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Ενίσχυση Μικτών Κερδών: € 37,6 εκατ. (+3,8%)
Ενίσχυση EBITDA: € 8,0 εκατ. (+3,2%)
Αύξηση Καθαρής Κερδοφορίας: € 3,2 εκατ.
∆ιεύρυνση ∆ικτύου Πρατηρίων (+ 38)
Αύξηση όγκου πωλήσεων (+3%)

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα του
εννεαµήνου 2009 βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧA).
Στο εννεάµηνο του 2009, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ υποχώρησε σε €
470,5 εκατ. έναντι € 560,5 εκατ. το εννεάµηνο του 2008, λόγω των χαµηλότερων µέσων
τιµών των υγρών καυσίµων διεθνώς σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε
επίπεδο όγκων, οι πωλήσεις υγρών καυσίµων του Οµίλου σηµείωσαν αύξηση κατά 3%,
γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό αφού αποδεικνύει πως ο Όµιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται
ακόµη και σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον, που έχει πλήξει σηµαντικά
την εγχώρια βιοµηχανική και οικοδοµική δραστηριότητα. Σηµειωτέο ότι κατά τη διάρκεια
του εννεαµήνου το δίκτυο πρατηρίων της ΕΛΙΝΟΙΛ ενισχύθηκε µε 51 νέα πρατήρια ενώ
αποµακρύνθηκαν 13, (καθαρή αύξηση 38 πρατήρια) και αριθµεί πλέον 570 πρατήρια
πανελλαδικά.
Το µικτό κέρδος του Οµίλου ενισχύθηκε κατά 3,8% και ανήλθε σε € 37,6 εκατ. έναντι €
36,2 εκατ. το εννεάµηνο του 2008. Ανάλογη αύξηση κατά 3,2% κατέγραψαν και τα κέρδη
προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου,
τα οποία ανήλθαν σε € 8,0 εκατ. έναντι € 7,8 εκατ. το εννεάµηνο του 2008 ενώ τα
ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (EBIT) ανήλθαν
σε € 4,7 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τέλος, σηµαντική αύξηση
εµφάνισαν τα κέρδη προ φόρων του οµίλου (EBT), τα οποία ανήλθαν σε € 4.1 εκατ. έναντι
€ 1,6 εκατ. το εννεάµηνο του 2008 και αναλόγως αυξήθηκαν και τα ενοποιηµένα κέρδη
µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) ανερχόµενα σε € 3,2 εκατ. έναντι €
0,9 εκατ. στο εννεάµηνο του 2008.
Στη σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας συνετέλεσε ουσιαστικά η µείωση του
χρηµατοοικονοµικού κόστους ως αποτέλεσµα αφενός της µείωσης του καθαρού δανεισµού
κατά 20%, και αφετέρου της πτώσης των επιτοκίων. Παράλληλα τα κεφάλαια της ΕΛΙΝΟΙΛ
ενισχύθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ύψους €10 εκατ.,
διαµορφώνοντας τον δείκτη δανειακής µόχλευσης (Ξένα/Ίδια Κεφάλαια) στο 1,7 την
30/9/2009.
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Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρακολουθεί στενά τις δραστικές αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο των
πετρελαιοειδών στη χώρα και παραµένει προσηλωµένη στους αναπτυξιακούς της
στόχους. Με εργαλεία την πολυετή εµπειρία, την άρτια υποδοµή και την ισχυρή
κεφαλαιακή διάρθρωση, είναι σε θέση να εκµεταλλευτεί τις όποιες ευκαιρίες προκύψουν
στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων.

Σηµείωση: Τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της περιόδου 1/1/2009 – 30/9/2009 της
ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. δηµοσιεύτηκαν την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου 2009 και είναι διαθέσιµα στην
ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο: www.elin.gr καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
www.athex.gr από την ίδια ηµεροµηνία.

Κηφισιά, 26 Νοεµβρίου 2009

