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1.

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

Οι κ.κ.,
1. Χαράλαµπος Κυνηγός του Πολυχρόνη, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και
3. Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ όσων γνωρίζουµε:
α. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις Α΄ εξαµήνου 2012 της Εταιρίας και του Οµίλου, 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και

β. Η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2012

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Χαράλαµπος Π. Κυνηγός

Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης

Γεώργιος Β. Τσούνιας
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2.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της περιόδου 1/1-30/6/2012

(σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007)

Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων
ο

Στον τοµέα των υγρών καυσίµων η εταιρία πραγµατοποίησε για το 1 εξάµηνο του 2012 συνολικές πωλήσεις
320.335 ΜΤ έναντι 335.121 ΜΤ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σηµειώνοντας κάµψη 4,4%. Η µείωση
αυτή των πωλήσεων οφείλεται ασφαλώς στην πτώση της ζήτησης για καύσιµα στο σύνολο της αγοράς ως
αποτέλεσµα της βαθιάς ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία.
Στα στερεά καύσιµα οι πωλήσεις ανήλθαν σε 9.618 ΜΤ σε σχέση µε 5.526 ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο του
2011, σηµειώνοντας αύξηση 74%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αλλαγή της εµπορικής πολιτικής της
εταιρίας, µε στόχο την ανάκτηση του µεριδίου αγοράς που κατείχε προ της κρίσης. Η αλλαγή αυτή συνδυάζει
µια επιθετική τιµολογιακή πολιτική µε την µέγιστη δυνατή εξασφάλιση των απαιτήσεων της εταιρείας.
Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε 506 τόνους έναντι 527 τόνους την αντίστοιχη
περίοδο του 2011.
Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) ανήλθαν σε 3.186 τόνους σε σχέση µε 4.424 τόνους την αντίστοιχη
περίοδο του 2011, σηµειώνοντας µείωση 28%. H µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ιδιαίτερα
αυξηµένο ανταγωνισµό στα λιµάνια του εξωτερικού και ιδίως σε Σιγκαπούρη και Βραζιλία.
Οικονοµική Επισκόπηση
Κύκλος εργασιών
ο

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, διορθωµένος για τις διεταιρικές σχέσεις, ανήλθε το 1 εξάµηνο του 2012 σε
€ 414.905 χιλ. σε σύγκριση µε € 395.870 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σηµειώνοντας αύξηση 4,8%.
Ασφαλώς, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της τιµής των διεθνών τιµών πετρελαίου αφού ο όγκος
πωλήσεων ήταν µειωµένος..
Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA)
ο

Το µικτό κέρδος του Οµίλου ανήλθε το 1 εξάµηνο του 2012 σε € 18.411 χιλ. από € 19.796 χιλ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2011 παρουσιάζοντας µείωση 7%.
Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθε σε € 3.169 χιλ. σε
σχέση µε € 2.542 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 24,6%. Το ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό αυτό αποτέλεσµα ήλθε ως αποτέλεσµα των σηµαντικών ενεργειών περιστολής του
λειτουργικού κόστους της µητρικής εταιρίας, µε πιο σηµαντική βεβαίως εξ αυτών των ενεργειών την µείωση
του µισθολογικού κόστους. Επιπλέον σηµαντική βελτίωση σε επίπεδο EBITDA επιτεύχθηκε και στις λοιπές
θυγατρικές του Οµίλου, ως αποτέλεσµα αντίστοιχων ενεργειών µε την µητρική στο µέτωπο των δαπανών.

Κέρδη προ φόρων
ου

Το ενοποιηµένο προ φόρων αποτέλεσµα του 1

εξαµήνου 2012 ανήλθε σε ζηµία € 988 χιλ. σε σύγκριση µε

ζηµία € 741 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ασφαλώς στη διαµόρφωση του αποτελέσµατος αυτού
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βάρυνε ιδιαίτερα η πολύ µεγάλη αύξηση του κόστους δανεισµού. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι µε τον καθαρό
ο

δανεισµό του οµίλου να παραµένει στα ίδια περίπου επίπεδα, το 1

εξάµηνο του 2012 το καθαρό

χρηµατοοικονοµικό κόστος ανήλθε σε € 2.050 χιλ., σε σχέση µε € 1.240 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του
2011, σηµειώνοντας δηλαδή αύξηση της τάξεως του 65%.
Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων
ου

Το µετά φόρων αποτέλεσµα του Οµίλου του 1

εξαµήνου 2012 ανήλθε σε ζηµία € 939 χιλ. σε σχέση µε

ζηµία € 649 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Μεγέθη ισολογισµού
Η ευρωστία του Οµίλου, όπως αυτή αντανακλάται από το ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια, τον καθαρό δανεισµό
και τους αριθµοδείκτες του ισολογισµού, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.
ο

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2 εξάµηνο του 2012
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές / εξαγωγές, κυρίως δολάριο Η.Π.Α.). Η
διαχείριση των συναλλαγµατικών κινδύνων αντιµετωπίζεται µε τη χρήση φυσικών αντισταθµιστικών µέσων
και µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. Ειδικότερα, η πρακτική που
ακολουθείται σήµερα από τον Όµιλο είναι η φυσική αντιστάθµιση (δανεισµός στο ξένο νόµισµα) των
κινδύνων που απορρέουν από εµπορικές απαιτήσεις σε συνάλλαγµα και η χρήση προθεσµιακών
συµβολαίων για την αντιστάθµιση κινδύνων που προκύπτουν από εµπορικές υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα.
Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις µεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR ή LIBOR) όσον
αφορά στον τραπεζικό δανεισµό. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων
και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν κρίνονται
σηµαντικοί. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνάρτηση µε τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό ο Όµιλος είναι πιθανό
να συνάπτει συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων.

Κίνδυνος διακύµανσης τιµών προϊόντων
Όπως είναι η πρακτική στον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών, τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις
προϊόντων πετρελαίου τιµολογούνται µε βάση τις ηµερήσιες τιµές που ισχύουν για την περιοχή (Platts Med).
Ως εκ τούτου στον βαθµό που η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέµατα εκτίθεται σε µεταβολές της
αξίας των εµπορεύσιµων αγαθών από τις καθηµερινές διακυµάνσεις στις τιµές αναφοράς Platts. Η διαχείριση
κινδύνου ζηµιών λόγω µελλοντικών διακυµάνσεων στις τιµές γίνεται µέσω προθεσµιακών συµβολαίων
(παραγώγων)

πώλησης

προϊόντων

πετρελαίου.

Τα

χρηµατοοικονοµικά

παράγωγα

τα

οποία

χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συµπεριλαµβάνουν χρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης (ICE futures), εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώµατα
προαίρεσης.
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Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται
κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Οµίλου και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται επιπλέον
εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής
των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µε την συνεχή παρακολούθηση των χρηµατοροών του.
Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά
διαθέσιµα

και

εξασφαλισµένες

τραπεζικές

πιστώσεις

προς

χρήση.

