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ΓΗΛΩΔΙ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ “ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΔΛΛΑ) ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.” 

 

 

ύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 πεξίπηωζε γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νόκνπ 

3556/2007 δειώλνπκε όηη εμ όζωλ γλωξίδνπκε: 

 

A. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 2009 ηεο Δηαηξίαο ζε αηνκηθή 

θαη ελνπνηεκέλε βάζε, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα 

ινγηζηηθά πξόηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηόδνπ ηεο Δηαηξίαο, 

θαζώο θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλωλ ωο ζύλνιν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έωο 

5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νόκνπ 3556/2007, θαη 

 

B. Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Νόκνπ 3556/2007. 

 

 

 

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2009 

 

     
 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.   Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ. Ο Αλαπι. Γ/λωλ ύκβνπινο 

 & Γ/λωλ ύκβνπινο              & Γελ. Γ/ληήο Οηθνλνκηθώλ 

 

 

 

     
ΒΑΡΓΖ Η. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ     ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ. Ν . ΚΟΝΣΑΞΖ  ΠΔΣΡΟ Σ. ΣΕΑΝΝΔΣΑΚΖ 

     Α.Γ.Σ. Κ 011385/1982        Α.Γ.Σ. Σ 066846/1999        Α.Γ.Σ. Ρ 591984/1994 
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Δ Κ Θ Δ  Η  Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι  H  

(ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΣΟΤ Ν. 3556/2007) 

ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ  

«ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ ( ΔΛΛΑ ) ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.»  

ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ  

«ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ ( ΔΛΛΑ ) ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.»  

ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΣΟΤ Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2009. 

 

 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ θαηά ην Α΄εμάκελν ηνπ 2009 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

εμάκελν ηνπ 2008, θηλήζεθαλ σο εμήο: 

 

 

 

 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

 

 

 

 

            Μεηαβνιή 

Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 
Πνζό % 

Κχθινο Δξγαζηψλ 1.816.534 2.759.533 

      

(942.999) (34,17%) 

Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) 1.639.784 2.562.588 

      

(922.804) (36,01%) 

Μηθηό θέξδνο (πξν απνζβέζεσλ) 176.750 

          

196.945 

        

(20.195) (10,25%) 

Μείνλ: Έμνδα δηάζεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 27.291 

           

26.407 

              

884  3,35% 

Μείνλ: Έμνδα δηνίθεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 17.564 15.449 

           

2.115  13,69% 

Πιένλ/(Μείνλ): Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα / 

(έμνδα)     21.651   34.005  

        

(12.354) (36,33%) 

Κέξδε πξν Σόθσλ, Απνζβέζεσλ & Φόξσλ 

(EBITDA) 153.546*  

          

189.094*  

        

(35.548) (18,80%) 
Πιένλ: Έζνδα Δπελδχζεσλ / Κέξδε απφ 

ζπγγελείο Δηαηξίεο 2.729 1.528 (1.201) (78,60%) 
Πιένλ: Κέξδε απφ απψιεηα ειέγρνπ πξψελ 

ζπγαηξηθήο 16.846 0 (16.846) - 

Μείνλ : Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 
    9.996   19.037 

          

(9.041) (47,49%) 

Κέξδε πξν Απνζβέζεσλ θαη Φόξσλ 
163.125 171.585 

          

(8.460) (4,93%) 

Μείνλ: χλνιν Απνζβέζεσλ 
 27.898   25.882 

                 

2.016 7,79% 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

πξν θόξσλ 135.227  

          

145.703  

        

(10.476) (7,19%) 

Μείνλ: Φφξνη 
  30.026   36.370 

          

(6.344) (17,44%) 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο 105.201 109.333  

          

(4.132) (3,78%) 

Μείνλ: Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  
         30             0         (30) - 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 105.171 109.333 (4.162) (3,81%) 

 

(*) Πεξηιακβάλνληαη απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  € 336 ρηι. γηα ην Α’ εμάκελν 2009 θαη € 246 ρηι. 

γηα ην Α’ εμάκελν 2008.  
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Αληίζηνηρα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ην Α΄εμάκελν ηνπ 2009 ζε ζχγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2008, θηλήζεθαλ σο εμήο: 

 

  

 

           Μεηαβνιή 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 
Πνζό % 

Κχθινο Δξγαζηψλ 1.589.544 

       

2.541.727  

      

(952.183) (37,46%) 

Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) 1.440.150 

      

2.370.809 

      

(930.659) (39,25%) 

Μηθηό θέξδνο (πξν απνζβέζεσλ) 149.394 

          

170.918  

        

(21.524) (12,59%) 

Μείνλ: Έμνδα δηάζεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 9.307 

           

8.328 

              

979  11,76% 

Μείνλ: Έμνδα δηνίθεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 11.950 10.859 

           

1.091  10,05% 

Πιένλ/(Μείνλ) : Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα / 

(έμνδα)     19.545   31.440  

        

(11.895) (37,83%) 

Κέξδε πξν Σόθσλ, Απνζβέζεσλ & Φόξσλ 

(EBITDA) 147.682*  

          

