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Την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2009 η εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ πραγµατοποίησε
παρουσίαση της δραστηριότητας, της στρατηγικής, των οικονοµικών
αποτελεσµάτων των σηµαντικότερων εξελίξεων της τρέχουσας χρήσης 2009
καθώς και τις προοπτικές του Οµίλου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών
(Ε.Θ.Ε.).
Την εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ εκπροσώπησαν οι κκ. Γιάννης Αληγιζάκης, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος,
Γιώργος Τσούνιας, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθυντής
Οικονοµικών
Υπηρεσιών
και
Γεώργιος
Πατέρας,
∆ιευθυντής
Χρηµατοοικονοµικού & Επενδυτικών Σχέσεων.
Στη σύντοµη παρουσίαση Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην πορεία του Οµίλου
ΕΛΙΝΟΙΛ και τη µακρόχρονη ιστορία του στον τοµέα διανοµής και διάθεσης
υγρών και στερεών καυσίµων, µια επιτυχή και δυναµική πορεία 55 ετών µε
συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση σε όλους τους τοµείς. Σήµερα η ΕΛΙΝΟΙΛ
αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες εµπορίας υγρών & στερεών
καυσίµων στην Ελλάδα µε 6,7% µερίδιο στην εσωτερική αγορά υγρών
καυσίµων και ένα δίκτυο 566 πρατηρίων.
Παραµένει ένας από τους βασικότερους προµηθευτές στην ελληνική
βιοµηχανία σε υγρά και στερεά καύσιµα και διατηρεί µακροχρόνιες
συνεργασίες 40-50 ετών µε τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της Ελλάδας ενώ
κατέχει ηγετική θέση στην αγορά µαρινών µε αποκλειστική συνεργασία µε 8
µεγάλες µαρίνες στην ελληνική επικράτεια ενώ έχει παρουσία σε 110
παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.
Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα αναµφισβήτητα ξεχωρίζει η αδιάλειπτη
επένδυση της ΕΛΙΝΟΙΛ στη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των
παρεχόµενων καυσίµων. Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα σύστηµα διαχείρισης
ποιότητας καυσίµων το οποίο εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια διακίνησης των
καυσίµων της προκειµένου να διασφαλίζεται το προϊόν τόσο ποιοτικά όσο και
ποσοτικά.
Στρατηγικής σηµασίας είναι και η συµµετοχή της ΕΛΙΝΟΙΛ στον τοµέα
βιοκαυσίµων µέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, η οποία παράγει
βιοντήζελ στην υπερσύγχρονη µονάδα που διαθέτει η εν λόγω θυγατρική.
Στα εφόδια της ΕΛΙΝΟΙΛ πέραν της µακρόχρονης εµπειρίας συγκαταλέγονται
οι 3 µονάδες αποθήκευσης υγρών καυσίµων (36.000 m3), οι 2 µονάδες
επεξεργασίας στερεών καυσίµων (130.000 ΜΤ) ενώ για τη διάθεση και
διακίνηση των καυσίµων ανά την επικράτεια διαθέτει 3 χρονοναυλωµένα
δεξαµενόπλοια (860 - 2.150m3) και ένα στόλο ιδιόκτητων βυτιοφόρων και
οχηµάτων ∆ηµόσιας Χρήσης.
Όσον αφορά στην πορεία των οικονοµικών µεγεθών, όπως σηµειώθηκε ο
Όµιλος το 2008 πέρασε στην κερδοφορία µε συνεχή ανάπτυξη της
δραστηριότητας. Ειδικότερα ο Κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 22,7%
έναντι της χρήσης 2007 και ανήλθε σε € 746,6 εκατ. έναντι € 608,3 εκατ. το
2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν στα € 9,7 εκατ. έναντι € 7,2 εκατ.
το 2007 σηµειώνοντας αύξηση κατά 35,5%. ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη µετά
από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) από ζηµίες ύψους € 744
χιλ. τη χρήση 2007 ανήλθαν σε κέρδη € 1,3 εκατ. το 2008.

Σχετικά µε την πορεία των µεγεθών του Οµίλου στο 1ο εξάµηνο της
τρέχουσας χρήσης 2009, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός οτι ο όγκος
πωλήσεων ενισχύθηκε περεταίρω κατά 7,3% επιβεβαιώνοντας την
αναπτυξιακή πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ παρά την µείωση του κύκλου εργασιών στα
€ 321,7 εκατ. έναντι € 375,5 εκατ. το 1ο εξάµηνο 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. 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.
Καταλήγοντας, αναφορικά µε τη στρατηγική της και τις προοπτικές ΕΛΙΝΟΙΛ,
η ∆ιοίκηση του Οµίλου εστιάζει στην ενίσχυση του όγκου των πωλήσεων µε τη
συνεχή διεύρυνση του δικτύου και την βέλτιστη αξιοποίηση των οικονοµιών
κλίµακας καθώς και των ευκαιριών που εµφανίζονται στον κλάδο µετά τις
πρόσφατες σηµαντικές εξελίξεις µε την αποχώρηση των δύο µεγάλων
πολυεθνικών από την ελληνική αγορά. Για την υλοποίηση των στόχων της η
∆ιοίκηση διαθέτει τόσο τις άρτιες υποδοµές και οργάνωσή της καθώς και την
ισχυρή κεφαλαιακή της διάρθρωση, η οποία πρόσφατα ενισχύθηκε κατά € 10
εκατ. µετά την ολοκλήρωση αύξησης κεφαλαίου.

