολο Ενεργητικού

Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ιδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

5.11
5.12
5.13

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

5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

15.475.000,00
0,00
1.205.320,46
175.000,00
2.255.193,46
19.110.513,92

7.000.000,00
8.694,20
1.192.023,37
400.000,00
2.528.473,63
11.129.191,20

15.475.000,00
0,00
1.836.125,28
175.000,00
2.202.503,81
19.688.629,09

7.000.000,00
8.694,20
1.597.711,86
400.000,00
2.478.288,51
11.484.694,57

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος

5.14
5.19
5.20
5.21

51.415.649,98
24.254.025,55
3.012.064,89
44.264,96
78.726.005,38
97.836.519,30

51.850.750,69
24.338.456,41
8.474.380,97
1.123.373,65
85.786.961,72
96.916.152,92

51.152.338,68
23.599.680,95
2.508.636,59
44.264,96
77.304.921,18
96.993.550,27

51.850.750,69
23.606.670,71
7.960.988,75
1.011.549,82
84.429.959,97
95.914.654,54

146.319.365,95

146.448.978,89

146.325.399,91

145.469.201,40

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 39 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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IV. 3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1/1-31/12
(Ποσά σε ευρώ)
Ο Όµιλος

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2010

11.914.065,00

Υπέρ το άρτιο
20.875.517,62

Λοιπά
αποθεµατικά
3.570.584,01

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (∆ιαφορά αποτίµησης
συµµετοχών σε εύλογη αξία)

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

49.700.094,62

0,00

49.700.094,62

-1.191.406,50

-1.191.406,50

0,00

-1.191.406,50

1.447.495,19

1.447.495,19

0,00

1.447.495,19

-418.485,88

-4.871,46

Μεταφορά Αποθεµατικών

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

13.339.927,99

-418.485,88

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Ιδιοκτητών
µητρικής

-418.485,88

-4.871,46

0,00

-4.871,46

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
31/12/2010

11.914.065,00

20.870.646,16

3.252.098,13

13.496.016,68

49.532.825,97

0,00

49.532.825,97

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2011

11.914.065,00

20.870.646,16

3.252.098,13

13.496.016,68

49.532.825,97

0,00

49.532.825,97

-1.044.389,61

-1.044.389,61

0,00

-1.044.389,61

-331.223,07

-331.223,07

0,00

-331.223,07

325.633,36

325.633,36

0,00

325.633,36

0,00

0,00

0,00

0,00

48.482.846,65

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (∆ιαφορά αποτίµησης
συµµετοχών σε εύλογη αξία)
Αναγνώριση στα Αποτελέσµατα Περιόδου ζηµιάς
από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις
Μεταφορά Αποθεµατικών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
31/12/2011

11.914.065,00

20.870.646,16

3.246.508,42

12.451.627,07

48.482.846,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2010

11.914.065,00

Υπέρ το άρτιο

20.875.517,62

Η Eταιρία
Λοιπά
αποθεµατικά

3.550.584,01

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (∆ιαφορά αποτίµησης
συµµετοχών σε εύλογη αξία)

Αποτελέσµατα εις
νέον

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

49.188.766,33

-1.191.406,50

-1.191.406,50

1.980.544,37

1.980.544,37
-418.485,88

-4.871,46

Μεταφορά Αποθεµατικών

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

12.848.599,70

-418.485,88

-4.871,46
100.000,00

-100.000,00

0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
31/12/2010

11.914.065,00

20.870.646,16

3.232.098,13

13.537.737,57

49.554.546,86

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2011

11.914.065,00

20.870.646,16

3.232.098,13

13.537.737,57

49.554.546,86

-217.107,51

-217.107,51

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (∆ιαφορά αποτίµησης
συµµετοχών σε εύλογη αξία)
Αναγνώριση στα Αποτελέσµατα Περιόδου ζηµιάς
από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
31/12/2011

11.914.065,00

20.870.646,16

0,00

-331.223,07

-331.223,07

325.633,36

325.633,36

3.226.508,42

13.320.630,06

49.331.849,64

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 39 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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IV. 4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 1/1-31/12
(Ποσά σε ευρώ)

Ο Όµιλος
1/11/131/12/2011
31/12/2010

Η Εταιρία
1/11/131/12/2011
31/12/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

-835.098,81

2.502.547,45

214.259,62

3.043.338,49

Αποσβέσεις

4.292.056,17

4.518.237,00

4.251.263,42

4.479.248,13

Προβλέψεις

912.054,05

1.315.324,30

909.600,00

1.309.600,00

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

-94.595,68

139.779,07

-94.595,68

139.779,07

-37.113,10

-1.139.211,57

132.741,94

-405.313,85

3.556.077,94

1.760.434,69

3.513.534,94

1.718.202,75

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

-3.791.562,81

3.316.715,00

-3.744.625,56

3.349.265,87

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

-504.194,73
-6.156.366,47

-13.834.582,02
7.327.056,57

-1.324.438,24

-14.377.573,09

-6.068.708,94

6.630.928,45

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-3.145.829,52

-1.636.415,35

-3.106.152,53

-1.594.628,70

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

-1.500.102,40

-1.177.043,39

-1.385.238,57

-919.406,20

-7.304.675,36

3.092.841,75

-6.702.359,60

3.373.440,92

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

-1.225.250,18

-4.532.046,34

-1.213.236,28

-4.463.961,72

Μείον:

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

283.993,41

105.953,57

283.993,41

95.601,60

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

318.490,75

404.537,54

317.994,23

404.537,54

-622.766,02

-4.021.555,23

-611.248,64

-4.463.822,58

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

7.555.795,58

0,00

7.295.795,58

0,00

Εξοφλήσεις δανείων

0,00

-1.341.479,55

0,00

-521.479,55

Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

-1.191.406,50

0,00

-1.191.406,50

7.555.795,58

-2.532.886,05

7.295.795,58

-1.712.886,05

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

-371.645,80

-3.461.599,53

-17.812,66

-2.803.267,71

6.073.636,49

9.542.644,32

5.484.216,37

8.294.892,38

41.046,30

-7.408,30

41.046,30

-7.408,30

5.743.036,99

6.073.636,49

5.507.450,01

5.484.216,37

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 39 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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ης

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31

1

∆εκεµβρίου 2011

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 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 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας στις 28 Μαρτίου 2012.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ.
2

2.1

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από τον όµιλο κατά την
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
η

η

Οι οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από την 1 Ιανουαρίου έως την 31

∆εκεµβρίου 2011, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 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.
ης

Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2011, έχει γίνει µε τις
ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στη χρήση 2010, εκτός από την υιοθέτηση των
η

νέων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1
Ιανουαρίου 2011, αναφορά των οποίων γίνεται παρακάτω.

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) στα πλαίσια του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση κάποια
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις) τα οποία
αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στην καθαρή θέση και
τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία µε µεταβολές
αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα.
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Η

σύνταξη

των

οικονοµικών

καταστάσεων,

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης
απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών.
Νέα πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων και
∆ιερµηνειών

2.2

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά
η

για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εκτίµηση της
∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
2.2.1

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις

Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και
η

διερµηνείες κατά την 1

-

Ιανουαρίου 2011:

∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης

Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις
επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρίας και πιστωτή όπου ο
πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρίας ή άλλα στοιχεία της καθαρής θέσης προκειµένου
για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή
αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που
πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται
αντιµετωπίζονται

ως

το

πληρωτέο

τίµηµα

προκειµένου

για

την

εξάλειψη

της

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρίας και του οµίλου.

-

∆ιερµηνεία

14

Περιπτώσεις

προπληρωµών

όταν

υπάρχουν

υποχρεώσεις

ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση)
Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισµένες
εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία.
Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή της. Η
διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του οµίλου.

-

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων

Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός
καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το
υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα
δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας
κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρίας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα,
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θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο
οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του οµίλου.

Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών

-

Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί
εάν το δηµόσιο και οι εταιρίες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν
να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι' αυτόν τον προσδιορισµό, η
εταιρία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση
µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται η
νωρίτερη εφαρµογή της. Η αναθεώρηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
της εταιρίας και του οµίλου.

Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων σε 7

-

υφιστάµενα πρότυπα και διερµηνείες µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς
και την παροχή διευκρινίσεων. Η υιοθέτηση αυτών δεν είχε σηµαντικές επιπτώσεις
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του οµίλου.

2.2.2

Νέα και τροποποιηµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν
έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο

-

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία, ταξινόµηση και επιµέτρηση
η

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2015. Η Φάση 1 του νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται η νωρίτερη
εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση
αυτή. Ο όµιλος και η εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του
προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις.
-

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής
επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση)
η

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.
Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών
Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές µεταφοράς
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών
επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν στην οντότητα η οποία
έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η
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τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό
των συναλλαγών µεταφοράς έχει πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της ηµεροµηνίας του
ισολογισµού. Η τροποποίηση αυτή συµµορφώνει σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των
γνωστοποιήσεων των ∆ΠΧΑ και των αµερικάνικων λογιστικών προτύπων. Ο όµιλος και η
εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονοµικές καταστάσεις.

- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Συµψηφισµός
χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων
η

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2013. Η
τροποποίηση αυτή εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές
παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη στην αξιολόγηση της
επίδρασης κατά τον συµψηφισµό διακανονισµών στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας
εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο όµιλος
και η εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης
στις οικονοµικές καταστάσεις.

- ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών
στοιχείων (Τροποποίηση)
η

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2012. Η τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας επί
των επενδυτικών ακινήτων που επιµετρούνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωµατώνει τη
∆ιερµηνεία 21 - «Φόροι Εισοδήµατος - Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων
περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12 προκειµένου για µη αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία
όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της
τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει α) την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η βάση υπολογισµού του
αναβαλλόµενου

φόρου

επί

των

επενδυτικών

ακινήτων,

τα

οποία

επιµετρούνται

χρησιµοποιώντας το µοντέλο της εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, θα πρέπει να
προσδιορισθεί ως η ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους και β) την
απαίτηση ότι η βάση υπολογισµού του αναβαλλοµένου φόρου επί των µη αποσβέσιµων
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρούνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο της
αναπροσαρµογής βάσει του ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της λογιστικής
αξίας µέσω της πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την
τροποποίηση αυτή. Ο όµιλος και η

εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της

επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.
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- ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση)
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που
παρουσιάζονται στα

Λοιπά Συνολικά

Εισοδήµατα. Τα στοιχεία

που µπορούν να

αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν") στα Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική
στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισµό) θα
παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όµιλος και η
εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

-

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
η

1 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή
σε όλες τις εταιρίες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού.
Οι αλλαγές που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική
κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο
να ενοποιηθούν από τη µητρική. Παραδείγµατα των περιοχών που απαιτούν σηµαντική κρίση
περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεκµαρτού ελέγχου (de facto control), τα πιθανά δικαιώµατα
ψήφου ή το εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. Το
∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» που αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και αντικαθιστά τη
∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού». Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο όµιλος και η εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις.

-

∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις
η

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού
ελεγχόµενων εταιριών. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρίες, εφόσον
έχουν ταξινοµηθεί ως «κοινοπραξίες» (ο όρος κοινοπραξία καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να
λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Επιπρόσθετα, περιουσιακά
στοιχεία και λειτουργίες που ελέγχονται από κοινού αποτελούν «κοινές λειτουργίες» σύµφωνα
µε το ∆ΠΧΑ 11 και ο λογιστικός χειρισµός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά σύµφωνος
µε εκείνον που ακολουθείται σήµερα. Βάσει αυτού του χειρισµού, ο επενδυτής εξακολουθεί να
αναγνωρίζει το ποσοστό που του αναλογεί επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων,
εσόδων και εξόδων. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες» και
τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες - Μη χρηµατικές
συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το
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πρότυπο αυτό. Ο όµιλος και η εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης
αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις.