183.171*  

        

(35.489) (19,37%) 

 

Πιένλ: Έζνδα απφ Δπελδχζεηο / πκκεηνρέο 410 1.079 

             

(669) (62,00%) 

Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Έμνδα     7.673   15.708 

          

(8.035) (51,15%) 

Κέξδε πξν Απνζβέζεσλ θαη Φόξσλ 140.419 168.542 

        

(28.123) (16,69%) 

Μείνλ: χλνιν Απνζβέζεσλ   25.160   23.595 

           

1.565  6,63% 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

πξν θόξσλ 115.259 

          

144.947  

        

(29.688) (20,48%) 

Μείνλ: Φφξνη 29.105   36.240 

          

(7.135) (19,69%) 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο 86.154 

          

108.707  

        

(22.553) (20,75%) 

 

(*) Πεξηιακβάλνληαη απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  € 336 ρηι. γηα ην Α’ εμάκελν 2009 θαη € 246 ρηι. 

γηα ην Α’ εμάκελν 2008.  
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ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα κεγέζε παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

1. Πσιήζεηο 

Ζ αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα (Δζσηεξηθφ – Δμσηεξηθφ) θαη δξαζηεξηφηεηα 

(Βηνκεραληθή – Δκπνξία)  ηνπ Οκίινπ θαη θαηά θαηεγνξία πσιήζεσλ (Μεηξηθνί Σφλνη – Δπξψ) έρεη 

σο εμήο: 

 Μεηξηθνί Σόλνη  Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Γεσγξαθηθόο Σνκέαο 

θαη Γξαζηεξηόηεηα 

Πσιήζεσλ 

Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 
Μεηαβνιή 

% 

 
Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 
Μεηαβνιή 

% 

Δμσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα 1.983.184 1.523.937 30,14%  608.071 803.110 (24,29%) 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 88.477 67.210 31,64%  34.681 45.974 (24,56%) 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ    378.309    437.212 (13,47%) 
 

139.657    302.225 (53,79%) 

ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δμσηεξηθνύ 2.449.970 2.028.359 20,79% 

 

782.409 1.151.309 (32,04%) 

Δζσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα  1.722.110 1.840.684 (6,44%)  621.447 1.073.568 (42,11%) 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 27.288 31.173  (12,46%)  16.405 23.137  (29,10%) 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ.    693.766    717.987 (3,37%)  394.450    511.519 (22,89%) 

Τπεξεζίεο               0               0 -         1.823               0 - 

ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δζσηεξηθνύ 2.443.164 2.589.844  (5,66%) 

 

1.034.125 1.608.224  (35,70%) 

        

Γεληθό ύλνιν 4.893.134 4.618.203 5,95%  1.816.534 2.759.533 (34,17%) 
 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ παξαηεξείηαη κείσζε θαηά € 942.999 ρηιηάδεο ή 34,17% ζε ζρέζε 

κε ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2008 εμέιημε πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ (50% πεξίπνπ) ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α. (κέζε ηζνηηκία) έλαληη ηνπ Δπξψ (15% 

πεξίπνπ). Απφ ηελ αλάιπζε επηβεβαηψλεηαη ν εμαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Οκίινπ (νη πσιήζεηο 

εμσηεξηθνχ αλήιζαλ ζε πνζνζηφ 43,07% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 41,72% ηεο αληίζηνηρεο 

πεξζηλήο πεξηφδνπ) θαη ε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο (δηακνξθψζεθε 

ζην ίδην πνζνζηφ 70,5% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ φπσο ην θαη ην Α’ εμάκελν ηνπ 2008). 

 

Ζ αληίζηνηρε αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο  έρεη σο εμήο: 

 Μεηξηθνί Σόλνη  Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Γεσγξαθηθόο Σνκέαο 

θαη Γξαζηεξηόηεηα 

Πσιήζεσλ 

Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 
Μεηαβνιή 

% 

 
Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 
Μεηαβνιή 

% 

Δμσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα 1.983.184 1.523.937 30,14%  608.071 803.110 (24,29%) 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 88.477 67.210 31,64%  34.681 45.974 (24,56%) 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ    376.392     399.727 (5,84%) 
 

138.014    277.403 (50,18%) 

ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δμσηεξηθνύ 2.448.053 1.990.874 22,96% 

 

780.766 1.126.487 (30,67%) 

Δζσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα  1.722.110 1.840.684 (6,44%)  621.447 1.073.568 (42,11%) 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 27.288 31.173  (12,46%)  16.405 23.137  (29,10%) 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ.    630.565    669.624 (5,83%)  170.926    318.535 (46,34%) 

ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δζσηεξηθνύ 2.379.963 2.541.481  (6,36%) 

 

808.778 1.415.240 (42,85%) 

        

Γεληθό ύλνιν 4.828.016 4.532.355 6,52%  1.589.544 2.541.727 (37,46%) 
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ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο παξαηεξείηαη κείσζε θαηά € 952.183 ρηιηάδεο ή 37,46% ζε ζρέζε 

κε ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2008 εμέιημε ε νπνία νθείιεηαη ζηηο ίδηεο παξακέηξνπο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ 

εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη νη νπνίεο ήδε αλαθέξζεθαλ. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ επηβεβαηψλεηαη ν εμαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γηυιηζηεξίνπ (νη 

πσιήζεηο εμσηεξηθνχ αλήιζαλ ζε 49,12% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 44,32% ηεο αληίζηνηρεο 

πεξζηλήο πεξηφδνπ) θαη ε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο (δηακνξθψζεθε ζε 

80,56% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 76,55% ην Α’ εμάκελν ηνπ 2008). 