Ο

Όµιλος

έχει

σηµαντικές

αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσκαιρη ανάγκη σε
ρευστά διαθέσιµα.

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

Αγορές αγαθών και
Λήψη υπηρεσιών

1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011

Θυγατρικές

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΕΛΙΝ ΝΕ
Σύνολο

Συγγενείς
& Λοιπές

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

117.845,33

Απαιτήσεις
30/6/2012

Υποχρεώσεις

31/12/2011

30/6/2012

0,00

0,00

201.485,43

82.897,04

1.503.998,70 1.803.752,00

10.639,64

40.746,64

239.032,79

233.918,51

0,00

0,00

2.685,09

0,00

0,00

0,00

80.550,16 3.680.793,71 3.906.776,13 2.435.376,27 1.623.480,25

0,00

0,00

0,00
79.680,30

0,00

1.701.524,33 1.927.026,62 3.691.433,35 3.947.522,77 2.878.579,58 1.940.295,80
0,00

0,00

31/12/2011

42.724,46

0,00

2.875,67 48.542,68

2.875,67 48.542,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.528,43

61.185,67

272.570,63

0,00

48.225,42

16.197,87 76.559,64

0,00

85.528,43

61.185,67

272.570,63

0,00

48.225,42

16.197,87 76.559,64

0,00

1.787.052,76 1.988.212,29 3.964.003,98 3.947.522,77 2.926.805,00 1.956.493,67 79.435,31 48.542,68
Όµιλος

Συγγενείς
& Λοιπές

1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011

30/6/2012

31/12/2011

0,00

0,00

0,00

144.352,00

146.828,00

146.828,00

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

85.528,43

61.185,67

272.570,63

0,00

Σύνολο

85.528,43

61.185,67

272.570,63

144.352,00

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

30/6/2012

31/12/2011

0,00

0,00

48.225,42

16.197,87 76.559,64

0,00

195.053,42

163.025,87 76.559,64

0,00

Σχετικά µε την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ, οι αγορές από την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε καύσιµα και λιπαντικά για την
κίνηση των δεξαµενόπλοιων που διαχειρίζεται.
Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε ναύλους για την µεταφορά καυσίµων µε τα
δεξαµενόπλοια ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΜΑΪΣΤΡΟΣ και ΕΛΙΝ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ.
Οι πωλήσεις της ΜΑΪΣΤΡΟΣ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ αφορούν σε έσοδα από την µίσθωση του
δεξαµενόπλοιου ΜΑΪΣΤΡΟΣ στην ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ.
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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 1/1-30/6/2012 και 1/1-30/6/2011
αντίστοιχα, αφορούν µισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), αµοιβές µελών ∆.Σ., και
προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση και έχουν ως εξής: (χιλ. ευρώ)

Βραχυπρόθεσµες παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/11/11/130/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011
646,82
723,77
646,82
723,77
14,70
28,55
14,70
28,55
661,52
752,32
661,52
752,32

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2012

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Χ. Κυνηγός
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3.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

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

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης
της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου
2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών
καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.
3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση
ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση
την επισκόπησή µας.

Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και
λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.

Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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

Ιωάννης Θ. Φιλίππου

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

Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 1720
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ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

4.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

της 30ης Ιουνίου 2012
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2012)

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ» την 27 Αυγούστου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.elin.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 063885

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 110327

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ
Α.∆.Τ. Χ 065412

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

4.1.

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
της περιόδου που έληξε την 30ή Ιουνίου 2012
(Ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

Ο Όµιλος
1/1-30/6/2012

Κύκλος Εργασιών (π ωλήσεις)

1/1-30/6/2011

414.905.274,93 395.869.884,50

Κόστος π ωλήσεων

Β' Τρίµηνο 2012

Β' Τρίµηνο 2011

189.999.864,69

183.622.976,18

-396.494.149,90 -376.074.242,83 -181.444.569,07 -174.540.828,68

Μικτά κέρδη

18.411.125,03

19.795.641,67

8.555.295,62

9.082.147,50

Άλλα έσοδα

1.340.153,68

1.515.329,32

700.344,55

893.884,26

Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα διαθέσεως

10

-1.903.869,61

-2.149.054,10

-913.332,95

-962.311,54

11

-16.103.698,02

-18.401.766,87

-7.996.713,85

-9.319.726,47

-503.146,83

-419.707,73

-287.204,29

-224.007,72

3.168.754,46

2.542.182,61

1.006.682,47

559.309,70

-1.928.190,21

-2.201.740,32

-948.293,39

-1.089.323,67

Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Απ οσβέσεις
Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

1.240.564,25

340.442,29

58.389,08

-530.013,97

-2.050.224,21

-1.239.852,21

-996.542,02

-662.625,14

Κέρδη/(ζηµίες) απ ό συµµετοχή σε συγγενείς

-178.082,97

158.400,32

-77.565,82

95.194,85

Κέρδη /(ζηµίες) προ φ όρων

-987.742,93

-741.009,60

-1.015.718,76

-1.097.444,26

48.566,84

92.132,62

74.265,43

195.065,48

-939.176,09

-648.876,98

-941.453,33

-902.378,78

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φ όρους
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

12

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

0,00

0,00

0,00

0,00

-939.176,09

-648.876,98

-902.378,78

Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-939.176,09
0,00

-648.876,98
0,00

-941.453,33
0,00
-941.453,33
0,00

-43.272,03

-206.183,22

-29.332,66

-241.125,77

-43.272,03

-206.183,22

-29.332,66

-241.125,77

-982.448,12
-982.448,12
0,00

-855.060,20
-855.060,20
0,00

-970.785,99
-970.785,99
0,00

-1.143.504,55
-1.143.504,55
0,00

-0,0394

-0,0272

-0,0395

-0,0379

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φ όρους (Β)
Απ οθεµατικό Εύλογης Αξίας απ ό απ οτίµηση
συµµετοχής
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από
φ όρους (Α)+(Β)
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

18

-902.378,78
0,00

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων

___________________________________________________________________________________________________________________
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Σηµ.

Η Εταιρία
Β' Τρίµηνο 2012

Β' Τρίµηνο 2011

394.498.169,17

189.188.848,76

182.899.843,82

-395.282.466,68 -374.168.415,05

1/1-30/6/2012

Κύκλος Εργασιών (π ωλήσεις)

413.750.202,15

Κόστος π ωλήσεων

1/1-30/6/2011

-180.606.449,39

-173.574.982,45

Μικτά κέρδη

18.467.735,47

20.329.754,12

8.582.399,37

9.324.861,37

Άλλα έσοδα

1.486.244,70

1.574.492,52

780.062,14

921.798,97

Έξοδα διοικήσεως

10

-1.963.072,52

-2.093.606,94

-1.005.992,97

-1.018.611,64

Έξοδα διαθέσεως

11

-15.544.792,73

-18.099.706,62

-7.672.654,46

-8.996.287,00

-494.777,01

-418.623,68

-281.869,67

-223.100,65

3.861.501,98

3.473.016,61

1.341.416,11

1.087.595,73

-1.910.164,07

-2.180.707,21

-939.471,70

-1.078.934,68

Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Απ οσβέσεις
Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζηµίες) απ ό συµµετοχή σε συγγενείς
Κέρδη /(ζηµίες) προ φ όρων
Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φ όρους
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

