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Ενίσχυση Μικτών Κερδών (+7,3%)
Ενίσχυση EBITDA (+5,2%)
Ενίσχυση Καθαρής Κερδοφορίας (+ € 1.075 χιλ. από € -152 χιλ.)
∆ιεύρυνση ∆ικτύου Πρατηρίων (+ 28)
Αύξηση όγκου πωλήσεων υγρών καυσίµων (+7,3%)

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα 1ου
εξαµήνου του 2009 βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧA).
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ το 1ο εξάµηνο του 2009 διαµορφώθηκε σε
€ 321,7 εκατ. έναντι € 375,5 εκατ. το 1ο εξάµηνο του 2008, εµφανίζοντας µείωση λόγω των
σηµαντικά χαµηλότερων τιµών των υγρών καυσίµων. Σηµειώνεται ωστόσο ότι οι πωλήσεις
υγρών καυσίµων του Οµίλου σε ποσοτικούς όρους εµφάνισε αύξηση 7,3%, κάτι που
κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό στην παρούσα συγκυρία και επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή
πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ. Η ενίσχυση του δικτύου των πρατηρίων συνεχίστηκε µε ιδιαίτερα
ικανοποιητικούς ρυθµούς καθώς προστέθηκαν 28 νέα πρατήρια. Έτσι το δίκτυο της
εταιρίας αριθµεί σήµερα 560 πρατήρια πανελλαδικά.
Αντίστοιχα µε την ποσοτική αύξηση των πωλήσεων αυξήθηκε και το µικτό κέρδος του
οµίλου (7,3%) και ανήλθε σε € 24,2 εκατ. έναντι € 22,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) του Οµίλου ενισχύθηκαν κατά 5,2% και διαµορφώθηκαν στα € 4,2 εκατ. έναντι €
4,0 εκατ. το 1ο εξάµηνο του 2008. Αντίστοιχα, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (EBIT) ανήλθαν σε € 2,0 εκατ. έναντι € 1,9 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων του οµίλου (EBT)
διαµορφώθηκαν σε € 1.4 εκατ. έναντι ζηµιών € 0,2 εκατ. το 1ο εξάµηνο του 2008 ενώ τα
ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε
κέρδη € 1,1 εκατ. από ζηµίες ύψους € 0,2 εκατ. στο 1ο εξάµηνο του 2008.
Σηµαντική ενίσχυση παρουσίασε και η κεφαλαιακή βάση του Οµίλου, µετά την πρόσφατη
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ύψους €10 εκατ., ενώ παράλληλα, η πτώση των τιµών
των καυσίµων επέδρασε ευεργετικά στον ισολογισµό της ΕΛΙΝΟΙΛ, µειώνοντας τις
ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και συνεπώς και τον τραπεζικό δανεισµό
Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρακολουθεί τις πολύ σηµαντικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην εγχώρια
αγορά πετρελαιοειδών και εκµεταλλευόµενη τις υποδοµές, την οργάνωσή της και την
ισχυρή κεφαλαιακή της διάρθρωση, στοχεύει στην ενίσχυση των µεριδίων της µέσω
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ισχυρής οργανικής ανάπτυξης ενώ παράλληλα είναι έτοιµη να προχωρήσει σε πιο
σηµαντικές κινήσεις εφόσον παρουσιαστούν οι ανάλογες ευκαιρίες.

Σηµείωση: Τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της περιόδου 1/1/2009 – 30/6/2009 της
ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. δηµοσιεύτηκαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009 και µαζί µε τις Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΑ της ίδιας περιόδου, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα
της εταιρείας στο διαδίκτυο: www.elin.gr καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
www.athex.gr από την ίδια ηµεροµηνία.

Κηφισιά, 12 Αυγούστου 2009