-

∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρίες
η

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τη συµµετοχή
µιας εταιρίας σε θυγατρικές εταιρίες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και
δοµηµένες

εταιρίες

σε

ένα

ενιαίο πρότυπο γνωστοποιήσεων. Ένα

σύνολο νέων

γνωστοποιήσεων απαιτείται επίσης όπως η γνωστοποίηση των κρίσεων που γίνονται
προκειµένου για τον καθορισµό του ελέγχου επάνω σε µια άλλη εταιρία. Το ∆ΠΧΑ 12
αντικαθιστά τις απαιτήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και
το ∆ΛΠ 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο όµιλος και η
εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις
οικονοµικές καταστάσεις.

-

∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ∆ΠΧΑ 13 είναι να µειώσει την
περιπλοκότητα και να βελτιώσει τη συνέπεια στην εφαρµογή κατά την επιµέτρηση της
εύλογης αξίας. ∆εν υπάρχει µεταβολή για το πότε µια οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση
εύλογης αξίας αλλά, παρέχεται καθοδήγηση στον τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ∆ΠΧΑ. Το ∆ΠΧΑ
13 ενοποιεί και διευκρινίζει τις οδηγίες για επιµέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη
σύγκλιση µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα που έχουν τροποποιηθεί από το Συµβούλιο
Αµερικάνικων Λογιστικών Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται
προγενέστερη εφαρµογή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο
αυτό. Ο όµιλος και η εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του
προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις.

-

∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση)

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12,
το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε για να περιλάβει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν
µια εταιρία ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» απαιτεί µια εταιρία που ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογίζει
τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Επιτρέπεται
προγενέστερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την
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τροποποίηση αυτή. Ο όµιλος και η

εταιρία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της

επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.

- ∆ΛΠ 28 Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (τροποποίηση)
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
η

την 1 Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12
το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε για να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε
συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου
καθαρής θέσης κατά το λογισµό των συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και σε
κοινοπραξίες. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο όµιλος και η

εταιρία βρίσκονται στη

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.

- ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση
χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

(τροποποίηση) Συµψηφισµός
και

χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
η

την 1 Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια «υφίσταται στο παρόν
νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό» και επίσης διευκρινίζει την εφαρµογή των
κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά
συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού
οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32 εφαρµόζονται
αναδροµικά. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση όµως που µια εταιρία επιλέξει
τη νωρίτερη εφαρµογή, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγµατοποιήσει
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για το συµψηφισµό
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο όµιλος και η εταιρία
βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές
καταστάσεις.

- ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση)
η

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1

Ιανουαρίου 2013. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 προτείνει σηµαντικές αλλαγές στο λογιστικό
χειρισµό των παροχών σε εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της απαλοιφής του
δικαιώµατος επιλογής για αναβαλλόµενη αναγνώριση των µεταβολών των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικού προγράµµατος (γνωστή ως "µέθοδος
περιθωρίου"). Αποτέλεσµα αυτού θα είναι η µεγαλύτερη µεταβλητότητα του ισολογισµού
εκείνων των εταιριών που έως και σήµερα εφαρµόζουν τη µέθοδο περιθωρίου. Επίσης, µε τις
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τροποποιήσεις αυτές, θα περιοριστούν οι µεταβολές του καθαρού περιουσιακού στοιχείου (ή
υποχρέωσης) προγράµµατος συνταξιοδότησης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
χρήσης στο καθαρό έσοδο (έξοδο) τόκου και στο κόστος τρέχουσας απασχόλησης. Η
αναµενόµενη απόδοση από περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων θα αντικατασταθεί από µια
πίστωση στο έσοδο που θα βασίζεται στην απόδοση των εταιρικών οµολόγων. Επιπρόσθετα,
το τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί άµεση αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας ως
αποτέλεσµα µεταβολών στο πρόγραµµα (στα αποτελέσµατα χρήσης) και απαιτεί οι παροχές
εξόδου από την υπηρεσία να αναγνωρίζονται µόνο όταν η προσφορά γίνεται νοµικά
δεσµευτική και δεν µπορεί να ανακληθεί. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρµογή. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο όµιλος και η εταιρία
βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές
καταστάσεις.

2.3

Ενοποίηση

Θυγατρικές: Είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική εταιρία
ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 στ’ ενοποιηµένα
αποτελέσµατα.
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και των
ίδιων κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται
διακριτά στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων, και σε διακριτή γραµµή στα ίδια
κεφάλαια της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης. Σε περίπτωση εξαγοράς
δικαιωµάτων µειοψηφίας από την εταιρία, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της
λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως
υπεραξία.
∆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 τον Όµιλο.
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Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών συµπίπτει µε αυτή
της µητρικής εταιρίας.
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζονται στην αξία
κτήσης µείον τις προβλέψεις αποµείωσης, εφ’ όσον συντρέχουν.
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 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 είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον
όµιλο.
Οι

συµµετοχές

σε

συγγενείς

επιχειρήσεις

στις

εταιρικές

οικονοµικές

καταστάσεις,

εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις προβλέψεις αποµείωσης, εφ ‘ όσον συντρέχουν.
Οι εταιρίες του Οµίλου –µε έδρα επί της οδού Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά- που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής:
α/α

1
2
3
4
5

% συµµετοχής

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

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άµεση

Έµµεση

Σύνολο

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

Μητρική
0,05%
0,004%
0,001%
0%

100%
100%
100%
37%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση

Λειτουργικοί τοµείς

2.4

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
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Ο τοµέας λειτουργεί µέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία εκτός
από τη διαχείριση των τριών δεξαµενόπλοιων τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά για
λογαριασµό της ΕΛΙΝΟΙΛ, εντός της χρήσης 2010 ανέλαβε τη διαχείριση δύο επί πλέον
δεξαµενόπλοιων τα οποία µεταφέρουν εµπορεύµατα για την ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και

για

λογαριασµό πελατών εκτός οµίλου. Σηµειώνεται ότι το Μάρτιο 2011 η ΕΛΙΝ ΝΕ αποδέσµευσε
το ένα εκ των δύο αυτών δεξαµενόπλοιων (∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ) ενόψει της διαφαινόµενης µείωσης
της ζήτησης των πετρελαιοειδών και κατά συνέπεια της µείωσης αναγκών για µεταφορές
καυσίµων.
•

Κατασκευαστικά έργα

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

Λοιπές δραστηριότητες

Περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες της µητρικής εταιρίας στην εµπορία στερεών καυσίµων
και λιπαντικών.
Η

∆ιοίκηση

παρακολουθεί

τα

λειτουργικά

αποτελέσµατα

των

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων ξεχωριστά µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη κατανοµή πόρων
και την αξιολόγηση της απόδοσης τους. Η αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε τοµέα
βασίζεται στα αποτελέσµατα, κέρδη ή ζηµίες από τις λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου
εισοδήµατος. Οι συναλλαγές µεταξύ λειτουργικών τοµέων πραγµατοποιούνται µε τρόπο
παρόµοιο

µε αυτές µε εξωτερικούς πελάτες. Σηµειώνεται ότι οι λογιστικές αρχές που

χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων των τοµέων είναι οι
ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι πωλήσεις του Οµίλου γίνονται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα εκτός από ένα µέρος των
λιπαντικών (λιπαντικά MARINE) που γίνονται στο εξωτερικό και δεν είναι σηµαντικό για
γνωστοποίηση. ∆εν υπάρχει πελάτης από τον οποίο ο Όµιλος να έχει έσοδα που ξεπερνάνε
το 10% του συνόλου των εσόδων του Οµίλου.
∆εν 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
η

αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις περιόδους που έληξαν την 31
∆εκεµβρίου 2011 και 2010, αντίστοιχα (σε χιλ.ευρώ):
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Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2011
Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Συνολικές Πωλήσεις

Λοιπά

Εκµετάλλευση
πρατηρίων
υγρών καυσίµων
(ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ)

Κατασκευαστικά
έργα (ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ)

Εκµετ/ση
∆εξαµενόπλοιων

Απαλοιφή

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

781.768

17.904

4.155

1.304

9.167

12.122

814.298

-3.989

-57

-45

0

-8.031

-12.122

-12.122

777.779

17.847

4.110

1.304

1.136

0

802.176

8.613

-427

-59

-393

-708

0

7.026

Αποσβέσεις

-3.875

-376

-9

-6

-26

0

-4.292

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

-2.829

-691

-2

-7

-9

0

-3.538

Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων

1.909

-1.494

-70

-406

-743

0

-835

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

-31

Φόρος Εισοδήµατος

-209

Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων

-1.044

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

1.163

50

2

1.225

10

Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2010

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

Εκµετάλλευση
πρατηρίων
υγρών
καυσίµων
(ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ)

806.871
-4.007

21.386
-81

4.171
-26

2.141
0

9.291
-7.671

11.785
-11.785

843.860
-11.785

802.864
8.768
-4.083
-1.148

21.305
74
-396
-172

4.145
-125
-13
-1

2.141
26
-7
-12

1.620
-1.109
-19
-11

0
0
0
0

832.075
7.634
-4.518
-1.344

3.537

-494

-139

7

-1.139

0

730
2.502
-1.055

Κατασκευαστικά
έργα (ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ)

Εκµετ/ση
∆εξαµενόπλοιων

Απαλοιφή

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων

1.447

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

4.363

101

5

4.532

63
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2.5

Συναλλαγµατικές µετατροπές

α) Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
β) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο
νόµισµα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα των ενοποιηµένων εταιρειών καταχωρούνται µε την ισοτιµία
του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές,
που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίµηση των απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα, καθώς
και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο
νόµισµα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.

2.6

Ενσώµατα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων
παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο
και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι
συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα.
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ
(1/1/2004) στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου
οίκου εκτιµητών.
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (µηχανολογικός εξοπλισµός
εγκαταστάσεων υγρών-στερεών καυσίµων, µηχανολογικός εξοπλισµός πρατηρίων υγρών
καυσίµων, µεταφορικά µέσα, έπιπλα γραφείων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) αποτιµήθηκαν στο
αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων
που εκτιµήθηκε ως εξής:
Κτίρια (Γενικής Χρήσεως, βιοµηχανοστάσια και αποθήκες)
Μηχανολογικός εξοπλισµός εγκαταστάσεων υγρών καυσίµων
Μηχανολογικός εξοπλισµός επεξεργασίας-αποθήκευσης στερεών καυσίµων
Μηχανολογικός εξοπλισµός πρατηρίων υγρών καυσίµων
Μεταφορικά µέσα
Λοιπός εξοπλισµός

20-70 έτη
20-60 έτη
25-30 έτη
5 – 25 έτη
10-12 έτη
3-10 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι
διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
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∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των
δραστηριoτήτων του Οµίλου. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές
καταστούν µικρότερες σε σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των
παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής
σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

2.7

(α) Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία είναι 4 έτη.
(β) Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία:
•

∆ικαίωµα εµπορικής συνεργασίας µε συνεργαζόµενα πρατήρια

Η µητρική εταιρία για την επέκταση του δικτύου πωλήσεων σε πρατήρια υγρών καυσίµων
συνάπτει πενταετείς συµβάσεις µε νέα συνεργαζόµενα πρατήρια που εντάσσονται στο δίκτυό
της

καθώς και µε τα υφιστάµενα συνεργαζόµενα πρατήρια

για την ανανέωση των

συµβάσεων όταν αυτές λήγουν. Βάσει των συµβάσεων αυτών και για την εξασφάλιση της για
πέντε έτη εµπορικής συνεργασίας µε τα πρατήρια αυτά, η εταιρία αναλαµβάνει την
υποχρέωση µε δικές της δαπάνες να διαµορφώσει τα πρατήρια, έτσι ώστε αυτά να είναι
κατάλληλα για να πωλούν τα προϊόντα της. Στην περίπτωση που καταγγελθεί η σύµβαση από
τον πρατηριούχο πριν από την λήξη της αυτός έχει την υποχρέωση βάσει της σύµβασης να
καταβάλλει στην εταιρία το αναπόσβεστο µέρος του ανωτέρω κόστους. Έτσι η ανωτέρω
δαπάνη που αναλαµβάνεται για να εξασφαλιστεί το δικαίωµα της εµπορικής συνεργασίας µε
αυτά τα πρατήρια για πέντε έτη αντιµετωπίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των
στοιχείων αυτών, η οποία είναι πέντε (5) έτη.
•

Άϋλη εµπορική αξία «αέρας» πρατηρίων:

Αφορά ποσά που τυχόν καταβάλλονται εφ’ άπαξ από την εταιρία κατά την έναρξη µίσθωσης
νέων πρατηρίων. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τα έτη µίσθωσης των πρατηρίων.
2.8

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης
οικονοµικών καταστάσεων.
Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους,
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το
απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
µικρότερες

δυνατές

µονάδες

δηµιουργίας

ταµιακών

ροών.