 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα Αξγνχ θαη Λνηπψλ Α' πιψλ πνπ επεμεξγάζζεθε ε Δηαηξία θαηά ην Α΄εμάκελν 

ηνπ 2009 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2008, αλαιχεηαη σο θάησζη: 

 

 Σόλνη Σόλνη 

 Α΄εμάκελν 2009 Α΄εμάκελν 2008 

   

Αξγφ 2.534.911 2.544.775 

Fuel Oil Α' χιε 817.219 661.750 

Gas Oil 561.969 529.414 

Λνηπά    103,737      22.044 

   

ύλνια 4.017.836 3.757.983 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηνλ Ηνχλην 2008 είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηηο κνλάδεο 

Καηαιπηηθήο Ππξφιπζεο (Fluid Catalytic Cracking) θαη Τδξνγνλνππξφιπζεο (Hydrocracker 

Complex) θαη ιφγσ απηνχ ε επεμεξγαζζείζα πνζφηεηα Μαδνχη (Fuel Oil) ήηαλ κηθξφηεξε ην Α΄ 

εμάκελν ηνπ 2008 ζπγθξηηηθά κε ην εμάκελν ηνπ 2009.    

 

2. Κόζηνο Πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) - Μηθηό Κέξδνο 

 

Σν κηθηφ θέξδνο ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ € 176.750 ρηι. έλαληη € 196.945 ρηι. ηνπ 

Α΄εμακήλνπ ηνπ 2008 ήηνη κεησκέλν θαηά 10,25% ελψ ην κηθηφ θέξδνο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε 

ζην πνζφ ησλ € 149.394 ρηι. έλαληη € 170.918 ρηι. ηνπ Α΄εμακήλνπ ηνπ 2008, ήηνη κεησκέλν θαηά  

12,59%. 

 

Ζ πνζνζηηαία κείσζε ηνπ Μηθηνχ Κέξδνπο ήηαλ κηθξφηεξε απηήο ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ θαζφζνλ ε 

πηψζε ησλ κέζσλ ηηκψλ αξγνχ (ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. αλά βαξέιη) ήηαλ κεγαιχηεξε απηήο ησλ κέζσλ 

ηηκψλ ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ (52,2% έλαληη 50,7%). 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε εμέιημε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο ζε 

Γνιάξηα Ζ.Π.Α. αλά Μεηξηθφ Σφλν θαηά ην Α΄εμάκελν ηνπ 2009 θαη ηνπ 2008: 

 

Μηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο (ζε $/ΜΣ) Α΄εμάκελν 2009 Α΄εμάκελν 2008 

πλνιηθό κέζν ζηαζκηθό πεξηζώξην θέξδνπο Δηαηξίαο 57,1 77,3 

 

3. Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο & Γηάζεζεο (πξν απνζβέζεσλ) – Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα  

 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο) ηνπ Οκίινπ εκθαλίδνπλ 

αχμεζε € 2.999 ρηι. ή 7,2% θαη ηεο Δηαηξίαο € 2.070 ρηι. ή 10,78% . 

 

Σα Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Γεδνκέλνπ φηη, θαηά 

ην Α’ εμάκελν ηνπ 2009 ην Γνιάξην Ζ.Π.Α. απνδπλακψζεθε ζε ζρέζε κε ην Δπξψ θαηά 1,54% 

πεξίπνπ έλαληη 6,62% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, νη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηνλ Όκηιν ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ήηαλ κεησκέλεο θαηά Δπξψ 12.354 ρηι. ή 36,33% θαη 

γηα ηελ Δηαηξία θαηά Δπξψ 11.895 ρηι. ή 37,83%. 
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4. Κέξδε πξν Σόθσλ, Απνζβέζεσλ & Φόξσλ (EBITDA) 

 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα EBITDA Α’ εμακήλνπ 2009 δηακνξθψζεθαλ γηα ηνλ Όκηιν ζε Δπξψ 

153.546 ρηι έλαληη Δπξψ 189.094 ρηι. ην Α’ εμάκελν 2008 θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε Δπξψ 147.682 ρηι. 

έλαληη Δπξψ 183.171 ρηι.  