12

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φ όρους
από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φ όρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες
δραστηριότητες) (Α)
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φ όρους (Β)
Απ οθεµατικό Εύλογης Αξίας απ ό απ οτίµηση
συµµετοχής
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από
φ όρους (Α)+(Β)
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

18

1.951.337,91

1.292.309,40

401.944,41

8.661,05

-2.024.912,58

-1.230.547,22

-977.808,52

-659.660,57

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.574,67

61.762,18

-575.864,11

-650.999,52

-52.712,22

-100.101,79

47.745,67

86.737,58

-126.286,89

-38.339,61

-528.118,44

-564.261,94

0,00

0,00

0,00

0,00

-126.286,89

-38.339,61

-564.261,94

-126.286,89

-38.339,61

-528.118,44
0,00
-528.118,44
0,00

-43.272,03

-206.183,22

-29.332,66

-241.125,77

-43.272,03

-206.183,22

-29.332,66

-241.125,77

-169.558,92
-169.558,92

-244.522,83
-244.522,83

-557.451,10
-557.451,10
0,00

-805.387,71
-805.387,71
0,00

-0,0053

-0,0016

-0,0222

-0,0237

-564.261,94

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων

___________________________________________________________________________________________________________________
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012
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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

4.2.

Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
της περιόδου που έληξε την 30ή Ιουνίου 2012
(Ποσά σε ευρώ)

Σηµ

Ο Όµιλος
30/6/2012
31/12/2011

Η Εταιρία
30/6/2012
31/12/2011

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

5

33.196.909,07

34.659.942,13

33.138.838,98

34.590.296,38

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

6

1.875.167,26

2.185.722,20

1.849.903,91

2.154.008,37

Επενδύσεις σε θυγατρικές

7

0,00

0,00

1.119.929,00

1.059.929,00

2.800.729,76

2.978.812,73

1.850.000,00

1.850.000,00

39.278,07

82.550,10

39.278,07

82.550,10

3.739.584,59
41.651.668,75

3.938.799,06
43.845.826,22

3.729.843,79
41.727.793,75

3.928.084,84
43.664.868,69

Επενδύσεις σε συγγενείς
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις

8

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

8.192.813,80

17.573.123,79

7.913.322,22

17.265.985,25

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

62.689.864,06

64.439.069,72

62.234.389,82

64.255.896,77

Λοιπές απαιτήσεις

15.012.609,90

14.718.309,23

16.851.310,15

15.631.199,19

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

9.018.101,11

5.743.036,99

8.279.409,28

5.507.450,01

94.913.388,87

102.473.539,73

95.278.431,47

102.660.531,22

136.565.057,62

146.319.365,95

137.006.225,22

146.325.399,91

11.914.065,00
20.870.646,16
3.203.236,39
11.512.450,98
47.500.398,53
0,00
47.500.398,53

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
3.183.236,39
13.194.343,17
49.162.290,72

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

49.162.290,72

49.331.849,64

9

10.750.000,00
1.124.156,09
175.000,00
1.447.258,97
13.496.415,06

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

10.750.000,00
1.856.239,97
175.000,00
1.399.084,32
14.180.324,29

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

9

56.663.561,91
16.492.480,80
2.412.201,32
0,00
75.568.244,03
89.064.659,09

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

55.885.453,91
15.759.486,70
2.018.669,60
0,00
73.663.610,21
87.843.934,50

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

136.565.057,62

146.319.365,95

137.006.225,22

146.325.399,91

Σύνολο Ενεργητικού

Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ιδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Λοιπές Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων
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4.3.

Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
της περιόδου που έληξε την 30ή Ιουνίου 2012
(Ποσά σε ευρώ)
Ο Όµιλος

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2011

11.914.065,00

Υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις
νέον

20.870.646,16

3.252.098,13

13.496.016,68
-648.876,98

Κέρδη/(ζηµίες) µετά απ ό φόρους (συν εχ ιζόµεν ες
και διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπ ά Συν ολικά Έσοδα (∆ιαφορά απ οτίµησης
συµµετοχ ών σε εύλογη αξία)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
30/6/2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2012

-206.183,22

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

49.532.825,97

0,00

49.532.825,97

-648.876,98

0,00

-648.876,98

-206.183,22

-206.183,22

11.914.065,00

20.870.646,16

3.045.914,91

12.847.139,70

48.677.765,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-939.176,09

-939.176,09

0,00

-939.176,09

-43.272,03

0,00

-43.272,03

47.500.398,53

0,00

47.500.398,53

Κέρδη/(ζηµίες) µετά απ ό φόρους (συν εχ ιζόµεν ες
και διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπ ά Συν ολικά Έσοδα (∆ιαφορά απ οτίµησης
συµµετοχ ών σε εύλογη αξία)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
30/6/2012

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Ιδιοκτητών
µητρικής

-43.272,03

11.914.065,00

20.870.646,16

3.203.236,39

11.512.450,98

0,00

48.677.765,77

0,00

Η Eταιρία
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2011

11.914.065,00

Υπέρ το άρτιο

20.870.646,16

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (∆ιαφορά αποτίµησης
συµµετοχών σε εύλογη αξία)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
30/6/2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
01/01/2012
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (∆ιαφορά αποτίµησης
συµµετοχών σε εύλογη αξία)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
30/6/2012

Λοιπά
αποθεµατικά

3.232.098,13

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

13.537.737,57

49.554.546,86

-38.339,61

-38.339,61

-206.183,22

-206.183,22

11.914.065,00

20.870.646,16

3.025.914,91

13.499.397,96

49.310.024,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.914.065,00

20.870.646,16

3.226.508,42

13.320.630,06

49.331.849,64

-126.286,89

-126.286,89

-43.272,03
11.914.065,00

20.870.646,16

3.183.236,39

-43.272,03
13.194.343,17

49.162.290,72

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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4.4.