Οι

ζηµιές

αποµείωσης

καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
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2.9

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Α) Παράγωγα για αντιστάθµιση εύλογης αξίας
Στα πλαίσια της διαχείρισης των κινδύνων από τις µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων των
πετρελαιοειδών προϊόντων, ο Όµιλος διενεργεί πράξεις παραγώγων συµβολαίων. Η εύλογη
αξία των παραγώγων αυτών, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των µελλοντικών
χρηµατοροών, αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό στις «Λοιπές Απαιτήσεις» εφόσον είναι θετική
και στις «Λοιπές Υποχρεώσεις» εάν είναι αρνητική. ∆ιακυµάνσεις στην εύλογη αξία των
παραγώγων

αυτών

καταχωρούνται

στην

κατάσταση

αποτελεσµάτων

στο

«Κόστος

Πωληθέντων» (σηµ. 6.2).
Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου
συµπεριλαµβάνουν εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (Commodity
Price Swaps) και δικαιώµατα προαίρεσης (Options).
Β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν συµµετοχές
του Οµίλου, για τις οποίες δεν υπάρχει σχεδιασµός για τη βραχυπρόθεσµη πώλησή τους.
Αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως
αποµειωµένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων.

Γ) Προσδιορισµός εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές
χρηµαταγορές (π.χ. χρηµατιστήρια) προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές
χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης, οι οποίες βασίζονται ως επί
το πλείστον σε διαθέσιµες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές
αγορές, ενώ χρησιµοποιούν κατά το δυνατό λιγότερο εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας.
Ο Όµιλος εφαρµόζει την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 που απαιτεί τη γνωστοποίηση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω ιεράρχησης τριών
επιπέδων:
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• ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαπραγµατεύονται
σε ενεργές χρηµαταγορές (επίπεδο 1).
• Τεχνικές αποτίµησης βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς ή
υπολογιζόµενες εµµέσως από δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια εργαλεία
(επίπεδο 2).
• Τεχνικές αποτίµησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες
συναλλαγές σε ενεργούς χρηµαταγορές (επίπεδο 3).

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού Οµίλου και εταιρίας, που επιµετρώνται στην εύλογη αξία:

31/12/2011

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού
Μετοχές (Σηµ. 5.5)
Warrants (Σηµ. 5.5)

82.550,10

-

-

0,00

82.550,10

-

82.550,10

-

0,00

0,00

0,00

82.550,10

0,00

392.935,71

Επίπεδο 3

Σύνολο

Στοιχεία Παθητικού
Παράγωγα αντιστάθµισης
εύλογης αξίας
(Σηµ. 5.20)

-

392.935,71
0,00

-

392.935,71

392.935,71

31/12/2010

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Στοιχεία Ενεργητικού
Μετοχές (Σηµ. 5.5)
Warrants (Σηµ. 5.5)

357.935,27
-

55.837,90

357.935,27

-

357.935,27

-

55.837,90

55.837,90

0,00

413.773,17

Στοιχεία Παθητικού
Παράγωγα αντιστάθµισης
εύλογης αξίας
(Σηµ. 5.20)

-

781.650,88
0,00

781.650,88

-

781.650,88
0,00

781.650,88

2.10 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού
κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των
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αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων
πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα ή αποσβέσεις.
2.11 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει
µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης.
Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει
αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
2.12 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και
χαµηλού ρίσκου.
2.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών
εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση
του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των
επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος
(εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις
ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων
µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν
συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
2.14 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη
για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
2.15 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που έχει η µητρική καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν
υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί
µε όλους τους προβλεπόµενους όρους και αναγνωρίζονται στα έσοδα µε βάση την αρχή του
συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία επιχορηγούν.
Οι

κρατικές

επιχορηγήσεις

που

σχετίζονται

µε

την

αγορά

ενσωµάτων

παγίων,

περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην
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κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη
ωφέλιµη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.
2.16 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους
και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που
καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ
των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους
που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των
φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών
διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και υπολογίζονται
µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να
ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις.

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι
αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η
αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία
κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να
υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση.

Η Εταιρεία συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν:
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•

Η Εταιρεία έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες
φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και

•

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια
φορολογική αρχή είτε:
- στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε
- σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να
συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να
εισπράξουν τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις
συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική περίοδο στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναµένονται να τακτοποιηθούν ή να
ανακτηθούν.

2.17 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή
τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα
υπάρξει εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της
δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής
αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση,
µε την χρήση ενός πρόσφορου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς
για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την
υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που
οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και αν δεν είναι
πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον
διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται
µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.

2.18 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα
καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο
κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην
περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στις οικονοµικές καταστάσεις για τα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή.
Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε
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την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit
method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
2.19 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον
Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.

(β) Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων: Συµβάσεις κατασκευής έργων
Τα συµβατικά κόστη καταχωρούνται όταν γίνονται.
Όταν το αποτέλεσµα µίας σύµβασης κατασκευής έργου δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το
συµβατικό έσοδο καταχωρείται µόνο κατά την έκταση του κόστους που αναλήφθηκε και είναι
πιθανό ότι θα ανακτηθεί.
Όταν το αποτέλεσµα µίας σύµβασης κατασκευής έργου µπορεί ν’ αποτιµηθεί αξιόπιστα και
είναι πιθανό ότι η σύµβαση θα είναι κερδοφόρα, το συµβατικό έσοδο καταχωρείται στην
διάρκεια της περιόδου της σύµβασης. Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό συµβατικό κόστος θα
ξεπεράσει το συνολικό συµβατικό έσοδο, η αναµενόµενη ζηµία καταχωρείται αµέσως στα
έξοδα.
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης για να προσδιορίσει το
κατάλληλο σε κάθε περίοδο ποσό. Το στάδιο ολοκλήρωσης της σύµβασης αποτιµάται µε
βάση το γενόµενο κόστος µέχρι την ηµεροµηνία ισολογισµού, ως ποσοστό του συνολικού
εκτιµώµενου κόστους για κάθε σύµβαση. Κόστη που έγιναν στην περίοδο αναφορικά µε
µελλοντική δραστηριότητα για µία σύµβαση, δεν περιλαµβάνεται στο συµβατικό κόστος, για
τον προσδιορισµό του σταδίου ολοκλήρωσης. Τέτοια κόστη παρουσιάζονται ως αποθέµατα,
προκαταβολές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, της παρουσίασης εξαρτωµένης από την φύση
τους.
Ο Όµιλος παρουσιάζει ως περιουσιακό στοιχείο το µικτό ποσό που οφείλεται από τους
πελάτες για συµβατικό έργο για όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις οποίες το κόστος πλέον
του καταχωρηθέντος κέρδους (µείον τις καταχωρηθείσες ζηµίες) υπερβαίνει τις τµηµατικές
τιµολογήσεις. Οι τµηµατικές τιµολογήσεις που δεν έχουν εξοφληθεί από τους πελάτες,
περιλαµβάνονται στους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.
Ο Όµιλος παρουσιάζει ως υποχρέωση το µικτό ποσό που οφείλεται στους πελάτες για
συµβατικό έργο, για όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη για τις οποίες οι τµηµατικές τιµολογήσεις
υπερβαίνουν το κόστος πλέον του καταχωρηθέντος κέρδους (µείον τις καταχωρηθείσες
ζηµίες).
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(γ) Παροχή Υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
(δ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.
(ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους,
δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο να τα
χορηγεί.

2.20 Μισθώσεις
α) Λειτουργικές µισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, σηµαντικό τµήµα των κινδύνων και των ανταµοιβών της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκµισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Πληρωµές σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα µε βάση την
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
Τα έσοδα από µισθώσεις που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά την
διάρκεια της περιόδου γνωστοποιούνται στην σηµείωση 6.3.

Οι απαιτήσεις από µελλοντικά οφειλόµενα µισθώµατα από υποµισθώσεις, σύµφωνα µε µη
ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις την 31/12/2011 και την 31/12/2010, έχουν ως εξής (σε χιλ
ευρώ):

2011

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έτος µέχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

2010

947 992
3.099 3.534
2.604 2.959
6.650 7.485

β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
∆εν

υπάρχουν

µισθώσεις

που

να

πληρούν

τα

εννοιολογικά

χαρακτηριστικά

της

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
2.21 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις
εταιρικές και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την χρονική στιγµή κατά την οποία
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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3
3.1

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους,
όπως κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Η συνολική διαχείριση των
οικονοµικών κινδύνων εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών
και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην οικονοµική επίδοση του
Οµίλου. Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διεξάγεται από ένα κεντροποιηµένο
τµήµα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (Treasury Department). Το τµήµα
διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων παρέχει υπηρεσίες και συντονίζει την πρόσβαση
των εταιρειών του Οµίλου στις χρηµαταγορές. Αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και
αντισταθµίζει αν κρίνεται απαραίτητο, τους οικονοµικούς κινδύνους που δηµιουργούνται από
τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου. ∆εν συνάπτονται χρηµατοοικονοµικές
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
3.2

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα (αγορές / πωλήσεις σε δολάρια 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.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, εάν το ευρώ είχε ισχυροποιηθεί έναντι του δολαρίου κατά 5%
διατηρώντας όλα τα άλλα µεταβλητά στοιχεία σταθερά, τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου θα
µειώνονταν κατά € 45 χιλ.
3.3

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.
Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν κατά τη διάρκεια του έτους κατά 100 µονάδες βάσης (1%)
υψηλότερα, διατηρώντας σταθερές όλες τις υπόλοιπες µεταβλητές, τα προ φόρων κέρδη του
Οµίλου θα µειώνονταν κατά € 647 χιλ.
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3.4

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

εξωχρηµατιστηριακά

συµβόλαια

µελλοντικής

εκπλήρωσης (Commodity Price Swaps) και δικαιώµατα προαίρεσης (Options).
3.5

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.
3.6

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.
Ακολουθεί πίνακας που περιλαµβάνει την χρονολογική ωρίµανση των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων της εταιρίας και του Οµίλου βάσει πληρωµών που απορρέουν από σχετικές
συµβάσεις, σε µη προεξοφληµένες τιµές:
Όµιλος
< 1 έτους
2011

1 µε 5 έτη

2010

2011

> 5 έτη

2010

2011

2010

∆ανεισµός

51.415

51.851

15.475

7.000

0

0

Εµπορικές & Λοιπές Υποχρεώσεις

27.310

33.936

0

0

0

0

Σύνολο

78.725

85.787

15.475

7.000

0

0

Εταιρία
< 1 έτους

∆ανεισµός

1 µε 5 έτη

> 5 έτη

2011

2010

2011

2010

51.152

51.851

15.475

7.000

2011

2010

0

0

Εµπορικές & Λοιπές Υποχρεώσεις

26.153

32.579

0

0

0

0

Σύνολο

77.305

84.430

15.475

7.000

0

0
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3.7

Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου

Οι στόχοι του Οµίλου ως προς τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας του Οµίλου, να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου και να αυξήσει την συνολική του αξία. Ο Όµιλος
για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση µπορεί να µεταβάλει το
µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες
µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος του.