 

5. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ην Α΄ εμάκελν 2009 πξνέθπςαλ θαζαξά έζνδα 

πνζνχ € 9.579 ρηι. έλαληη θαζαξψλ δαπαλψλ πνζνχ € 17.509 ρηι. ην εμάκελν 2008. Ζ κεηαβνιή απηή 

αλαιχεηαη θαηά θαηεγνξία ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο: 

   Μεηαβνιή 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 

  

  Πνζό 

 

     % 

     

Αλαγλσξηζκέλα θέξδε απφ απψιεηα ειέγρνπ 

πξψελ ζπγαηξηθήο 

(16.846) 0 (16.846) - 

Κέξδε/Εεκίεο απφ ζπγγελείο Δηαηξίεο (2.040) (187) (1.853) 990,91% 

Πηζησηηθνί ηφθνη / Έζνδα επελδχζεσλ (689) (1.341) 652 (48,62%) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & έμνδα ηξαπεδψλ 9.996 19.037  (9.041) (47,49%) 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ 

– (έζνδα)/έμνδα (9.579) 17.509  (27.088) (154,71%) 

  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα “ Αλαγλσξηζκέλα θέξδε απφ απψιεηα ειέγρνπ πξψελ ζπγαηξηθήο ” αθνξνχλ 

πνζφ € 16,8 εθαη. απφ ηελ απψιεηα ειέγρνπ (deemed disposal) ηεο κέρξη πξφζθαηα 100% ζπγαηξηθήο 

“ΚΟΡΗΝΘΟ POWER Α.Δ.”. Πνζφ € 2,4 εθαη. πεξηιακβάλεηαη ζηα θέξδε απφ ζπγγελείο εηαηξίεο θαη 

αθνξά ην θέξδνο απφ ζπκθέξνπζα αγνξά ηεο “ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.” ζηελ 

νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη πιένλ κε πνζνζηφ 92,06%. 

 

Αληίζηνηρα γηα ηελ Δηαηξία ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (δαπάλεο) κεηψζεθαλ θαηά € 7.365 

ρηι. Ζ κεηαβνιή αλαιχεηαη θαησηέξσ σο εμήο: 

   Μεηαβνιή 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Α΄εμάκελν 

2009 

Α΄εμάκελν 

2008 

   

 Πνζό 

   

   % 

     

Έζνδα επελδχζεσλ (156) (196) 40  (20,41%) 

Πηζησηηθνί ηφθνη (254) (884) 630  (71,27%) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & έμνδα ηξαπεδψλ 7.673 15.708  (8.035) (51,15%) 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ – (έζνδα)/έμνδα 7.263 14.628 (7.365) (50,35%) 

 

Ζ κείσζε ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο νθείιεηαη ζηελ απνθιηκάθσζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ αξγνχ, θαη ζηηο σο εθ ηνχηνπ ρακειφηεξεο αλάγθεο γηα θεθάιαην θίλεζεο (working capital 

requirements), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ LIBOR θαη ηνπ EURIBOR. 

 

Σα Έζνδα επελδχζεσλ αθνξνχλ ζην εηζπξαρζέλ θαζαξφ πνζφ απφ ηα θέξδε ρξήζεσο 2008 ηεο 

«Δηαηξεία Αγσγνχ Καπζίκνπ Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ Α.Δ.».  

 

6. Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ πξν Φόξσλ – Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από Φόξνπο 

 

Σα Κέξδε πξν Φφξσλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ην Α’ εμάκελν 2009 ζε Δπξψ 135.227 ρηι. έλαληη 

Δπξψ 145.703 ρηι. ην Α’ εμάκελν 2008 θαη ηεο Δηαηξίαο ζε Δπξψ 115.259 ρηι. έλαληη Δπξψ 144.947 

ρηι. 

 

Σα Κέξδε κεηά απφ Φφξνπο ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ην Α’ εμάκελν 2009 ζε Δπξψ 105.201 ρηι. 

έλαληη Δπξψ 109.333 ρηι. ην Α’ εμάκελν 2008 θαη ηεο Δηαηξίαο ζε Δπξψ 86.154 ρηι. έλαληη Δπξψ 

108.707 ρηι. 
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ΙΙ. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ δηχιηζεο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ε 

θεξδνθνξία ηνπο, είλαη ζπλάξηεζε ζεηξάο εμσγελψλ παξαγφλησλ θαη θπξίσο ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ, 

ησλ πεξηζσξίσλ δηχιηζεο, ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ / Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α θαη ηεο εμέιημεο ησλ επηηνθίσλ. 

 

Δλ ηνχηνηο ν Όκηινο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ “ζπλερψλ επελδχζεσλ” απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε 

νξγαληθήο αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ αξρή ηνπ θχθινπ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεί ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα ζην αλψηεξν εχξνο ηνπ θιάδνπ. 

 

Δπηπξφζζεηα, εληφο ηνπ 2009 ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ φπσο ζπλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην εδάθην “ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

έρνπλ ζπκβεί κέρξη ζήκεξα”. 