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
της περιόδου που έληξε την 30ή Ιουνίου 2012
(Ποσά σε ευρώ)

Ο Όµιλος

Η Εταιρία

1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011

1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) π ρο φόρων

-987.742,93

-741.009,60

-73.574,67

61.762,18

1.928.190,21 2.201.740,32

1.910.164,07

2.180.707,21

Πλέον / µείον π ροσαρµογές για:
Απ οσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Απ οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επ ενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον π ροσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών
κεφαλαίου κίνησης ή π ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

400.000,00

354.800,00

400.000,00

354.800,00

23.588,59

-182.847,10

23.588,59

-182.847,09

37.531,19

-387.762,01

-140.004,23

-229.321,75

2.234.743,78 1.407.579,63

2.199.874,23

1.386.634,70

Μείωση / (αύξηση) απ οθεµάτων

9.380.309,99 5.086.099,59

9.352.663,03

5.091.248,36

Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων

1.942.447,56

1.285.079,45

119.716,75

(Μείωση) / αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην τραπ εζών)

681.722,91

-9.819.437,78 -8.498.197,20

-9.783.675,70 -8.439.799,11

-2.394.573,33 -1.344.226,70

-2.371.614,79 -1.322.836,48

-76.862,49 -1.123.373,65

-76.862,49 -1.011.549,82

2.668.194,79 -2.545.473,81

2.725.637,49 -1.991.485,05

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

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απ όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπ ραξιών και
λοιπ ών επ ενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων π αγίων π εριουσιακών
στοιχείων
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων
π αγίων
Τόκοι εισπ ραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

-215.223,20

-721.774,78

-215.223,20

-721.774,78

25.663,57

161.956,20

25.663,57

161.956,20

175.479,80

155.952,42

174.932,25

155.912,48

-14.079,83

-403.866,16

-74.627,38

-403.906,10

615.595,79 1.107.054,92

115.595,79

1.027.054,92

615.595,79 1.107.054,92

115.595,79

1.027.054,92

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπ ράξεις απ ό εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

3.269.710,75 -1.842.285,05

2.766.605,90 -1.368.336,23

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης π εριόδου

5.743.036,99 6.073.636,49

Επ ίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

5.507.450,01

5.484.216,37

0,00

5.353,37

0,00

9.018.101,11 4.231.351,44

8.279.409,28

4.115.880,14

5.353,37

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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4.5.

Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2012

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο
Η µητρική εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δραστηριοποιείται
στην εµπορία υγρών καυσίµων και λιπαντικών και στην εµπορία και επεξεργασία στερεών καυσίµων.
Η εταιρία έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και η έδρα της είναι στο ∆ήµο Κηφισιάς επί της οδού Πηγών
33, Τ.Κ. 145 64, το site είναι http://www.elin.gr και οι µετοχές είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις ατοµικές καταστάσεις της εταιρίας
«ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», των θυγατρικών της, που ενοποιούνται µε τη µέθοδο
της πλήρους ενοποίησης, της συγγενούς της που ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και όλες µαζί
αναφέρονται ως όµιλος.
Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας
η

την 27 Αυγούστου 2012.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ.

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

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις 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.
Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση
χρηµατοοικονοµική αναφορά» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασµό µε τις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της
Εταιρείας.
Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιµήσεις και οι µέθοδοι υπολογισµών που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά
τη σύνταξη αυτών των συνηµµένων Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, είναι ίδιες µε αυτές που
ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την
31.12.2011, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε
υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους την 1 Ιανουαρίου 2012.

2.2 Νέα πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων και ∆ιερµηνειών
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της
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Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών
παρατίθεται παρακάτω:

2.3 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά
η

την 1 Ιανουαρίου 2012 κανένα από τα οποία δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και
της Εταιρίας.
-

∆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 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.
-

∆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.
-

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
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υιοθέτηση αυτών δεν είχε σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και
του οµίλου.

2.4 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

(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 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. Ο
όµιλος και η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονοµικές καταστάσεις.
-

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
η

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

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 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

Συµψηφισµός

(τροποποίηση)

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
η

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

___________________________________________________________________________________________________________________
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
20
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

-

∆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 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. Ο όµιλος και η εταιρία βρίσκονται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.

-

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει

τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των
ετήσιων αναβαθµίσεων παρέχει ένα µηχανισµό ο οποίος καθιστά απαραίτητη αλλά όχι επείγουσα
την τροποποίηση των ∆ΠΧΑ. Η ηµεροµηνία εφαρµογής των τροποποιήσεων είναι για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τις αναβαθµίσεις αυτές. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτών των αναβαθµίσεων στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις.
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: ∆ιευκρινίζει τη διαφορά µεταξύ εθελοντικών
πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο.
Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούµενη περίοδος.
Μια εταιρεία πρέπει να περιλαµβάνει συγκριτικές πληροφορίες στις σχετικές σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων όταν παρέχει εθελοντικά συγκριτικές πληροφορίες πέραν των συγκριτικών περιόδων που
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Οι πρόσθετες συγκριτικές περίοδοι δεν χρειάζεται να περιλαµβάνουν µια
ολοκληρωµένη έκθεση οικονοµικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η αρχική κατάσταση οικονοµικής θέσης
(γνωστή ως «τρίτος ισολογισµός») πρέπει να παρουσιάζεται στις ακόλουθες συνθήκες: όταν η εταιρεία
αλλάζει

τις

λογιστικές

πολιτικές

της,

όταν

πραγµατοποιεί

αναδροµικές

επαναδιατυπώσεις

ή

πραγµατοποιεί αναταξινοµήσεις και η αλλαγή έχει σηµαντική επίπτωση στη κατάσταση οικονοµικής
θέσης. Η αρχική κατάσταση θα είναι στην αρχή της προηγούµενης περιόδου. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τις
εθελοντική συγκριτική πληροφόρηση, οι σχετικές σηµειώσεις δεν απαιτείται να συνοδεύουν τον τρίτο
ισολογισµό.
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∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: ∆ιευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξοπλισµός συντήρησης που
πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και εξοπλισµού δεν είναι απόθεµα.
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: ∆ιευκρινίζει ότι οι φόροι εισοδήµατος που
προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι
Εισοδήµατος. Η τροποποίηση εξαλείφει τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 32 και απαιτεί από τις
εταιρείες να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 12 σε κάθε φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τις
διανοµές των κατόχων συµµετοχικών τίτλων.
∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: ∆ιευκρινίζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 34 που
σχετίζονται µε τη πληροφόρηση ανά τοµέα για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για
κάθε τοµέα πληροφόρησης έτσι ώστε να ενισχύσει τη συνάφεια µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 8
Λειτουργικοί τοµείς. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για ένα συγκεκριµένο τοµέα
αναφοράς πρέπει να γνωστοποιείται µόνο όταν τα ποσά αυτά παρέχονται τακτικά στον επικεφαλής
λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων και έχει πραγµατοποιηθεί µια σηµαντική µεταβολή στο συνολικό
ποσό που γνωστοποιήθηκε στις προηγούµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τον τοµέα αυτό.
-

Οδηγία µετάβασης (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)

Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, του ∆ΠΧΑ 11 Από
Κοινού Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις
αλλάζουν την οδηγία µετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική
εφαρµογή. Η ηµεροµηνία της «πρώτης εφαρµογής» του ∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας
περιόδου στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 για πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου
πραγµατοποιείται κατά την «ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής
περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου είναι διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει
να καθοριστούν οι αναδροµικές προσαρµογές. Ωστόσο, εάν η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν απαιτείται
αναδροµική εφαρµογή. Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται
πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτεί την επαναδιατύπωση µόνο µιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το
Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και το ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε
άλλες επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη µετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης
αυτού του προτύπου στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις.

3. Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την
ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που δεν
υφίσταται τέτοιος έλεγχος.
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Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης
µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, ή των συµµετοχικών τίτλων
που εκδόθηκαν ή των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν
κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και
ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις
εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί
µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι
µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά (υποαξία)
καταχωρείται άµεσα στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα.
∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των
εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη
αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών
είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική εταιρία του Oµίλου.
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό από 20% έως 50%, ασκεί
σηµαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται
σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή τη µέθοδο, η συµµετοχή σε συγγενή εταιρία
καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον της µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής στην καθαρή θέση µετά
την αρχική ηµεροµηνία κτήσεως, µείον τυχόν προβλέψεις για αποµείωση αξίας. Το µερίδιο του Οµίλου πάνω
στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
Στην περίπτωση που το µερίδιο του οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς εξισωθεί µε το δικαίωµα
συµµετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί
περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. Απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του
οµίλου και των συγγενών διαγράφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στις συγγενείς.
Απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών έχουν τροποποιηθεί ώστε να
είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
στις απλές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες
αποµείωσης.
Οι εταιρίες του Οµίλου –µε έδρα επί της οδού Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά-είναι οι εξής:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

% συµµετοχής
Άµεση

1
2
3
4
5
6

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΝΑΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥ ΣΙΜΑ Α.Ε.

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

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

100%
100%
100%
100%
37%

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ολική Εν οποίηση
Ολική Εν οποίηση
Ολική Εν οποίηση
Ολική Εν οποίηση
Ολική Εν οποίηση
Καθαρή Θέση
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4. Λειτουργικοί Τοµείς
Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής:

•

Υγρά καύσιµα εσωτερικής αγοράς

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

Εκµετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίµων

Ο τοµέας λειτουργεί µέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ.
•

Εκµετάλλευση διαχείρισης δεξαµενόπλοιων

Ο τοµέας λειτουργεί µέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εκµεταλλεύεται τέσσερα
δεξαµενόπλοια από τα οποία τα τρία (ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ και ΜΑΙΣΤΡΟΣ) έχουν µοναδικό πελάτη τη
µητρική ΕΛΙΝΟΙΛ εξυπηρετώντας το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της, ενώ το τέταρτο (∆/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.
•

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 αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του
ή

Οµίλου για τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2012 και 2011, αντίστοιχα (σε χιλ.ευρώ):
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Ανάλυση ανά τοµέα την 30/06/2012
Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

Συνολικές Πωλήσεις
Πωλήσεις µεταξύ τοµέων
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

Εκµετάλλευση
πρατηρίων υγρών
καυσίµων (ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ)

Λοιπά

Κατασκευαστικά
έργα (ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ)

Εκµετ/ση
∆/Ξ

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

Απαλοιφή

405.206

8.543

1.560

810

4.026

-1.527

-22

-11

0

-3.680

403.679

8.521

1.549

810

346

5.240 420.145
-5.240

-5.240

0 414.905

Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA)

3.731

-249

-59

-16

-239

0

3.168

Αποσβέσεις

-1.738

-172

-4

-3

-11

0

-1.928

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

-1.742

-283

-1

-20

-4

0

-2.050

251

-704

-64

-39

-254

0

Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων

-178

Φόρος Εισοδήµατος

49

Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων

Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

-988
-939

205

215

10

Ανάλυση ανά τοµέα την 30/6/2011
Καύσιµα
εσωτερικής
αγοράς

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

Λοιπά

Εκµετάλλευση
Κατασκευαστικά έργα
πρατηρίων υγρών
(ΕΛΙΝ
καυσίµων (ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ)
ΣΤΑΘΜΟΙ)

Εκµετ/ση
∆εξαµενόπλοιων

Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ

Απαλοιφή

385.098

9.400

1.835

635

4.676

5.774

-1.817

-27

-23

0

-3.907

-5.774

401.644
-5.774

383.281

9.373

1.812

635

769

0

395.870

3.689

-342

-35

-235

-535

0

2.542

Απ οσβέσεις

-1.989

-192

-5

-3

-13

0

-2.202

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

-1.090

-141

-1

-3

-5

0

-1.240

610

-675

-41

-241

-553

0

-741

Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων

159

Φόρος Εισοδήµατος

92

Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων
Μεταβολές παγίων στοιχείων
-Προσθήκες

-649

700

22

722
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5. 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 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
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012
Αναπόσβεστη Αξία στις 30
Ιουνίου 2012

Κτίρια

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

Μηχανολογικός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

ΣΥΝΟΛΟ

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
1.023.761,27
499.158,97
-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

6.764.537,84 10.879.969,35
0,00
38.179,90
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.918.149,25

40.203.370,68
92.293,08
-82.260,00
0,00
40.213.403,76

3.185.384,64 1.899.477,92
21.855,10
5.162,46
-78.000,00
0,00
0,00
0,00
3.129.239,74 1.904.640,38

317.440,37 63.250.180,80
191.629,40
34.138,86
-160.260,00
0,00
0,00
0,00
351.579,23 63.281.550,20

0,00 28.590.238,67
1.594.041,47
0,00
-99.639,01
0,00
0,00
0,00
0,00 30.084.641,13

132.054,71

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

3.886.702,80
246.210,66
0,00
0,00
4.132.913,46

20.956.400,48
1.198.158,61
-53.074,31
0,00
22.101.484,78

1.979.712,18 1.767.423,21
109.277,17
40.395,03
-46.564,70
0,00
0,00
0,00
2.042.424,65 1.807.818,24

6.764.537,84

6.785.235,79

18.111.918,98

1.086.815,09

96.822,14

317.440,37

351.579,23

34.659.942,13

33.196.909,07
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Εταιρία

Οικόπεδα

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
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012
Αναπόσβεστη Αξία στις 30
Ιουνίου 2012

Κτίρια

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

Μηχανολογικός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

ΣΥΝΟΛΟ

38.421.819,13
395.883,87
-407.016,10
1.767.915,76
40.178.602,66

3.158.436,25 1.789.524,16
3.658,72
23.979,06
-27.834,99
-39.830,88
0,00
0,00
3.134.259,98 1.773.672,34

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

0,00 25.292.360,73
3.457.243,73
0,00
-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
2.626.701,21
-229.872,01
0,00
20.938.817,24

1.769.164,78 1.583.298,71
222.729,67
119.019,25
-21.715,67
-39.830,62
0,00
0,00
1.970.178,78 1.662.487,34

6.764.537,84

6.993.266,55

19.239.785,42

1.164.081,20

6.764.537,84 10.879.969,35
0,00
38.179,90
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764.537,84 10.918.149,25

40.178.602,66
92.293,08
-82.260,00
0,00
40.188.635,74

3.134.259,98 1.773.672,34
21.855,10
5.162,46
-78.000,00
0,00
0,00
0,00
3.078.115,08 1.778.834,80

317.440,37 63.048.482,54
191.629,40
34.138,86
-160.260,00
0,00
0,00
0,00
351.579,23 63.079.851,94

0,00 28.458.186,16
1.582.465,81
0,00
-99.639,01
0,00
0,00
0,00
0,00 29.941.012,96