Σύµφωνα και µε την πρακτική που ακολουθεί ο κλάδος ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαιά
του µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον
καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο µακροπρόθεσµος στόχος είναι
η διατήρηση του συντελεστή µόχλευσης µεταξύ 40% - 65% καθώς οι έντονες διακυµάνσεις
στις τιµές των πετρελαιοειδών προϊόντων οδηγούν και σε µεγάλες διαφοροποιήσεις στο
συνολικό δανεισµό. Ο συντελεστής µόχλευσης του Οµίλου µε βάσει τα στοιχεία της
31.12.2011 ανέρχεται σε 55,8%.

4

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα
ισχύοντα.
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων.
∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες.
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5

5.1

Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Οικονοµικής
Θέσης
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

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 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Αναπόσβεστη Αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2010
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011
Αναπόσβεστη Αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2011

Κτίρια

6.484.337,00 9.899.130,25
280.200,84
891.772,35
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.790.902,60

Μηχανολογικός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

ΣΥΝΟΛΟ

37.421.936,27
1.430.910,73
-406.259,85
0,00
38.446.587,15

3.188.056,89 1.860.211,51
10.318,92
74.821,85
0,00
-20.532,42
0,00
0,00
3.198.375,81 1.914.500,94

177.212,82 59.030.884,74
1.408.984,34 4.097.009,03
-426.792,27
0,00
0,00
0,00
1.586.197,16 62.701.101,50

0,00 22.043.229,49
0,00 3.656.582,62
-302.539,23
0,00
0,00
0,00
0,00 25.397.272,88

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

2.885.226,50
512.682,70
0,00
0,00
3.397.909,20

16.128.720,09
2.714.763,65
-287.735,77
0,00
18.555.747,97

1.539.034,47 1.490.248,43
235.612,03
193.524,24
0,00
-14.803,46
0,00
0,00
1.774.646,50 1.668.969,21

6.764.537,84

7.392.993,40

19.890.839,18

1.423.729,31

245.531,73

1.586.197,16 37.303.828,62

6.764.537,84 10.790.902,60
0,00
89.066,75
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.879.969,35

38.446.587,15
395.883,87
-407.016,10
1.767.915,76
40.203.370,68

3.198.375,81 1.914.500,94
14.843,82
24.807,86
-27.834,99
-39.830,88
0,00
0,00
3.185.384,64 1.899.477,92

1.586.197,16 62.701.101,50
499.158,97 1.023.761,27
-474.681,97
0,00
0,00
-1.767.915,76
317.440,37 63.250.180,80

0,00 25.397.272,88
3.484.384,09
0,00
-291.418,30
0,00
0,00
0,00
0,00 28.590.238,67

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

3.397.909,20
488.793,60
0,00
0,00
3.886.702,80

18.555.747,97
2.630.524,52
-229.872,01
0,00
20.956.400,48

1.774.646,50 1.668.969,21
226.781,35
138.284,62
-21.715,67
-39.830,62
0,00
0,00
1.979.712,18 1.767.423,21

6.764.537,84

6.993.266,55

19.246.970,20

1.205.672,46

132.054,71

317.440,37 34.659.942,13
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Εταιρία

Οικόπεδα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Αναπόσβεστη Αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2010
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011
Αναπόσβεστη Αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2011

Κτίρια

6.484.337,00 9.899.130,25
280.200,84
891.772,35
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.790.902,60

Μηχανολογικός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

ΣΥΝΟΛΟ

37.397.168,25 3.149.017,33 1.734.136,93
1.430.910,73
9.418,92
55.387,23
-406.259,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.421.819,13 3.158.436,25 1.789.524,16

177.212,82 58.841.002,58
1.408.984,34 4.076.674,41
0,00
-406.259,85
0,00
0,00
1.586.197,16 62.511.417,14

0,00 21.954.470,12
0,00 3.625.626,38
0,00
-287.735,77
0,00
0,00
0,00 25.292.360,73

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

2.885.226,50
512.682,70
0,00
0,00
3.397.909,20

16.119.021,47 1.537.014,42 1.413.207,73
2.710.702,34
232.150,36 170.090,98
-287.735,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.541.988,04 1.769.164,78 1.583.298,71

6.764.537,84

7.392.993,40

19.879.831,09

6.764.537,84 10.790.902,60
0,00
89.066,75
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.879.969,35

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

1.389.271,47

206.225,45

1.586.197,16 37.219.056,41

38.421.819,13 3.158.436,25 1.789.524,16
395.883,87
3.658,72
23.979,06
-407.016,10
-27.834,99
-39.830,88
1.767.915,76
0,00
0,00
40.178.602,66 3.134.259,98 1.773.672,34

1.586.197,16 62.511.417,14
499.158,97 1.011.747,37
-474.681,97
0,00
0,00
-1.767.915,76
317.440,37 63.048.482,54

0,00 25.292.360,73
0,00 3.457.243,73
-291.418,30
0,00
0,00
0,00
0,00 28.458.186,16

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

3.397.909,20
488.793,60
0,00
0,00
3.886.702,80

18.541.988,04 1.769.164,78 1.583.298,71
2.626.701,21
222.729,67 119.019,25
-229.872,01
-21.715,67
-39.830,62
0,00
0,00
0,00
20.938.817,24 1.970.178,78 1.662.487,34

6.764.537,84

6.993.266,55

19.239.785,42

1.164.081,20

111.185,00

317.440,37 34.590.296,38

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» την 31/12/2011 αφορά δαπάνες
των υπό κατασκευή νέων ∆εξαµενών αποθήκευσης καυσίµων στον Ασπρόπυργο Αττικής, και
την βελτίωση των δεξαµενών της εγκατάστασης στην Αγριά Βόλου.
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5.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Η αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων έχει όπως παρακάτω:
Όµιλος

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Λογισµικά
Προγράµµατα

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

6.405.154,48
356.554,31
0,00
0,00
6.761.708,79

565.498,34
78.483,00
-2.350,00
0,00
641.631,34

6.970.652,82
435.037,31
-2.350,00
0,00
7.403.340,13

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

3.187.319,75
834.111,93
0,00
0,00
4.021.431,68

528.954,34
27.542,45
-1.315,64
0,00
555.181,15

3.716.274,09
861.654,38
-1.315,64
0,00
4.576.612,83

2.740.277,11

86.450,19

2.826.727,30

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2010
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

6.761.708,79
174.779,21
-95.908,94
0,00
6.840.579,06

641.631,34 7.403.340,13
26.709,70
201.488,91
0,00
-95.908,94
0,00
0,00
668.341,04 7.508.920,10

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

4.021.431,68
774.850,49
-61.087,01
0,00
4.735.195,16

555.181,15 4.576.612,83
32.821,59
807.672,08
0,00
-61.087,01
0,00
0,00
588.002,74 5.323.197,90

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2011

2.105.383,90

80.338,30

2.185.722,20
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Εταιρία

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

6.405.154,48
356.554,31
0,00
0,00
6.761.708,79

552.891,34
30.733,00
0,00
0,00
583.624,34

6.958.045,82
387.287,31
0,00
0,00
7.345.333,13

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

3.187.319,75
834.111,93
0,00
0,00
4.021.431,68

523.030,55
19.509,82
0,00
0,00
542.540,37

3.710.350,30
853.621,75
0,00
0,00
4.563.972,05

2.740.277,11

41.083,97

2.781.361,08

Αναπόσβεστη Αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2010

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

6.761.708,79
174.779,21
-95.908,94
0,00
6.840.579,06

583.624,34 7.345.333,13
26.709,70
201.488,91
0,00
-95.908,94
0,00
0,00
610.334,04 7.450.913,10

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

4.021.431,68
774.850,49
-61.087,01
0,00
4.735.195,16

542.540,37 4.563.972,05
19.169,20
794.019,69
0,00
-61.087,01
0,00
0,00
561.709,57 5.296.904,73

Αναπόσβεστη Αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2011

5.3

Λογισµικά
Προγράµµατα

2.105.383,90

48.624,47

2.154.008,37

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Η κίνηση των συµµετοχών σε θυγατρικές έχει όπως παρακάτω:

Επενδύσεις σε θυγατρικές

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρχή περιόδου 1/1/2010

759.929,00

Συµµετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ

500.000,00

Τέλος περιόδου 31/12/2010

1.259.929,00

Αρχή περιόδου 1/1/2011

1.259.929,00

(-) Πρόβλεψη Αποµείωσης Αξίας της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
Τέλος περιόδου 31/12/2011

-200.000,00
1.059.929,00
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5.4

Επενδύσεις σε συγγενείς

Η κίνηση των συµµετοχών σε συγγενείς έχει όπως παρακάτω:

Αρχή περιόδου
Κέρδη (Zηµιά) από συµµετοχή
σε συγγενή από 1/1-31/12
Υπόλοιπο λήξεως

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
3.009.454,21 2.279.145,14

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
1.850.000,00 1.850.000,00

-30.641,48

730.309,07

0,00

0,00

2.978.812,73

3.009.454,21

1.850.000,00

1.850.000,00

Η συνοπτική Ενοποιηµένη Οικονοµική κατάσταση της συγγενούς εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
έχει ως εξής:
Ενεργητικό

31/12/2011

26.949.594,20

Υποχρεώσεις

18.908.692,03

Σύνολο
εσόδων
16.094.876,29

Κέρδη / (Ζηµίες)Περιόδου αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες (Μέτοχοι Μητρικής)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

31/12/2010

22.251.986,27

14.118.326,24

15.349.077,08

Κέρδη / (Ζηµίες)Περιόδου αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες (Μέτοχοι Μητρικής)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Kέρδη/Ζηµιές
µετά φόρων
-132.757,86
-82.814,82
-49.943,04
-132.757,86
1.973.808,31
1.973.808,31
0,00
1.973.808,31

Η συγγενής εταιρία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» στην τρέχουσα περίοδο συνέταξε για πρώτη
φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την νεοσύστατη θυγατρική της «ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑ∆Ι
Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 80%. Ως εκ τούτου, κατά την ενοποίηση στον όµιλο
της «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.» της συγγενούς εταιρίας µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, λήφθηκαν
υπόψη οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.»
η

Η εταιρία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑ∆Ι Α.Ε.» ιδρύθηκε την 14 Φεβρουαρίου 2011 και έχει ως κύριο
αντικείµενο τη συλλογή χρησιµοποιηµένων τηγανελαίων, τα οποία χρησιµοποιούνται ως πρώτη
ύλη για την παραγωγή biodiesel από την «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», στην οποία και πωλούνται.