 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ηερλνινγηθά πξνεγκέλν Γηυιηζηήξην ηεο 

κεηξηθήο πξνζδίδεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ παξαγφκελνπ πξντνληηθνχ κίγκαηνο ζηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηεο αγνξάο, εθηηκάηαη φηη ζε επίπεδν φγθνπ πσιήζεσλ νη εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ ζα 

δηακνξθσζνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζην Β’ εμάκελν ηεο ρξήζεο 2009 ρσξίο ελ ηνχηνηο λα είλαη δπλαηή 

θάπνηα εθηίκεζε σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ πεξηζσξίσλ δηχιηζεο (θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ θεξδνθνξίαο), ηα νπνία, θπξίσο ιφγσ νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, ελδέρεηαη 

λα  παξνπζηάζνπλ έληνλε κεηαβιεηφηεηα  

 

ΙΙΙ. ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ζ ζπλνιηθή επελδπηηθή δαπάλε (capital expenditure) ηεο Δηαηξίαο θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2009 

αλήιζε ζην πνζφ ησλ Δπξψ 88,3 εθαη. θαη αλαιχεηαη θπξίσο ζε: α) Πνζφ Δπξψ 66 εθαη. αθνξά ηε 

Νέα  Μνλάδα Απφζηαμεο Αξγνχ (Crude Distillation Unit) δπλακηθφηεηαο 60.000 βαξειηψλ ηελ 

εκέξα. Σν έξγν εηζήιζε ζηε θάζε θαηαζθεπήο (construction) ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008, β) Πνζφ 

Δπξψ 10 εθαη. πεξίπνπ πνπ αθνξά ηα έξγα επαχμεζεο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ 

ηεο Δηαηξίαο. Δηδηθφηεξα, ε αχμεζε ηεο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή 

δεμακελψλ θαη γ) Πνζφ Δπξψ 1.6 εθαη. πνπ αθνξά ην έξγν ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

παξαγσγήο ιηπαληηθψλ.  

 

Απφ ηε κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο επελδπηηθήο δαπάλεο ηεο Δηαηξίαο πξνθχπηεη φηη γηα ην ζχλνιν ηεο 

ρξήζεο 2009 ζα μεπεξαζηεί ε αξρηθή εθηίκεζε ησλ Δπξψ 100 εθαη. θπξίσο ιφγσ ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 

ξπζκνχ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο Νέαο Μνλάδαο Αξγνχ (κε ηελ πξνζζήθε ηεο ε εηήζηα 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ Γηυιηζηεξίνπ εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 25% πεξίπνπ – ήηνη ζηνπο 

Μεηξηθνχο Σφλνπο 9 εθαη. απφ Μεηξηθνχο Σφλνπο 7,2 εθαη. πνπ είλαη ζήκεξα) πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο ην λσξίηεξν δπλαηφ εληφο ηνπ 2010.  

 

IV. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΜΒΔΙ ΔΩ ΗΜΔΡΑ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ εμακήλνπ 2009 ν Όκηινο πξνρψξεζε ζε δχν ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

θηλήζεηο. 

 

Σνλ Απξίιην 2009, θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθείζαο ην Ννέκβξην ηνπ 2008 ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο 

κε ηε ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ.- ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ,  ε ΑΡΓΤΡΗΣΖ ΓΖ (100% ζπγαηξηθή ηεο 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ.) απέθηεζε, κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, 

πνζνζηφ 65% ζηελ ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E θαηαβάιινληαο πνζφ Δπξψ 59,4 εθαη. Ζ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

παξακέλεη κέηνρνο ηεο ΚΟΡΗΝΘΟ POWER κε πνζνζηφ 35%. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ΚΟΡΗΝΘΟ POWER αλέζεζε ζηελ εηαηξία ΜΔΣΚΑ Α.Δ. ηνπ Οκίινπ 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν 

θπζηθφ αέξην πνπ ζα επξίζθεηαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ζηνπο Αγίνπο 

Θενδψξνπο Κνξηλζίαο (Engineering, Procurement and Construction contract) κε ζπλνιηθφ θφζηνο 

Δπξψ 285 εθαη. Ζ κνλάδα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2011. 
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Σν Μάην 2009, θαη ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή 

Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνλ Απξίιην ηνπ ηδίνπ έηνπο, νινθιεξψζεθε ε ζπλαιιαγή γηα ηελ απφθηεζε, 

έλαληη πνζνχ Δπξψ 6,6 εθαη., απφ ηνλ Όκηιν ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ πνζνζηνχ 64,06% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο “ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ (ΟΔΚ) Α.Δ.” Καηφπηλ ηνχηνπ, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΟΔΚ δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε 92,06% κε ηε 

κεηξηθή ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ Α.Δ. θαη ηε ζπγαηξηθή AVIN OIL Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. λα θαηέρνπλ 46,03% έθαζηε.  

 

Σνλ Ηνχιην 2009, ε Δηαηξία ζπκκεηείρε ζηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο «NUR-MOH ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» θαηά 50%, θαηαβάιινληαο € 200.000. Ζ ελ ιφγσ 

εηαηξία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ειηνζεξκηθψλ ζηαζκψλ. 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, δελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηνπ Οκίινπ κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 

παξφληνο.  