111.185,00

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

3.886.702,80
246.210,66
0,00
0,00
4.132.913,46

20.938.817,24
1.196.868,92
-53.074,31
0,00
22.082.611,85

1.970.178,78 1.662.487,34
106.973,05
32.413,18
-46.564,70
0,00
0,00
0,00
2.030.587,13 1.694.900,52

6.764.537,84

6.785.235,79

18.106.023,89

1.047.527,95

83.934,28

317.440,37

351.579,23

34.590.296,38

33.138.838,98

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» την 30/06/2012 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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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει όπως παρακάτω:

Όµιλος

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Λογισµικά
Προγράµµατα

ΣΥΝΟΛΟ

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
26.709,70
0,00
0,00
668.341,04

7.403.340,13
201.488,91
-95.908,94
0,00
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
32.821,59
0,00
0,00
588.002,74

4.576.612,83
807.672,08
-61.087,01
0,00
5.323.197,90

2.105.383,90

80.338,30

2.185.722,20

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012

6.840.579,06
23.593,80
0,00
0,00
6.864.172,86

668.341,04
0,00
0,00
0,00
668.341,04

7.508.920,10
23.593,80
0,00
0,00
7.532.513,90

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012

4.735.195,16
317.679,08
0,00
0,00
5.052.874,24

588.002,74
16.469,66
0,00
0,00
604.472,40

5.323.197,90
334.148,74
0,00
0,00
5.657.346,64

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου 2012

1.811.298,62

63.868,64

1.875.167,26

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2011
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Εταιρία

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Λογισµικά
Προγράµµατα

ΣΥΝΟΛΟ

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

2.105.383,90

48.624,47

2.154.008,37

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012

6.840.579,06
23.593,80
0,00
0,00
6.864.172,86

610.334,04 7.450.913,10
0,00
23.593,80
0,00
0,00
0,00
0,00
610.334,04 7.474.506,90

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012

4.735.195,16
317.679,08
0,00
0,00
5.052.874,24

561.709,57 5.296.904,73
10.019,18
327.698,26
0,00
0,00
0,00
0,00
571.728,75 5.624.602,99

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου
2012

1.811.298,62

38.605,29

1.849.903,91

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Η κίνηση των συµµετοχών σε θυγατρικές έχει όπως παρακάτω:
Επενδύσεις σε θυγατρικές

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρχή περιόδου 1/1/2011

1.259.929,00

(-) Πρόβλεψη Αποµείωσης Αξίας της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ

-200.000,00

Τέλος περιόδου 31/12/2011

1.059.929,00

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

1.059.929,00

Τέλος περιόδου 30/06/2012

1.119.929,00

60.000,00
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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.

8. Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις

Υπόλοιπο 31/12/2010
Ζηµιά απ ό απ οτίµηση συµµετοχής την 31/12/2011
καταχωρηµένο απ 'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Τέλος περιόδου 31/12/2011
Ζηµιά απ ό απ οτίµηση συµµετοχής την 30/06/2012
καταχωρηµένο απ 'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Τέλος περιόδου 30/06/2012

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

413.773,17

413.773,17

-331.223,07

-331.223,07

82.550,10

82.550,10

-43.272,03

-43.272,03

39.278,07

39.278,07

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 30/6/2012, ενώ
τα Warrants είναι πλέον χωρίς αξία, λόγω εκπνοής του χρόνου άσκησης των δικαιωµάτων.
Η ζηµιά από την αποτίµηση της 30/06/2012 ανήλθε σε ευρώ 43.272,03 και αναγνωρίστηκε στην Καθαρή
Θέση µέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (Λοιπά Συνολικά Έσοδα)

9. ∆άνεια
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2012
31/12/2011
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια
Άλλα δάνεια (Βραχυπρόθεσµο µέρος
µακροπρόθεσµων δανείων)
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
δανείων
Σύνολο δανείων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2012
31/12/2011

10.750.000,00

15.475.000,00

10.750.000,00 15.475.000,00

50.813.561,91

46.890.649,98

50.035.453,91 46.627.338,68

5.850.000,00

4.525.000,00

56.663.561,91
67.413.561,91

51.415.649,98
66.890.649,98

5.850.000,00

4.525.000,00

55.885.453,91 51.152.338,68
66.635.453,91 66.627.338,68
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10. Έξοδα διοικήσεως

Aµοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Απ οσβέσεις
Προβλέψεις Απ οζηµίωσης Προσωπ ικού
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/06/2012
30/06/2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/130/06/2012 30/06/2011

1.016.138,69
235.266,44
330.896,09
7.767,84
242.397,31
47.079,96
24.323,28
1.903.869,61

1.157.719,65 1.176.245,43
168.891,58 198.280,90
350.420,89 375.233,06
7.517,59
25.108,40
220.871,37 232.647,19
33.328,16
40.508,09
24.323,28
45.583,88
1.963.072,52 2.093.606,95

1.176.480,82
238.101,01
350.196,34
26.215,01
255.863,34
56.613,70
45.583,88
2.149.054,10

11. Έξοδα διαθέσεως
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/06/2012
30/06/2011
Aµοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Απ οσβέσεις
Προβλέψεις Απ οζηµίωσης Προσωπ ικού
ΣΥΝΟΛΟ

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/130/06/2012
30/06/2011

5.200.220,23
4.418.817,80
5.104.196,39
266.679,17
188.600,44
220.220,46
1.832.231,54
1.749.064,54
1.823.742,43
52.802,76
43.898,86
42.289,29
8.795.490,42
7.191.898,46
8.659.842,80
2.145.126,63
1.876.835,91
2.140.199,13
109.216,12
75.676,72
109.216,12
18.401.766,87 15.544.792,73 18.099.706,62

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

Έξοδα µεταφοράς π ωλήσεων
∆ιάφορα έξοδα π ρατηρίων /βιοµηχανίας
Λοιπ ά έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/11/130/06/2012
30/06/2011
5.864.518,44
7.005.464,69
263.111,86
554.646,52
1.450.858,12
1.235.379,21
7.578.488,42
8.795.490,42

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/130/06/2012
30/06/2011
5.864.518,44
7.005.464,69
263.111,86
554.646,52
1.064.268,16
1.099.731,59
7.191.898,46
8.659.842,80

12. Φόρος εισοδήµατος
Ο φορολογικός συντελεστής για τις χρήσεις 2011 και 2012 είναι 20%.
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
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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 Φόρου Εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα των περιόδων 1/1-30/6/2012 και
1/1-30/6/2011, αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0130/06/2012
30/06/2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0130/06/2012 30/06/2011

Αναλογούν (Πραγµατικός) φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου

32.597,53
0,00

0,00
-50.000,00

32.597,53
0,00

0,00
-50.000,00

Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο-έσοδο) περιόδου
ΣΥΝΟΛΟ

-81.164,37
-48.566,84

142.132,62
92.132,62

20.114,69
52.712,22

-50.101,79
-100.101,79

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6

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

Ε∆ΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
2
1
1
2
0
3

Από τη χρήση 2011 και µετά, η µητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ καθώς και οι θυγατρικές της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΕ, ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, καθώς και η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, ελέγχονται
φορολογικά από τους νόµιµους ελεγκτές Ορκωτούς Λογιστές µε βάση την ΠΟΛ. 1159/2011.

14. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Επί ακινήτου της Μητρικής έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών υπέρ της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ποσού ευρώ 2.055 χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού ευρώ 143,8 χιλ. για εξασφάλιση
υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων την 30/6/2012 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 7.761 χιλ. για την
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, και ποσό ευρώ 22.095 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

15. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας και του οµίλου.
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16. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου:

Όµιλος:
Εταιρία:

30/6/2012 30/6/2011
270
315
226
250

17. Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-30/6/2012, ανέρχεται
στο ποσό των ευρώ 215 χιλ. για την εταιρία και τον όµιλο.
Συνοπτικά οι επενδύσεις του οµίλου από 1/1-30/6/2012 και από 1/1-30/6/2011 αντίστοιχα, έχουν όπως
παρακάτω:

Επενδύσεις 1/1-30/6/2012
1/130/6/2012
Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίµων
Εγκαταστάσεις Στερεών Καυσίµων
∆ίκτυο Πρατηρίων
Μεταφορικά µέσα-Μέσα απ οθήκευσης
Εξοπ λισµός Γραφείων -Μηχανοργάνωση

1/130/6/2011

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

351.142,86
22.500,00
328.316,32
0,00
19.815,60
721.774,78

18. Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/ (ζηµίας) που αναλογεί στους
µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου.

1/130/6/2012
Κέρδη / (Ζηµιές) που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη/(ζηµιές) κατά µετοχή (ευρώ
ανά µετοχή)

1/430/6/2011

-939.176,09
23.828.130

-648.876,98
23.828.130

-941.453,33
23.828.130

-902.378,78
23.828.130

-0,0394

-0,0272

-0,0395

-0,0379

1/130/6/2012
Κέρδη / (Ζηµιές) που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά κέρδη/(ζηµιές) κατά µετοχή (ευρώ
ανά µετοχή)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/11/430/6/2011
30/6/2012

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/430/6/2011
30/6/2012

1/430/6/2011

-126.286,89
23.828.130

-38.339,61
23.828.130

-528.118,44
23.828.130

-564.261,94
23.828.130

-0,0053

-0,0016

-0,0222

-0,0237
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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.

19. Μερίσµατα

Στις 24/5/2012 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, η οποία
αποφάσισε να µην διανεµηθεί µέρισµα καθώς το µετά φόρων αποτέλεσµα της χρήσης 2011 ήταν
ζηµιογόνο.

20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη
Ο όµιλος είναι ελεγχόµενος από την µητρική «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ».

Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας και του Οµίλου µε τις θυγατρικές, τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες
επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-30/6/2012 και 1/1-30/6/2011, καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και
υποχρεώσεις την 30/6/2012 και 31/12/2011, έχουν όπως παρακάτω:

Εταιρία
Πωλήσεις αγαθών και
παροχή Υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και
Λήψη υπηρεσιών

1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011

Θυγατρικές

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΕΛΙΝ ΝΕ
Σύνολο

Συγγενείς
& Λοιπές

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

117.845,33

Απαιτήσεις
30/6/2012

Υποχρεώσεις

31/12/2011

30/6/2012

0,00

0,00

201.485,43

82.897,04

1.503.998,70 1.803.752,00

10.639,64

40.746,64

239.032,79

233.918,51

0,00

0,00

2.685,09

0,00

0,00

0,00

80.550,16 3.680.793,71 3.906.776,13 2.435.376,27 1.623.480,25

0,00

0,00

0,00
79.680,30

0,00

1.701.524,33 1.927.026,62 3.691.433,35 3.947.522,77 2.878.579,58 1.940.295,80
0,00

0,00

31/12/2011

42.724,46

0,00

2.875,67 48.542,68

2.875,67 48.542,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.528,43

61.185,67

272.570,63

0,00

48.225,42

16.197,87 76.559,64

0,00

85.528,43

61.185,67

272.570,63

0,00

48.225,42

16.197,87 76.559,64

0,00

1.787.052,76 1.988.212,29 3.964.003,98 3.947.522,77 2.926.805,00 1.956.493,67 79.435,31 48.542,68
Όµιλος

Συγγενείς
& Λοιπές

1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011

30/6/2012

31/12/2011

0,00

0,00

0,00

144.352,00

146.828,00

146.828,00

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

85.528,43

61.185,67

272.570,63

0,00

Σύνολο

85.528,43

61.185,67

272.570,63

144.352,00

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

30/6/2012

31/12/2011

0,00

0,00

48.225,42

16.197,87 76.559,64

0,00

195.053,42

163.025,87 76.559,64

0,00

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις θυγατρικές της καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις
απαλείφονται πλήρως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Β) Οι δουλευµένες παροχές προς τα µέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν
ως δαπάνη στα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-30/6/2012 και 1/1-30/6/2011 αντίστοιχα, αφορούν µισθούς
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(πλέον

εισφορών

κοινωνικών

ασφαλίσεων),

προγράµµατα

καθορισµένων

παροχών

κατά

την

συνταξιοδότηση, καθώς και δουλευµένες αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και έχουν όπως παρακάτω:
(χιλ. ευρώ).

Βραχυπρόθεσµες παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/11/11/130/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011
646,82
723,77
646,82
723,77
14,70
28,55
14,70
28,55
661,52
752,32
661,52
752,32

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.
Οι υποχρεώσεις την 30/6/2012 στα ως άνω πρόσωπα ανέρχονται σε 111 χιλ. ευρώ και αφορούν οφειλόµενες
αµοιβές µελών ∆.Σ.

21. Μεταγενέστερα γεγονότα
ής

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30

Ιουνίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1 – 30/6/2012
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ÅËÉÍÏÉË ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÙÍ Á.Å.
ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13952/06/Â/86/8 - ÅÄÑÁ: ÐÇÃÙÍ 33, 145 64 ÊÇÖÉÓÉÁ
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012 ÅÙÓ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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 της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.elin.gr
Hμερομ.έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 27 Αυγούστου 2012
Νόμιμος ελεγκτής:
Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Ελεγκτική εταιρία:
ΣΟΛ αεοε
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Αλα 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)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
30.6.2012
31.12.2011
33.197
34.660
1.875
2.186
6.580
7.000
8.193
17.573
62.690
64.439
24.030
20.461
−−−−−−−−−
−−−−−−−−−
136.565
146.319
=========
=========
11.914
35.587
−−−−−−−−−
47.501
0
−−−−−−−−−
47.501
−−−−−−−−−
10.750
2.746
56.664
18.904
−−−−−−−−−
89.064
−−−−−−−−−
136.565
=========

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα Μερίσματα
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2012 και 30/6/2011 αντίστοιχα)

11.914
36.570
−−−−−−−−−
48.484
0
−−−−−−−−−
48.484
−−−−−−−−−
15.475
3.635
51.415
27.310
−−−−−−−−−
97.835
−−−−−−−−−
146.319
=========