5.5

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρχή περιόδου 1/1/2009
Συµµετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Frontera Resources
Corporation

0,00

0,00

700.286,80

700.286,80

Κέρδος / (Zηµία) από αποτίµηση συµµετοχής την 31/12/2009
καταχωρηµένο απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

131.972,25

131.972,25

Κέρδος / (Zηµία) από αποτίµηση συµµετοχής την 31/12/2010
καταχωρηµένο απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

-418.485,88

-418.485,88

413.773,17

413.773,17

-331.223,07

-331.223,07

82.550,10

82.550,10

Υπόλοιπο 31/12/2010
Ζηµιά από αποτίµηση συµµετοχής την 31/12/2011
καταχωρηµένο απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Τέλος περιόδου 31/12/2011
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Η συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις αφορά 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
31/12/2011, ενώ τα Warrants είναι πλέον χωρίς αξία, λόγω εκπνοής του χρόνου άσκησης
των δικαιωµάτων.
Η συνολική ζηµιά από την αποτίµηση της 31/12/2011 ανήλθε σε ευρώ 331.223,07,
αναγνωρίστηκε στην Καθαρή Θέση µέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (Λοιπά
Συνολικά Έσοδα) και αναλύεται όπως παρακάτω:

Ζηµιά από αποτίµηση µετοχών
Ζηµιά από αποτίµηση ∆ικαιωµάτων

-275.385,17
-55.837,90

Σύνολο

-331.223,07

Σηµειώνεται, ότι η σωρευτική ζηµιά των Warrants ποσού ευρώ 325.633,36, µεταφέρθηκε από
την Καθαρή Θέση µέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (Λοιπά Συνολικά Έσοδα), στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, λόγω της εκπνοής του χρόνου άσκησης των
δικαιωµάτων.
5.6

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Προκαταβληθέντα µισθώµατα πρατηρίων
πέραν του έτους
Εγγυήσεις για µισθωµένα αυτοκίνητα
Εγγυήσεις για µισθωµένα ακίνητα
Λοιπές Εγγυήσεις
Σύνολο

5.7

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010

3.567.496,05
75.109,68
269.834,54
26.358,79
3.938.799,06

3.567.496,05
67.582,69
269.834,54
23.171,56
3.928.084,84

2.617.344,46
76.635,36
277.246,60
18.048,33
2.989.274,75

2.617.344,46
67.754,15
277.246,60
15.980,31
2.978.325,52

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της εταιρίας την 31/12/2011 και την 31/12/2010 αντίστοιχα,
έχουν όπως παρακάτω:

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
15.402.692,25 11.509.023,16
648.991,20
829.006,40
846.752,62
612.677,37
631.106,18
535.678,59
43.581,54
295.175,46
17.573.123,79 13.781.560,98

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
15.106.954,67 11.439.580,17
641.271,75
822.063,59
846.752,62
612.677,37
631.106,18
535.678,59
39.900,03
111.359,97
17.265.985,25 13.521.359,69
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Στα αποθέµατα καυσίµων της µητρικής εταιρίας περιλαµβάνονται προπληρωθέντες δασµοί
καυσίµων, προκειµένου αυτά να καταστούν ελεύθερα για πώληση,

η αξία των οποίων

ανέρχεται την 31/12/2011 στο ποσό των 1.241.948,26 ευρώ (31/12/2010:

1.595.343,93

ευρώ).
5.8

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Πελάτες
Μεταχρον/νες επιταγές εισπρακτέες Γραµµάτια
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
40.458.900,15 37.924.354,42

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
40.323.328,99 37.478.768,44

26.255.457,68
-2.275.288,11
64.439.069,72

26.206.151,89
-2.273.584,11
64.255.896,77

34.548.654,16
-1.676.095,89
70.796.912,69

34.547.067,50
-1.673.643,61
70.352.192,33

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων από πελάτες συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.
(1) Οι «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» της εταιρίας και του οµίλου αναλύονται
ανάλογα µε τις κατηγορίες ηµερών κατά τις οποίες θα καταστούν απαιτητές ως εξής:

Πελάτες
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
Ποσό

%

Από 1 έως 30 ηµέρες

34.297

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2010

Ποσό

90%

31/12/2011
%

Ποσό

31/12/2010
%

28.717

85%

34.345

Ποσό

90%

%

28.455

85%

Από 31 έως 60 ηµέρες

3.202

8%

3.521

10%

3.202

8%

3.521

10%

Από 61 έως 90 ηµέρες

633

2%

1.568

5%

633

2%

1.568

5%

Από 91 έως 365 ηµέρες

70

0%

105

0%

70

0%

105

0%

Σύνολο

38.202 100%

33.911 100%

38.250 100%

33.649 100%

Μεταχρον/νες Επιταγές Εισπρακτέες - Γραµµάτια
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
Ποσό

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2010

%

Από 1 έως 30 ηµέρες

21.309

81%

Ποσό

31/12/2011
%

Ποσό

31/12/2010
%

27.109

78%

21.297

81%

Ποσό

%

27.107

78%

Από 31 έως 60 ηµέρες

3.426

13%

5.194

15%

3.426

13%

5.194

15%

Από 61 έως 90 ηµέρες

401

2%

1.186

3%

401

2%

1.186

3%

Από 91 έως 365 ηµέρες

926

3%

865

3%

889

3%

865

3%

>365 ηµέρες

193

1%

195

1%

193

1%

195

1%

Σύνολο

26.255

99%

Σύνολο µη ληξιπρόθεσµων
εµπορικών απαιτήσεων

34.549 100%

26.206 100%

34.547 100%

64.457

68.460

64.456

68.196

2.257

4.013

2.074

3.830

Πρόβλεψη αποµείωσης
Σύνολο

-2.276
-19

-1.676
2.337

-2.274
-200

-1.674
2.156

Σύνολο απαιτήσεων

64.438

70.797

64.256

70.352

Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις
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(2) Η ανάλυση της κίνησης των προβλέψεων αποµείωσης των πελατών, έχει όπως
παρακάτω:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01.01.2010
∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2010
∆ιαγραφές/Εισπράξεις χρήσεως 01.01.-31.12.2010
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2010
∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2011

845.637,19

1.002.000,00

1.000.000,00

-173.245,30

-171.993,58

1.676.095,89

1.673.643,61

600.697,80

600.000,00

-1.505,58

-59,50

2.275.288,11

2.273.584,11

∆ιαγραφές/Εισπράξεις χρήσεως 01.01.-31.12.2011
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

847.341,19

Η δαπάνη πρόβλεψης για ενδεχόµενες επισφάλειες από πελάτες, καταχωρήθηκε στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στο κονδύλι «Άλλα έξοδα».

(3) Για εξασφάλιση των πάσης φύσης απαιτήσεων από πελάτες της εταιρίας, έχουν εγγραφεί
προσηµειώσεις υποθήκης επί ακινήτων αυτών ύψους 29.400 χιλ ευρώ, καθώς και αξιόγραφα
(εγγυητικές επιστολές, επιταγές κλπ) ύψους 58.855 χιλ. ευρώ.

5.9

Λοιπές απαιτήσεις

Ελληνικό ∆ηµόσιο ( Χ.Υ. Φ.Π.Α.)
Ελληνικό ∆ηµόσιο -Λοιπές απαιτήσεις
Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ/λών και
πιστώσεων
Προκαταβολές σε προµηθευτές και
πιστωτές
∆ιάφορα έξοδα επόµενων χρήσεων
∆ιάφορα έσοδα δουλευµένα/ εισπρακτέα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
8.952.939,66
3.550.261,57
2.513.595,81
2.994.443,38

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
8.907.603,25
3.516.911,60
2.407.568,27
2.893.370,78

304.182,83

196.643,19

294.922,50

188.115,98

134.616,09
1.016.155,38

281.606,39
920.294,22

1.726.132,14
743.204,34

930.588,16
873.759,42

324.786,12
1.472.033,33
14.718.309,22

111.859,73
1.198.702,20
9.253.810,68

105.808,67
1.445.960,02
15.631.199,19

33.356,89
1.172.885,00
9.608.987,83

Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.

5.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Ο λογαριασµός Ταµιακών διαθεσίµων αναλύεται όπως παρακάτω:

Ταµείο Μετρητών
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε Ξ. Ν.
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
230.950,45
345.868,11
4.160.866,77
5.347.666,03
1.236.302,11
495.020,01
5.743.036,99
6.073.636,49

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
312.980,37
183.256,16
3.958.167,53
4.805.940,20
1.236.302,11
495.020,01
5.507.450,01
5.484.216,37
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5.11 Μετοχικό κεφάλαιο
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.

5.12 Υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο 01/01/2010

20.875.517,62

Πραγµατοποιηθέντα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από 1/1
έως 31/12/2010 (φόρος λόγω µείωσης συντελεστών)
Υπόλοιπο 31/12/2010

-4.871,46
20.870.646,16

Υπόλοιπο 31/12/2011

20.870.646,16

Τα έξοδα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, παρουσιάζονται ελεύθερα από
φόρους.

5.13 Λοιπά αποθεµατικά
Η ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπά Αποθεµατικά» έχει όπως παρακάτω:

Τακτικό Αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά Ειδικών
∆ιατάξεων Νόµων
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογ. µε
ειδικό τρόπο
∆ιαφορές από αποτίµηση συµµετοχών
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
1.510.000,00 1.510.000,00
61.018,03
61.018,03

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
1.490.000,00 1.490.000,00
61.018,03
61.018,03

1.867.931,03

1.867.931,03

1.867.931,03

1.867.931,03

99.662,70
-292.103,34
3.246.508,42

99.662,70
-286.513,63
3.252.098,13

99.662,70
-292.103,34
3.226.508,42

99.662,70
-286.513,63
3.232.098,13

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά αφορούν:
(α) Αφορολόγητο Αποθεµατικό Αναπτυξιακού Νόµου 2601/1998 σε σχέση κυρίως µε την
ανέγερση του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών καυσίµων στο Βόλο.
(β) Αφορολόγητα κέρδη ή έσοδα φορολογηθέντα µε φορολογικό συντελεστή χαµηλότερο από
τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.
(γ) Το αποθεµατικό από αποτίµηση συµµετοχών, αφορά τη διαφορά που προέκυψε από την
αποτίµηση την 31/12/2011 της συµµετοχής της εταιρίας στην Frontera Resources Corporation
(Σηµ. 5.5).
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5.14 ∆άνεια
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια
Άλλα δάνεια (Βραχυπρόθεσµο µέρος
µακροπρόθεσµων δανείων)
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
δανείων
Σύνολο δανείων

15.475.000,00

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010

7.000.000,00 15.475.000,00

7.000.000,00

46.890.649,98 26.850.750,69 46.627.338,68 26.850.750,69
4.525.000,00 25.000.000,00

4.525.000,00 25.000.000,00

51.415.649,98 51.850.750,69 51.152.338,68 51.850.750,69
66.890.649,98 58.850.750,69 66.627.338,68 58.850.750,69

Η λήξη των µακροπρόθεσµων δανείων οµίλου και εταιρίας έχουν ως εξής:

1/1-31/12/2012
1/1/2013 -30/11/2014

4.525.000,00
15.475.000,00
20.000.000,00

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των ως άνω δανείων έχουν χορηγηθεί σε ευρώ και οι συµβατικές

ηµεροµηνίες επαναδιαπραγµάτευσης των επιτοκίων είναι µέχρι 6 µήνες.

5.15 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Ο λογαριασµός Επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού, αφορά τη λήψη
επιχορήγησης από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την προµήθεια και
εγκατάσταση συστηµάτων παρακολούθησης και ασφάλειας (G.P.S.) στα βυτιοφόρα
αυτοκίνητα της εταιρίας, και στα πλοία µεταφοράς καυσίµων.
Η κίνηση του εν λόγω λογαριασµού έχει ως εξής (όµιλος και εταιρία):

Υπόλοιπο 31/12/2009

38.314,04

Μεταφορά µέρους της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες
απόσβεσης, κλπ χρήσης 2010
Υπόλοιπο 31/12/2010

-29.619,84

Μεταφορά µέρους της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες
απόσβεσης, κλπ χρήσης 2011
Υπόλοιπο 31/12/2011

-8.694,20

8.694,20

0,00

5.16 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις
σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές, έχουν ως εξής:

71

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

-2.282.320,19
-10.709,88
-95.974,18

-2.247.498,43
0,00
-51.079,66

-2.278.887,49
-10.709,88
-95.189,58

-2.244.863,18
0,00
-50.663,53

Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης

-2.389.004,25

-2.298.578,09

-2.384.786,95

-2.295.526,71

451.038,69
624.484,19
78.587,14

505.694,72
398.702,85
156.330,18

440.500,76
0,00
78.587,14

495.657,70
0,00
156.330,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.154.110,02

1.060.727,75

519.087,90

651.987,88

-1.234.894,23

-1.237.850,34

-1.865.699,05

-1.643.538,83

29.573,77

45.826,97

29.573,77

45.826,97

-1.205.320,46

-1.192.023,37

-1.836.125,28

-1.597.711,86

Αναβαλλόµενες φορολογικές Απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζόµενους
Επί φορολογικών ζηµιών
Αποτίµηση πράξεων Hedging
Αποθέµατα
Σύνολο φορολογικής απαίτησης
Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου
(συµψηφισµένο)
Αναβαλλόµενες φορολογικές Απαιτήσεις
καταχωρηµένες απευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου
(συµψηφισµένο)