 

V. ΚΤΡΙΔ ΠΗΓΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΔΚΣΙΜΗΔΩΝ 

 

Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην 

χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε 

απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο 

απαηηήζεσλ, αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθηηκήζεηο 

θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επίδηθεο ππνζέζεηο θαη ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη ζηε ζεκείσζε 20 επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Άιιεο πεγέο αβεβαηφηεηαο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία φπσο απμήζεηο απνδνρψλ, 

ππνιεηπφκελα έηε αθππεξέηεζεο, πιεζσξηζκφο θιπ. Δπίζεο πεγή αβεβαηφηεηαο απνηειεί ε εθηίκεζε 

ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη 

ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο 

εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

VI. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

 
α. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ θεθαιαίνπ 

 

Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηνπ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη βηψζηκεο κεγηζηνπνηψληαο ηελ απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα. Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ 

απνηειείηαη απφ δαλεηζκφ, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην, ηα 

απνζεκαηηθά θαη ηα θέξδε εηο λέν. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

ηνπ Οκίινπ ζε ζπλερή βάζε. Μέξνο απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε αλαζεψξεζε ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ θηλδχλσλ αλά θαηεγνξία θεθαιαίνπ. Πξφζεζε ηνπ Οκίινπ είλαη ε 

ηζνξξνπία ζηελ φιε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κέζσ πιεξσκήο κεξηζκάησλ θαζψο θαη έθδνζεο λέσλ ή 

απνπιεξσκήο πθηζηακέλσλ δαλείσλ. 

 

 

 

 

ρέζε Καζαξνχ Υξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (Gearing Ratio) 

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επηζθνπεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ην 

πιαίζην απηήο ηεο επηζθφπεζεο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη γηα θάζε 

θαηεγνξία θεθαιαίνπ.  
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Ζ ζρέζε απηή έρεη σο αθνινχζσο: 

 
 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

Πνζά ζε ρηι.Δπξώ 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2008 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 654.563 670.790 528.816 559.250 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (57.464) (9.208) (43.068) (7.982) 

Καζαξφο Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 597.099 661.582 485.748 551.268 

     

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 371.589 309.586 356.201 314.360 

     

Καζαξφο Γαλεηζκφο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 1,61 2,14 1,36 1,75 

 

β. Γηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

 
Ζ δηεχζπλζε δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ εμππεξεηεί ηνλ Όκηιν εμαζθαιίδνληαο ηελ 

πξφζβαζε ζε εγρψξηεο θαη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θαη ζηαζκίδνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. Απηνί νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο 

αγνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκηζκαηηθψλ θηλδχλσλ, θηλδχλσλ εχινγεο αμίαο επηηνθίσλ θαη 

θηλδχλσλ ηηκψλ), πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ο Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί 

ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ 

γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Ζ δηεχζπλζε δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ θάλεη αλαθνξέο ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα ζηε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γηα λα ακβιχλεη ηελ πηζαλή έθζεζε ζε θηλδχλνπο. 
 

 

γ. Κίλδπλνη αγνξάο 
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ηνλ εθζέηνπλ πξσηίζησο ζε νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο αιιαγήο 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (βιέπε (δ) παξαθάησ), επηηνθίσλ  (βιέπε (ε) παξαθάησ) θαη ζηελ 

δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θπξίσο ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο απνζεκάησλ. Ζ 

Δηαηξία πξνο απνθπγή κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ απνηίκεζε απνζεκάησλ έρεη σο πνιηηηθή ηεο ηελ 

ηήξεζή ηνπο ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα. Δπίζεο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα εθάζηνηε πεξηζψξηα 

δηχιηζεο, εθθξαδφκελα ζε δνιάξηα ΖΠΑ, επηδξά αλάινγα ζηα κηθηά πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο. 

Γελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ εθηίζεηαη ν Όκηινο ζηελ αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη θαη κεηξά απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 

 

δ. Κίλδπλνη ζπλαιιάγκαηνο 
 

Λφγσ ηεο ρξήζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ platts ζε $ ΖΠΑ γηα αγνξέο/πσιήζεηο πεηξειαηνεηδψλ ππάξρεη 

θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ Δηαηξία θξνληίδεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ κέζσ θπζηθψλ 

αληηζηαζκίζεσλ (physical hedging) θπξίσο αληηζηαζκίδνληαο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ζε μέλν λφκηζκα.  
 
Δπίζεο ε Δηαηξία δηαηεξεί θαη θάπνηεο ππνρξεψζεηο ζε ειβεηηθά θξάγθα (CHF) γηα ηα νπνία 

εθηηκάηαη φηη δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθφο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαζψο ην χςνο ηνπο θπκαίλεηαη 

ζε ρακειά επίπεδα. 