ÅÔÁÉÑÉÁ
30.6.2012
31.12.2011
33.139
34.590
1.850
2.154
6.739
6.921
7.913
17.266
62.234
64.256
25.131
21.138
−−−−−−−−−
−−−−−−−−−
137.006
146.325
=========
=========
11.914
37.248
−−−−−−−−−
49.162

11.914
37.418
−−−−−−−−−
49.332

−−−−−−−−−
49.162
−−−−−−−−−
10.750
3.430
55.885
17.779
−−−−−−−−−
87.844
−−−−−−−−−
137.006
=========

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

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)

ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
30.6.2012
30.6.2011

30.6.2012

ÅÔÁÉÑÉÁ
30.6.2011

48.484

49.533

49.332

49.554

-983
0
0
0
−−−−−−−−−

-855
0
0
0
−−−−−−−−−

-170
0
0
0
−−−−−−−−−

-244
0
0
0
−−−−−−−−−

47.501
=========

48.678
=========

49.162
=========

49.310
=========

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÅÔÁÉÑÉÁ
1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 1.1-30.06.2012 1.1-30.6.2011

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
-988
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
1.928
Προβλέψεις
400
Συναλλαγματικές διαφορές
23
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2.235
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
9.381
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
1.942
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-9.819
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-2.395
Καταβεβλημένοι φόροι
-77
−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
2.668
−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0
Αγορά ενσώματων και άλων παγίων στοιχείων
-215
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλων παγίων στοιχείων
26
Τόκοι εισπραχθέντες
175
−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-14
−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
616
−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
616
−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
3.270
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
5.743
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
5
−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
9.018
=========

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

-741

-73

62

2.202
355
-183

1.911
400
23

2.181
355
-183

-388
1.407

-140
2.200

-229
1.387

5.086
682
-8.498

9.352
1.285
-9.784

5.091
120
-8.440

-1.344
-1.123
−−−−−−−−−
-2.545
−−−−−−−−−

-2.372
-77
−−−−−−−−−
2.725
−−−−−−−−−

-1.323
-1.012
−−−−−−−−−
-1.991
−−−−−−−−−

0
-722
162
156
−−−−−−−−−
-404
−−−−−−−−−

-60
-215
26
175
−−−−−−−−−
-74
−−−−−−−−−

0
-722
162
156
−−−−−−−−−
-404
−−−−−−−−−

1.107
−−−−−−−−−
1.107
−−−−−−−−−

116
−−−−−−−−−
116
−−−−−−−−−

1.027
−−−−−−−−−
1.027
−−−−−−−−−

-1.842
6.073
0
−−−−−−−−−
4.231
=========

2.767
5.507
5
−−−−−−−−−
8.279
=========

-1.368
5.484
0
−−−−−−−−−
4.116
=========

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) +(Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε ~)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.1-30.6.2012
414.905
18.411
1.241
-988
−−−−−−−
-940
-940
0
-43
−−−−−−−
-983
=======
-983
0
-0,0394
3.169

ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
1.1-30.6.2011
1.4-30.6.2012
395.870
190.000
19.796
8.555
340
58
-741
-1.016
−−−−−−−
−−−−−−−
-649
-942
-649
-942
0
0
-206
-29
−−−−−−−
−−−−−−−
-855
-971
=======
=======
-855
-971
0
0
-0,0272
-0,0395
2.542
1.007

1.4-30.6.2011
183.623
9.082
-530
-1.097
−−−−−−−
-902
-902
0
-241
−−−−−−−
-1.143
=======
-1.143
0
-0,0379
559

1.1-30.6.2012
413.750
18.468
1.951
-73
−−−−−−−
-127
-127

ÅÔÁÉÑÉÁ
1.1-30.6.2011
1.4-30.6.2012
394.498
189.189
20.330
8.582
1.292
402
62
-576
−−−−−−−
−−−−−−−
-38
-528
-38
-528

1.4-30.6.2011
182.900
9.325
9
-651
−−−−−−−
-564
-564

-43
−−−−−−−
-170
=======
-170

-206
−−−−−−−
-244
=======
-244

-29
−−−−−−−
-557
=======
-557

-241
−−−−−−−
-805
=======
-805

-0,0053
3.862

-0,0016
3.473

-0,0222
1.341

-0,0237
1.088

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:
1.

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:
ΑΝΕΛ/ΤΕΣ
ΦΟΡΟΛ/ΚΑ
% συμμετοχής
ΜΕΘΟΔΟΣ
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ
Αμεση
Εμμεση
Σύνολο
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ÅËÉÍÏÉË ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ
ÐÅÔÑÅËÁÉÙÍ Á.Å.
ÊÇÖÉÓÉÁ
2
Μητρική
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. EΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ÊÇÖÉÓÉÁ
0
100%
0%
100%
Ολική Ενοποίηση
6. ÅËÉÍ ÂÉÏÊÁÕÓÉÌÁ Á.Å.
ÊÇÖÉÓÉÁ
3
37%
0%
37%
Καθαρή Θέση
2. Στην τρέχουσα περίοδο ενσωματώθηκε για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η κατά 100% νεοσυσταθείσα θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ, ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Σημ. Νο 7 των Οικονομικών Καταστάσεων). Δεν υπάρχει καμμία αλλαγή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας από
χρήση σε χρήση. Δεν υπάρχουν εταιριες: α) που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και β) 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.
3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30/6/2012, είναι ίδιες με αυτές της χρήσης 2011.
4. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους του ομίλου και της εταιρίας, αφορούν ζημιά αποτίμησης συμμετοχής (Σημ. Νο 8 των Οικονομικών Καταστάσεων).
5. Επί ακινήτου της Μητρικής έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ποσού ευρώ 2.055 χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού ευρώ 143,8 χιλ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων την 30/6/2012 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 7.761 χιλ. για
την ΑΕ ΕΛ.ΠΕ και ποσό ευρώ 22.095 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
6. 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.
7. To 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 30/6/2012.
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας ανερχόταν κατά την 30/6/2012 σε 226 (30/6/2011: 250) και του ομίλου σε 270 (30/6/2011: 315).
9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες.
10. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-30/6/2012, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 215 χιλ. για την εταιρία και τον όμιλο.
11. 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):
ÏÌÉËÏÓ
ÅÔÁÉÑÉÁ
α) Έσοδα
85
1.787
β) Έξοδα
272
3.964
γ) Απαιτήσεις
195
2.927
δ) Υποχρεώσεις
77
79
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
661
661
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
111
111
ÊçöéóéÜ, 27 Aυγούστου 2012
O ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

Ο Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ

Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ
& ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÊÕÍÇÃÏÓ
Á.Ä.Ô. ΑΕ 063885

ÉÙÁÍÍÇÓ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
Á.Ä.Ô. Ρ 110327

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÔÓÏÕÍÉÁÓ
Á.Ä.Ô. × 065412

Ç ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÌÁÑÉÁ ÔÓÁ×ÁÊÇ
Á.Ä.Ô. Ö 020957 - ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å. 13622