Οι µεταβολές των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων όπως
προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2009
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης
Αναβαλλόµενες φορολογικές
Απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζόµενους
Επί φορολογικών ζηµιών
Αποτίµηση πράξεων Hedging
Αποθέµατα
Σύνολο φορολογικής απαίτησης
Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου
(συµψηφισµένο)
Αναβαλλόµενες φορολογικές
Απαιτήσεις καταχωρηµένες
απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου
(συµψηφισµένο)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.1-31.12.2010

31.12.2010

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.1-31.12.2011

31.12.2011

-2.179.851,38
-38.136,28
-36.790,68
-2.254.778,34

-67.647,05
38.136,28
-14.288,98
-43.799,75

-2.247.498,43
0,00
-51.079,66
-2.298.578,09

-34.821,76
-10.709,88
-44.894,52
-90.426,16

-2.282.320,19
-10.709,88
-95.974,18
-2.389.004,25

494.330,44
154.160,05
59.810,47
4.714,17
713.015,13

11.364,28
244.542,80
96.519,71
-4.714,17
347.712,62

505.694,72
398.702,85
156.330,18
0,00
1.060.727,75

-54.656,03
225.781,34
-77.743,04
0,00
93.382,27

451.038,69
624.484,19
78.587,14
0,00
1.154.110,02

-1.541.763,21

303.912,87

-1.237.850,34

2.956,11

-1.234.894,23

71.339,33

-25.512,36

45.826,97

-16.253,20

29.573,77

-1.470.423,88

278.400,51

-1.192.023,37

-13.297,09

-1.205.320,46
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ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.1-31.12.2010

31.12.2009
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης
Αναβαλλόµενες φορολογικές
Απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποτίµηση πράξεων Hedging
Σύνολο φορολογικής απαίτησης
Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου
(συµψηφισµένο)

31.12.2011

-2.178.047,66
-38.136,28
-36.517,33
-2.252.701,27

-66.815,52
38.136,28
-14.146,20
-42.825,44

-2.244.863,18
0,00
-50.663,53
-2.295.526,71

-34.024,31
-10.709,88
-44.526,05
-89.260,24

-2.278.887,49
-10.709,88
-95.189,58
-2.384.786,95

479.955,37
59.810,47
539.765,84

15.702,33
96.519,71
112.222,04

495.657,70
156.330,18
651.987,88

-55.156,94
-77.743,04
-132.899,98

440.500,76
78.587,14
519.087,90

-1.712.935,43

69.396,60

-1.643.538,83

-222.160,22

-1.865.699,05

71.339,33

-25.512,36

45.826,97

-25.512,36

29.573,77

-1.641.596,10

43.884,24

-1.597.711,86

-247.672,58

-1.836.125,28

Αναβαλλόµενες φορολογικές
Απαιτήσεις καταχωρηµένες
απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου
(συµψηφισµένο)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.1-31.12.2011

31.12.2010

Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου όπως προέκυψε την 31/12/2011 και την 31/12/2010
έχει ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης (1/1/2011, 1/1/2010)
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
καταχωρηµένες απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο, έσοδο)
περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου (31/12/2011,
31/12/2010)

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

-1.192.023,37 -1.470.423,88

-1.597.711,86

-1.641.596,10

0,00

-4.871,46

0,00

-4.871,46

-13.297,09

283.271,97

-238.413,42

48.755,70

-1.205.320,46

-1.192.023,37

-1.836.125,28

-1.597.711,86

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις ως προς τη λήξη τους αναλύονται ως εξής:

Βραχυπρόθεσµες
Μακροπρόθεσµες

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
141.725,92
187.058,97
-1.347.046,38 -1.379.082,34
-1.205.320,46 -1.192.023,37

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
95.787,89
173.530,93
-1.931.913,17 -1.771.242,79
-1.836.125,28 -1.597.711,86
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5.17 Λοιπές Προβλέψεις
Το ποσό των 175.000 ευρώ, αφορά σωρευτικές προβλέψεις που έχει σχηµατίσει ο όµιλος και
η εταιρία, σχετικά µε το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων των
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2009 και 2010.

5.18 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε
περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές
των εργαζοµένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Η αποζηµίωση που καταβάλλει η µητρική εταιρία, σε περίπτωση
συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 60% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης.

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία παρουσιάζεται στις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και βασίζεται για τη µητρική
σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη, η οποία έγινε για τη χρήση 2009 και περιλάµβανε
εκτίµηση για το 2010 και 2011, ενώ για τις θυγατρικές στις διατάξεις του 2190/1920 (το 40%
του σχετικού ποσού της αποζηµίωσης που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης).

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2010
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2010
Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2010
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2010
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2010
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2011
Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2011
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2011
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2011

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2.447.031,65
164.418,61
148.905,69
-231.882,32
2.528.473,63
163.198,84
148.905,69
-585.384,70
2.255.193,46

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
2.385.276,46
160.694,31
148.905,69
-216.587,95
2.478.288,51
160.694,31
148.905,69
-585.384,70
2.202.503,81

5.19 Προµηθευτές
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
Προµηθευτές
Σύνολο

24.254.025,55
24.254.025,55

24.338.456,41
24.338.456,41

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
23.599.680,95
23.599.680,95

23.606.670,71
23.606.670,71

(1) Ποσοστό 86% του υπολοίπου προµηθευτών της 31/12/2011, αφορά τους δύο βασικούς
προµηθευτές καυσίµων (∆ιυλιστήρια). Για το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 82%.
(2) Το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές της εταιρίας και του Οµίλου, εξοφλείται σε
χρονικό διάστηµα 30 ηµερών.
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5.20 Λοιπές Υποχρεώσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010

Προκαταβολές Πελατών

876.034,82

642.519,07

726.728,07

493.644,10

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί

737.983,17

799.428,65

606.831,78

666.911,44

Μερίσµατα οφειλόµενα
Οφειλόµενες αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και στελεχών εταιρίας

303,68

2.427,48

303,68

2.427,48

116.960,00

228.380,00

116.960,00

228.380,00

Πιστωτές διάφοροι

384.314,51

677.892,57

382.295,49

672.822,82

68.125,70

87.011,94

55.292,18

81.864,94

-65.249,31

0,00

-65.249,31

0,00

Εξοδα που αφορούν την κλειόµενη χρήση
Αγορές υπό τακτοποίηση
∆ασµοί Καυσίµων που αφορούν την κλειόµενη χρήση
και είναι πληρωτέοι την επόµενη χρήση
Αποτίµηση Παραγώγων αντιστάθµισης εύλογης αξίας
(Σηµ. 2.9)

0,00

4.516.388,26

0,00

4.516.388,26

392.935,71

781.650,88

392.935,71

781.650,88

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

144.017,03

141.398,89

0,00

0,00

Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού

220.884,01

448.463,90

162.165,31

372.952,13

Φόροι - τέλη αµοιβών τρίτων
Λοιποί Φόροι - Τέλη
Σύνολο

12.609,16

11.214,16

12.170,70

9.526,00

123.146,41
3.012.064,89

137.605,17
8.474.380,97

118.202,98
2.508.636,59

134.420,70
7.960.988,75

5.21 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Έκτακτη Εφάπαξ Εισφορά Κοινωνικής
Ευθύνης (Νόµος 3845/2010)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
44.264,96
893.107,41
44.264,96
891.741,36
0,00
0,00
44.264,96

127.980,21
102.286,03
1.123.373,65

0,00
0,00
44.264,96

119.808,46
0,00
1.011.549,82
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6

Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Συνολικών

Εσόδων
6.1

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της εταιρίας και του οµίλου κατά τις χρήσεις που έληξαν στις
31 ∆εκεµβρίου 2011 και 31 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύεται ως εξής:

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

6.2

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
781.874.435,15 806.964.499,90 781.768.499,50 806.871.219,05
2.706.546,96
3.293.305,03
2.742.673,36
3.330.475,44
2.665.771,62
5.166.160,14
2.665.771,62
5.166.160,14
12.455.114,42
12.848.454,59
12.455.114,42
12.848.454,59
1.303.534,51
2.140.901,40
0,00
0,00
1.136.257,36
1.617.355,95
0,00
0,00
34.999,99
44.437,35
40.729,21
41.543,40
802.176.660,01 832.075.114,36 799.672.788,11 828.257.852,62

Κόστος πωλήσεων

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
743.751.623,54 763.850.520,06 743.863.457,97 764.072.042,75
1.669.381,29
1.912.231,39
1.711.127,78
1.899.104,24
1.868.770,57
3.600.106,10
1.868.770,57
3.600.106,10
11.222.365,05
11.387.381,88
11.222.365,05
11.445.672,87
1.455.698,47
1.826.614,91
0,00
0,00
1.867.158,70
2.731.810,52
0,00
0,00
92.162,11
121.889,92
99.797,73
118.098,61
761.927.159,73 785.430.554,78 758.765.519,10 781.135.024,57

(1) Στο κόστος πωλήσεων Καυσίµων εσωτερικής αγοράς της χρήσης 2011, περιλαµβάνεται
Ζηµιά που προέκυψε από πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου λόγω της µεταβολής της τιµής του
πετρελαίου (hedging) ποσού ευρώ 1.291.629,20 (2010: Ζηµιά ευρώ 1.801.806,43).
(2) Σηµειώνεται ότι τόσο στον κύκλο εργασιών των καυσίµων εσωτερικής αγοράς, όσο και στο
κόστος πωληθέντων, περιλαµβάνεται αξία του Ε.Φ.Κ. πετρελαιοειδών προϊόντων, συνολικού
ποσού 261.888 χιλ. ευρώ (2010: 365.656 χιλ. ευρώ).
6.3

Άλλα έσοδα

Επιδοτήσεις Ναύλων
Έσοδα από ενοίκια κτιρίων
Λοιπές Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις
Λοιπά Εσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Εισπράξεις αποσβεσµένων πελατών
Λοιπά έσοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010
696.289,74
740.480,33
1.148.252,85
1.235.203,50
8.593,77
24.418,38
304.081,00
282.633,24
238.963,25
213.010,30
423.972,78
530.712,33
0,00
38.006,79
236.631,10
130.915,23
3.094.791,28
3.157.373,31

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010
696.289,74
740.480,33
1.159.680,21
1.246.488,42
6.611,37
24.108,38
430.250,95
485.377,70
238.963,25
213.010,30
420.333,00
525.427,19
38.006,79
0,00
224.628,48
126.441,43
3.214.763,79
3.361.333,75
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6.4

Έξοδα διοικήσεως
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/11/131/12/2011
31/12/2010

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

6.5

2.163.904,37
417.277,42
681.045,03
16.787,87
412.965,73
110.334,16
93.120,74
3.895.435,33

2.664.206,11
563.091,17
694.527,87
26.892,03
477.179,15
123.764,22
93.989,30
4.643.649,86

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/131/12/2011
31/12/2010
2.244.571,62
326.921,97
730.681,55
13.516,61
370.350,37
77.990,26
91.167,75
3.855.200,14

2.715.584,35
417.372,22
801.114,17
19.967,06
436.853,11
87.899,11
91.167,75
4.569.957,78

Έξοδα διαθέσεως
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

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

10.075.764,17
548.662,79
3.722.404,89
118.433,39
16.864.664,34
4.181.722,01
218.983,79
35.730.635,37

11.497.543,69
677.094,65
3.996.015,07
85.140,15
19.527.780,94
4.394.472,78
219.335,00
40.397.382,27

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
9.789.674,73
478.195,32
3.696.951,26
100.845,82
16.895.580,29
4.173.273,16
218.432,25
35.352.952,82

11.168.563,08
530.060,25
3.960.516,85
68.837,19
19.575.513,95
4.391.349,02
218.432,25
39.913.272,58

Το κονδύλι «∆ιάφορα έξοδα» του λογαριασµού Εξόδων ∆ιάθεσης, αναλύεται όπως
παρακάτω:

Έξοδα µεταφοράς πωλήσεων
∆ιάφορα έξοδα πρατηρίων /βιοµηχανίας
Λοιπά έξοδα

6.6

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
13.853.061,41 15.391.821,80 13.853.061,41 15.476.770,03
891.704,56
1.529.746,71
891.704,56
1.529.746,71
2.119.898,37
2.606.212,43
2.150.814,32
2.568.997,21
16.864.664,34 19.527.780,94 16.895.580,29 19.575.513,95

Άλλα έξοδα

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
314.948,35
536.535,90
600.697,80 1.002.000,00
68.127,73
106.460,26
983.773,88 1.644.996,16

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
311.023,64
533.095,23
600.000,00 1.000.000,00
67.717,69
104.911,46
978.741,33 1.638.006,69
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6.7

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό)

Τόκοι & έξοδα χρηµατοδοτήσεων
Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Έσοδα τόκων από πελάτες
Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

6.8

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010

3.364.349,04

3.360.994,24

1.609.507,68

1.599.615,78

31.537,42

79.055,48

28.263,10

77.083,78

136.170,42

53.719,55

124.277,60

41.503,19

-316.554,07

-291.288,48

-316.554,07

-291.288,48

-2.231,86
3.213.270,95

-107.328,01
1.343.666,22

-1.735,34
3.195.245,53

-107.328,01
1.319.586,26

Κέρδη / (Ζηµιές) από συµµετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις

(βλέπε σηµείωση 5.3)

6.9

Κέρδη / (Ζηµιές) από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις

(βλέπε σηµείωση 5.4)

6.10 Κέρδη / (Ζηµιές) από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις
(βλέπε σηµείωση 5.5)

6.11 Φόρος Εισοδήµατος
Ο φορολογικός συντελεστής για την περίοδο 1/1 έως 31/12/2011 είναι 20% ενώ για την
περίοδο 1/1 έως 31/12/2010 ήταν 24%.
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. Η χρήση 2011 της µητρικής και των εταιριών ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ, ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, ελέγχεται από τους νόµιµους ελεγκτές µε βάση την
ΠΟΛ. 1159/2011. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος και η
Εταιρία για τις χρήσεις 2009 και 2010, ανέρχεται σε ευρώ 175.000.
Το ποσό του Φόρου Εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα χρήσεων 2011 και
2010, αναλύεται ως εξής:
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Αναλογούν (πραγµατικός) φόρος περιόδου
Έκτακτη Εφάπαξ Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης
Πρόβλεψη ενδεχόµενων διαφορών φορολογικού
ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιποί µη
ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο - έσοδο) περιόδου (Σηµ.
Νο 5.16)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2010
44.264,96
893.107,41
44.264,96
891.741,36
0,00
127.980,21
0,00
119.808,46
0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

151.728,75

217.236,61

148.688,75

0,00

13.297,09 -283.271,97
209.290,80 1.055.052,26

238.413,42
-48.755,70
431.367,13 1.062.794,12

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε τα κέρδη πριν το φόρο µε βάση τους ισχύοντες
συντελεστές και του εξόδου της φορολογίας έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων

-835.098,81

2.502.547,45

214.259,62

3.043.338,49

Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό
συντελεστή της Εταιρίας (2011:20%, 2010:24%)
Φόρος έκτακτης εισφοράς
Φορολογική αναµόρφωση εσόδων/εξόδων

-167.019,76
0,00
182.792,99

600.611,39
127.980,21
100.163,31

42.851,92
0,00
217.693,98

730.401,24
119.808,46
94.948,99

6.128,30

-175.274,18

0,00

0,00

22.132,48

38.054,17

22.132,48

38.054,17

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

151.728,75

217.236,61

148.688,75

0,00

13.528,04

0,00

0,00

0,00

0,00
209.290,80

46.280,75
1.055.052,26

0,00
431.367,13

-20.418,74
1.062.794,12

-1.044.389,61

1.447.495,19

-217.107,51

1.980.544,37

Έσοδα/Έξοδα µη υποκείµενα σε φόρο
Συµπληρωµατικός φόρος σε εισπραχθέντα
µισθώµατα
Πρόβλεψη ενδεχόµενων διαφορών φορολογικού
ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιποί µη
ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Φόρος φορολογικής ζηµιάς θυγατρικής λόγω
παρέλευσης 5ετίας
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών
συντελεστών
Φόροι
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους

6.12 Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια
της περιόδου.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη/Zηµιές που αναλογούν στους µετόχους
της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη/ζηµιές κατά µετοχή (ευρώ ανά
µετοχή)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/131/12/2011

1/131/12/2010

1/131/12/2011

1/131/12/2010

-1.044.389,61

1.447.495,19

-217.107,51

1.980.544,37

23.828.130

23.828.130

23.828.130

23.828.130

-0,0438

0,0607

-0,0091

0,0831

6.13 Μερίσµατα ανά µετοχή
Για τη χρήση 2011 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα δεδοµένου ότι το µετά φόρων αποτέλεσµα της
Εταιρίας ήταν αρνητικό.
6.14 ∆εσµεύσεις
∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – του Οµίλου λειτουργούντος ως µισθωτή
Η εταιρία µισθώνει διάφορα πρατήρια µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις τα οποία στη
συνέχεια τα υποµισθώνει σε τρίτους µε τους οποίους συνάπτει και σύµβαση εµπορικής
συνεργασίας. Επίσης µισθώνει χώρο για την λειτουργία των κεντρικών της γραφείων, καθώς
επίσης επιβατικά αυτοκίνητα. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής
και δικαιώµατα ανανέωσης.
Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για
τη χρήση 2011 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 2.682 χιλ., ενώ για τη χρήση 2010 στο ποσό των
ευρώ 2.720 χιλ.
Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα της εταιρίας σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες
λειτουργικές µισθώσεις κατά την 31/12/2011 και την 31/12/2010, έχουν ως εξής (σε χιλ ευρώ):
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έτος µέχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

2011
1.862
4.452
1.937
8.251

2010
2.004
6.067
3.592
11.663

6.15 Λοιπές ∆εσµεύσεις
Οι δοσµένες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων της εταιρίας και του οµίλου έχουν
όπως παρακάτω (σε χιλ. ευρώ):
Όµιλος
Εταιρία
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς τα
∆ιυλιστήρια
Εγγυτικές Επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεν
προς τα Τελωνεία
Εγγυητικές Επιστολές Καλής εκτέλεσης συµβάσεων
µε πιστωτές
Εγγυητικές Επιστολές Καλής εκτέλεσης συµβάσεων
µε πελάτες
Σύνολο

18.202,00

18.202,00

18.202,00

18.202,00

785,00

13.371,00

785,00

13.371,00

216,00

216,00

216,00

216,00

1.145,00
20.348,00

1.279,00
33.068,00

18,00
19.221,00

18,00
31.807,00
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Πέραν των ανωτέρω εγγυήσεων, η εταιρία έχει τριτεγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής της ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για την εξασφάλιση τραπεζικής πίστωσης ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

7
7.1

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον όµιλο 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
2
1
1
2
3

Η χρήση 2011 της µητρικής και των εταιριών ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ, ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, ελέγχεται από τους νόµιµους ελεγκτές µε βάση την ΠΟΛ. 1159/2011.

7.2

Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

Επί ακινήτου της Μητρικής έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών υπέρ της ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ποσού ευρώ 2.055 χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού
ευρώ 143,8 χιλ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2011
ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 12.628 χιλ. για την ΑΕ ΕΛ.ΠΕ και ποσό ευρώ 12.798 χιλ. για την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
7.3

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Λόγω του µεγέθους και του πλήθους των δραστηριοτήτων της µητρικής εταιρίας, υφίσταται σε
διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σηµαντικός αριθµός εκκρεµών δικών υπέρ ή κατά
της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ., από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει σηµαντική
επίπτωση επί της οικονοµικής της κατάστασης.
7.4

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης ήταν:

Όµιλος:
Εταιρία:

31/12/2011
298
238

31/12/2010
323
248

7.5
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν από 1/131/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 1.225 χιλ. ευρώ για τον όµιλο, εκ των οποίων ποσό
1.213 χιλ. ευρώ αφορά την εταιρία.
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Συνοπτικά οι επενδύσεις του οµίλου στις χρήσεις 2011 και 2010 έχουν όπως παρακάτω:
1/131/12/2011
Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίµων
Εγκαταστάσεις Στερεών Καυσίµων
∆ίκτυο Πρατηρίων
Μεταφορικά µέσα-Μέσα αποθήκευσης
Εξοπλισµός Γραφείων -Μηχανοργάνωση

7.6

1/131/12/2010

532.438,97
626.449,83
14.843,82
51.517,56

1.483.747,75
5.600,00
2.879.074,82
10.318,92
153.304,85

1.225.250,18

4.532.046,34

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 1/1-31/12/2011 και 1/1-31/12/2010, καθώς και οι
µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 31/12/2011 και 31/12/2010, έχουν όπως
παρακάτω:
Εταιρία

Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών

Συγγενείς
& Λοιπές

Θυγατρικές

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

Αγορές αγαθών και Λήψη
υπηρεσιών
1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

Απαιτήσεις
31/12/2011

31/12/2010

Υποχρεώσεις
31/12/2011

31/12/2010

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΝΕ

88.976,64
85.594,51
0,00
0,00
82.897,04
4.017.098,49 3.954.539,05
80.332,08
26.517,12
233.918,51
110.484,56
300.293,60 8.031.243,44 7.671.151,51 1.623.480,25

7.852,04
237.617,74
686.445,00

0,00
48.542,68
0,00

0,00
4.086,14
972,19

Σύνολο

4.216.559,69 4.340.427,16 8.111.575,52 7.697.668,63 1.940.295,80

931.914,78

48.542,68

5.058,33

90.067,88
18.455,77
108.523,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.315.150,24 4.505.936,22 8.111.575,52 7.836.154,60 1.956.493,67 1.040.438,43

48.542,68

5.058,33

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

0,00
98.590,55
98.590,55

0,00
165.509,06
165.509,06

0,00
0,00
0,00

0,00
138.485,97
138.485,97

0,00
16.197,87
16.197,87

Συγγενείς
& Λοιπές

Όµιλος
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
Σύνολο

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

0,00
98.590,55
98.590,55

0,00
165.509,06
165.509,06

259.168,00
0,00
259.168,00

278.720,00
138.485,97
417.205,97

31/12/2011

146.828,00
16.197,87
163.025,87

31/12/2010

90.067,88
18.455,77
108.523,65

31/12/2011

0,00
0,00
0,00

31/12/2010

64.044,00
0,00
64.044,00

Β) Οι δουλευµένες παροχές προς τα µέλη της διοικήσεως, τα διευθυντικά στελέχη και την
εσωτερική ελέγκτρια που καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσµατα της περιόδου 1/131/12/2011 και 1/1-31/12/2010 αντίστοιχα, αφορούν µισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών
ασφαλίσεων), προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση, καθώς και
δουλευµένες αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και έχουν όπως παρακάτω: (χιλ. ευρώ):
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ΟΜΙΛΟΣ

Βραχυπρόθεσµες
παροχές
Άλλες
µακροπρόθεσµες
παροχές
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/131/12/2011

1/131/12/2010

1/131/12/2011

1/131/12/2010

1.409

1.733

1.409

1.733

57

57

57

57

1.466

1.790

1.466

1.790

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.
Οι υποχρεώσεις την 31/12/2011 στα ως άνω πρόσωπα ανέρχονται σε 117 χιλ. ευρώ και
αφορούν οφειλόµενες αµοιβές µελών ∆.Σ.

7.7

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Εκτός από το ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που ενδεχοµένως θα
προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, δεν υπάρχουν άλλες
σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
7.8

Μεταγενέστερα γεγονότα

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.
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τα οποία
θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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V.