 

ε. Κίλδπλνη επηηνθίσλ 

 
Ο Όκηινο έρεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο εγρψξηεο θαη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

επηηπγράλεη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά επηηφθηα θαη φξνπο δαλεηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ ηα ιεηηνπξγηθά 

έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ 

δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ. 
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δ. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ Οκίινπ αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. 

Ο Όκηινο έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο 

φπνπ κεγάιν πνζνζηφ απηψλ αθνξά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πειαηψλ, νη νπνίνη φκσο είλαη θπξίσο 

δηεζλνχο θχξνπο πεηξειατθέο εηαηξίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄εμακήλνπ ηνπ 2009 νπδείο πειάηεο 

ππεξέβε ην 10% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ. πλεπψο έηζη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπκβάζεηο γηα ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, 

βαζηζκέλεο ζηελ εμέιημε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. Δπίζεο, ν Όκηινο θαηά θαλφλα ιακβάλεη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ή εγγξάθεη ππνζήθεο, πξνο εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ, νη νπνίεο 

θαηά ηελ 30/06/2009 ήηαλ € 26.743 ρηιηάδεο. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγαηξηθήο “Avin Oil 

Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.” απηέο θαηαλέκνληαη ζε έλαλ επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη 

ζπγθέληξσζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

 

ε. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

θαη εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο. Ζ 

Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην 

χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε επαξθψλ δηαζέζηκσλ γξακκψλ 

ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηα δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ είλαη θαηαηεζεηκέλα 

ζε γλσζηέο ηξάπεδεο.  
 
 

VII. ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΓΙΔΙΝΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ  
 

Ζ δέζκεπζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ηνπ ζθνπνχ, δειαδή ηεο παξνρήο ελέξγεηαο 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν, ζεβφκελνη ηηο 

αξρέο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ Πνιηηηθή γηα ηελ Πνηφηεηα, ηελ Τγηεηλή & Αζθάιεηα θαη 

ηε Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία.     

 

Σν χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο πηζηνπνηήζεθε αξρηθά ην 1993 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ISO 9002 ελψ ην 2002 μεθίλεζε ε αλακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

πξνηχπνπ ISO 9001:2000  πνπ πηζηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2003 απφ ηε Bureau Veritas. Σν Μάξηην 

2006 έγηλε επαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο κε ηζρχ κέρξη ην Μάξηην 2009 νπφηε πηζηνπνηήζεθε εθ 

λένπ κε ηζρχ κέρξη ην 2012. 

 

Ζ δέζκεπζε ηφζν ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο είλαη θαζνιηθή. ην πιαίζην ηεο δέζκεπζεο απηήο, ην επηέκβξην ηνπ 2006 έγηλε 

Γηαπίζηεπζε ηνπ Υεκείνπ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ θαηά ISO / IEC 17025 απφ ην Δζληθφ χζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ) κε πηζηνπνηεηηθφ πνπ ηζρχεη κέρξη ην 2010.     

 

Σν χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Δηαηξίαο πηζηνπνηήζεθε αξρηθά ην 2000 ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ISO 14001:1996 γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ, ελψ απφ ην 2004 είλαη 

πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην απζηεξφηεξν ISO 14001:2004 απφ ηελ Bureau Veritas ην νπνίν 

επαλαπηζηνπνηήζεθε ην Μάξηην 2007 κε ηζρχ κέρξη ην 2010. ηελ πνιηηηθή καο γηα ην πεξηβάιινλ, 

ππάξρεη ε ξεηή δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε θαη γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζην πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δέζκεπζεο θαη θαζ’ 

ππέξβαζε ησλ λνκνζεηηθψλ καο ππνρξεψζεσλ απνθαζίζακε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ πξναηξεηηθνχ Κνηλνηηθνχ πζηήκαηνο Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ EMAS 

(Eco-Management and Audit Scheme) ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 761/2001.  

Πξφζθαηα εθδψζακε ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά εηήζηα εζεινληηθή Πεξηβαιινληηθή Γήισζε ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ ΔΜΑS. Δπηπξφζζεηα, ην Μάην 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλδεζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ 

κε ην δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ελψ εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία κηα λέα 

κνλάδα αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, κε ηελ νπνία 

κεδελίδνληαη νη αλάγθεο γηα εηζαγφκελν θξέζθν λεξφ. 
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εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ θιάδν ηεο δηχιηζεο ν ηξηπιφο ζπλδπαζκφο ησλ πηζηνπνηήζεσλ ISO 

14001:2004, EMAS γηα ην πεξηβάιινλ θαη  ISO 9001:2000 γηα ηελ πνηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο θαη ζηελ Δπξψπε απαληάηαη ζε ειάρηζηα δηπιηζηήξηα κε αλάινγν βαζκφ πνιππινθφηεηαο 

φπσο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ.   

 

Ζ ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ έρεη δεζκεπηεί λα ελζσκαηψλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ζην 

ζρεδηαζκφ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηυιηζηεξίνπ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (stakeholders). 