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005

Οι παρακάτω πίνακες περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που δηµοσίευσε και κατέστησε
διαθέσιµες στο κοινό η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ κατά το έτος 2011:

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ηµεροµηνία
20/5/2011
20/5/2011

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική
ης
Συνέλευση της 15 Ιουνίου 2011
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης
καταστατικού

http://www.elin.gr
http://www.elin.gr

Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης
Γνωστοποίηση απόφασης αλλαγής χρήσης
αντληθέντων κεφαλαίων

http://www.elin.gr

15/9/2011

Έκδοση οµολογιακού δανείου

http://www.elin.gr

23/9/2011

Επίλυση διαφοράς φορολογικού ελέγχου

http://www.elin.gr

14/11/2011

Ανακοίνωση παραγραφής µερίσµατος χρήσης
2005

http://www.elin.gr

2/6/2011
15/6/2011
31/8/2011

http://www.elin.gr
http://www.elin.gr

∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία

∆ελτίο Τύπου

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση
http://www.elin.gr

31/3/2011

Οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσης 2010

27/5/2011

Οικονοµικά αποτελέσµατα 1

τριµήνου 2011

http://www.elin.gr

31/8/2011

Οικονοµικά αποτελέσµατα 1 εξαµήνου 2011

http://www.elin.gr

30/11/2011

Οικονοµικά αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

http://www.elin.gr

ου
ου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ηµεροµηνία
31/3/2011
27/5/2011
31/8/2011

∆ηµοσίευση

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2010

http://www.elin.gr

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
ου
ΕΛΙΝΟΙΛ και Οµίλου 1 τριµήνου 2011
ου
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 1 εξαµήνου
2011

http://www.elin.gr
http://www.elin.gr
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30/11/2011

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
ΕΛΙΝΟΙΛ και Οµίλου εννεαµήνου 2011

http://www.elin.gr

Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας µας http://www.elin.gr βρίσκονται αναρτηµένες οι ετήσιες
οικονoµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιριών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας.
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VI.
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 αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν µέχρι την 31.12.2011 ως ακολούθως:
Αρχικό Χρονοδιάγραµµα ∆ιάθεσης
Αντληθέντων Κεφαλαίων

(ποσά σε €)

Τροποποιηµένο Χρονοδιάγραµµα ∆ιάθεσης
(Απόφασεις ∆.Σ. 18.6.2010 και 26.8.2011)

Σύνολο

2009

2010

4.626.241

5.000.000

430.019

0

Σύνολο

∆ιατεθέντα
Κεφάλαια έως
31.12.2011

Αδιάθετα
Κεφάλαια
31.12.2011

2009

2010

9.626.241

4.626.241

3.500.000

8.126.241

8.126.241

0

430.019

430.019

0

430.019

430.019

0

1.270.317

1.270.317

1.270.317

0

229.683

229.683

229.683

0

5.000.000

10.056.260

10.056.260

0

Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Ανάπτυξη ∆ικτύου Πρατηρίων
∆απάνες Έκδοσης
Επέκταση Αποθηκευτικών Εγκαταστάσεων Πόρτο Λάγος
Μείωση βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού
Σύνολο

5.056.260

5.000.000

10.056.260

5.056.260

Σηµειώσεις:
1. Λόγω της µερικής κάλυψης της αύξησης, το αρχικό 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.
2. Με την από 18.6.2010 Απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση
του χρονοδιαγράµµατος και της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου µε την µεταφορά
ποσού € 1.500.000 από την κατηγορία «Ανάπτυξη ∆ικτύου Πρατηρίων» σε νέα
κατηγορία «Επέκταση Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων Πόρτο Λάγος» και η χρονική
µετατόπιση του εν λόγω ποσού στο Β’ εξάµηνο 2010.
3. Με την από 26.08.2011 Απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αλλαγή
προορισµού για ποσό 229.682,86 που προέκυψε από εξοικονόµηση κόστους της
κατηγορίας «Επέκταση Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων Πόρτο Λάγος» σε µείωση του
βραχυπρόθεσµου δανεισµού.
Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 063885

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 110327

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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VII. 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 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:

1) 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.

2) 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 2011 µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2011, για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 29
Μαρτίου 2012.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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

Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17201
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ÅËÉÍÏÉË ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÙÍ Á.Å.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 13952/06/Β/86/8
Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ
Α.Ε." και του Ομίλου "ΕΛΙΝΟΙΛ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

ÓÕÍÈÅÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία

:

Διεύθυνση Διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

:

Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως
www.elin.gr

:
:
:
:

28 Μαρτίου 2012
Ιωάννης Θ. Φιλίππου -Α.Μ. ΣΟΕΛ 17201
ΣΟΛ αεοε
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. Åõñþ)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
31/12/2011
31/12/2010
34.660
37.304
2.186
2.827
7.000
6.412
17.573
13.782
64.439
70.797
20.461
15.327
−−−−−−−−−
−−−−−−−−−
146.319
146.449
=========
=========
11.914
36.570
−−−−−−−−−
48.484
0
−−−−−−−−−
48.484
−−−−−−−−−
15.475
3.635
51.415
27.310
−−−−−−−−−
97.835
−−−−−−−−−
146.319
=========

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò
1.

2.

3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

11.914
37.418
−−−−−−−−−
49.332

11.914
37.640
−−−−−−−−−
49.554

−−−−−−−−−
49.332
−−−−−−−−−
15.475
4.213
51.152
26.153
−−−−−−−−−
96.993
−−−−−−−−−
146.325
=========

−−−−−−−−−
49.554
−−−−−−−−−
7.000
4.485
51.851
32.579
−−−−−−−−−
95.915
−−−−−−−−−
145.469
=========

Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι ακόλουθες:
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
% συμμετοχής
ΜΕΘΟΔΟΣ
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
Αμεση
Εμεση
Σύνολο
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ÅËÉÍÏÉË ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÙÍ Á.Å. ÊÇÖÉÓÉÁ
2
ÌçôñéêÞ
Ολική Ενοποίηση
2. ÅËÉÍ ÔÅ×ÍÉÊÇ Á.Å.
ÊÇÖÉÓÉÁ
1
99,95%
0,05%
100% Ολική Ενοποίηση
3. ÅËÉÍ ÓÔÁÈÌÏÉ Á.Å.
ÊÇÖÉÓÉÁ
1
99,996%
0,004%
100% Ολική Ενοποίηση
4. ÅËÉÍ ÍÁÕÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ
ÊÇÖÉÓÉÁ
2
99,999%
0,001%
100% Ολική Ενοποίηση
5. EËÉÍ ÂÉÏÊÁÕÓÉÌÁ Á.Å.
ÊÇÖÉÓÉÁ
3
37%
0%
37%
Καθαρή θέση
Δεν υπάρχει καμμία αλλαγή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας από χρήση σε χρήση. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρίες α) που δεν
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, β) που να ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα
περίοδο καθώς και γ) εταιρίες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν
ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, είναι ίδιες με
αυτές της χρήσης 2010.
Τα Λοιπά Συνολικά Εσοδα μετά από φόρους του ομίλου και της εταιρίας, αφορούν (ζημιά) αποτίμησης συμμετοχής (Σημ. Νο
5.5 των Οικονομικών Καταστάσεων).
Επί ακινήτου της Μητρικής έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ποσού ευρώ 2.055
χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού ευρώ 143,8 χιλ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων την
31/12/2011 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 12.628 χιλ. για την ΑΕ ΕΛ.ΠΕ και ποσό ευρώ 12.798 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
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.
Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 175 χιλ. ευρώ για την
εταιρία και τον όμιλο. Πέραν του ποσού αυτού, δεν έχουν σχηματισθεί "Λοιπές προβλέψεις" έως την 31/12/2011.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας ανερχόταν κατά την 31/12/2011 σε 238 (31/12/2010: 248) και του
ομίλου σε 298 (31/12/2010: 323 άτομα).
Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από
θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες.
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-31/12/2011, ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ 1.213 χιλ. για την εταιρία και 1.225 χιλ. για τον όμιλο.
Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν όπως παρακάτω (σε χιλ. ευρώ):
α) Εσοδα
β) Εξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Όμιλος
98
259
163
0
1.466
0
117

Εταιρία
4.315
8.112
1.956
48
1.466
0
117

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα Μερίσματα
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)

Χαράλαμπος Π. Κυνηγός
Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης
Γεώργιος Β. Τσούνιας
Νικόλαος Γ. Σκορίνης
Ιωάννης Χ. Κουρούκλης
Πολυδεύκης Γ. Τσιόντσης
Ροδόλφος Γ. Παπαιωάννου
Λεωνίδας Γ. Δρόλλας

ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
31/12/2011
31/12/2010

31/12/2011

ÅÔÁÉÑÉÁ
31/12/2010

49.533

49.700

49.554

49.189

-1.049
0
0
−−−−−−−−−

1.030
-1.192
-5
−−−−−−−−−

-222
0
0
−−−−−−−−−

1.562
-1.192
-5
−−−−−−−−−

48.484
=========

49.533
=========

49.332
=========

49.554
=========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. Åõñþ)

ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÅÔÁÉÑÉÁ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
802.177
832.075
799.673
828.258
40.250
46.645
40.907
47.123

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/ (Ζημίες)
Κέρδη/ (Ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (A)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά (σε ευρώ)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

2.734
-835
−−−−−−−−−
-1.044
-1.044
0
-5
−−−−−−−−−
-1.049
=========
-1.049
0
-0,0438
0

3.116
2.502
−−−−−−−−−
1.448
1.448
0
-418
−−−−−−−−−
1.030
=========
1.030
0
0,0607
0

3.935
214
−−−−−−−−−
-217
-217

4.363
3.043
−−−−−−−−−
1.980
1.980

-5
−−−−−−−−−
-222
=========
-222

-418
−−−−−−−−−
1.562
=========
1.562

-0,0091
0

0,0831
0

7.026

7.634

8.186

8.842

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. Åõñþ)
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÅÔÁÉÑÉÁ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
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 δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άKλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άKλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ÊçöéóéÜ, 28 Μαρτίου 2012

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

:
:
:
:
:
:
:
:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. Åõñþ)

ÅÔÁÉÑÉÁ
31/12/2011
31/12/2010
34.590
37.219
2.154
2.781
6.921
6.502
17.266
13.521
64.256
70.353
21.138
15.093
−−−−−−−−−
−−−−−−−−−
146.325
145.469
=========
=========

11.914
37.619
−−−−−−−−−
49.533
0
−−−−−−−−−
49.533
−−−−−−−−−
7.000
4.129
51.851
33.936
−−−−−−−−−
96.916
−−−−−−−−−
146.449
=========

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Δ/νων σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-835

2.502

214

3.043

4.292
912
-95

4.518
1.315
140

4.251
910
-95

4.479
1.310
140

-37
3.556

-1.139
1.761

133
3.514

-405
1.718

-3.792
-504
-6.156

3.317
-13.835
7.327

-3.745
-1.324
-6.069

3.349
-14.377
6.630

-3.146
-1.500
−−−−−−−−−
-7.305
−−−−−−−−−

-1.636
-1.177
−−−−−−−−−
3.093
−−−−−−−−−

-3.106
-1.385
−−−−−−−−−
-6.702
−−−−−−−−−

-1.595
-919
−−−−−−−−−
3.373
−−−−−−−−−

0
-1.225
284
319
−−−−−−−−−
-622
−−−−−−−−−

0
-4.532
106
404
−−−−−−−−−
-4.022
−−−−−−−−−

0
-1.213
284
318
−−−−−−−−−
-611
−−−−−−−−−

-500
-4.464
96
404
−−−−−−−−−
-4.464
−−−−−−−−−

7.556
0
0
−−−−−−−−−
7.556
−−−−−−−−−

0
-1.192
-1.341
−−−−−−−−−
-2.533
−−−−−−−−−

7.296
0
0
−−−−−−−−−
7.296
−−−−−−−−−

0
-1.192
-521
−−−−−−−−−
-1.713
−−−−−−−−−

-371
6.073
41
−−−−−−−−−
5.743
=========

-3.462
9.542
-7
−−−−−−−−−
6.073
=========

-17
5.484
41
−−−−−−−−−
5.508
=========

-2.804
8.295
-7
−−−−−−−−−
5.484
=========
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