 

ην πιαίζην απηήο ηεο δέζκεπζεο ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (Health & Safety 

Management) ηνπ Γηυιηζηεξίνπ αλαζεσξήζεθε πιήξσο θαη πηζηνπνηήζεθε απφ ηε Bureau Veritas κε 

βάζε ην δηεζλέο πξφηππν Occupational Health and Safety Accreditation Series – OHSAS 18001:2007 

ην Γεθέκβξην 2008. Ζ πηζηνπνίεζε απηή έρεη ηξηεηή δηάξθεηα.  
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VIII. ΒΑΙΚΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

  

30/06/2009 

 

31/12/2008 

 

30/06/2009 

 

31/12/2008 

 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Μφριεπζεο 

 

                  χλνιν  Γαλεηζκνχ          .     

χλνιν Γαλεηζκνχ & Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

 

63,79% 

 

 

 

68,42% 

 

 

 

59,75% 

 

 

 

64,02% 

     

ρέζε Καζαξνχ Γαλεηζκνχ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 

χλνιν Καζαξνχ Γαλεηζκνχ 

Ίδηα Κεθάιαηα 

 

 

 

1,61 

 

 

 

2,14 

 

 

 

1,36 

 

 

 

1,75 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

  

30/06/2009 

 

30/06/2008 

 

30/06/2009 

 

30/06/2008 

   

Απφδνζε Δλεξγεηηθνχ (ROA) 

  

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

 

 

6,94% 

 

 

 

6,41% 

 

 

 

6,41% 

 

 

 

6,92% 

 

Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 

 

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

 

28,31% 

 

 

 

30,18% 

 

 

 

24,19% 

 

 

 

29,42% 

 

Απφδνζε Δπελδπκέλσλ Κεθαιαίσλ (ROIC) 

 

   Κέξδε κεηά απφ θφξνπο + Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  . 

χλνιν  Καζαξνχ Γαλεηζκνχ + Ίδηα Κεθάιαηα + 

Πξνβιέςεηο 

 

 

 

11,19% 

 

 

 

10,50% 

 

 

 

10,46% 

 

 

 

11,09% 
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IX. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 

 
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, έρνπλ απαιεηθζεί θαηά ηελ ελνπνίεζε.  

 

πλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο, ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη 

θαησηέξσ: 

 

ΟΜΙΛΟ 

Πνζά ζε ρηι.Δπξώ 

Έζνδα από 

πσιήζεηο θαη 

παξνρή 

ππεξεζηώλ 

Λνηπά 

έμνδα 

 

 

 

Μεξίζκαηα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

πλδεδεκέλεο:      

SEKAVIN 35.301 507 0 8.834 0 

HAFCO S.A. 2.910 27 0 1.557 0 

ΔΑΚΑΑ A.E. 0 0 156 0 0 

ΚΟΡΗΝΘΟ 

POWER A.E. 
41 0 0 153 0 

NUR - MOH        0     0    0      12 0 

ύλνια 38.252 534 156 10.556 0 

 

ΔΣΑΙΡΙΑ 

Πνζά ζε ρηι.Δπξώ 

Έζνδα από 

πσιήζεηο 

θαη παξνρή 

ππεξεζηώλ 

Λνηπά 

έμνδα 

 

 

 

Μεξίζκαηα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Θπγαηξηθέο:      
AVIN OIL 

A.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 
199.671    401 0 19.108 0 

πλδεδεκέλεο:      

SEKAVIN 35.301 507 0 8.834 0 

HAFCO S.A. 2.876 27 0 1.548 0 

ΔΑΚΑΑ A.E. 0 0 156 0 0 

ΚΟΡΗΝΘΟ 

POWER A.E. 
41 0 0 153 0 

NUR - MOH          0    0    0      12 0 

ύλνια 237.889 935 156 29.655 0 

 
Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηνπο ζπλήζεηο φξνπο αγνξάο. 

Σα νθεηιφκελα πνζά είλαη αθάιππηα θαη ζα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ. Κακία 

εγγχεζε δελ έρεη δνζεί  ή ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

Δπίζεο, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

Σα ππφινηπα απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνέξρνληαη απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 

 
Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, πνπ απνηεινχλ θαη ην αλψηαην θιηκάθην ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

Οκίινπ, γηα ηηο πεξηφδνπο 1/1 - 30/06/2009 θαη 1/1 - 30/06/2008 αλέξρνληαη ζε € 1.139 ρηιηάδεο θαη € 

1.067 ρηιηάδεο αληίζηνηρα (Δηαηξία: 1/1 - 30/06/2009: € 1.001 ρηιηάδεο, 1/1 - 30/06/2008: € 935 

ρηιηάδεο). 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνηείλνληαη θαη εγθξίλνληαη ζηελ Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

Άιιεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαη ζε € 176 ρηιηάδεο γηα ηελ 

πεξίνδν 1/1 – 30/06/2009 θαη € 45 ρηιηάδεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2008 (Δηαηξία: 1/1 - 

30/06/2009: € 170 ρηιηάδεο, 1/1 - 30/06/2008: € 38 ρηιηάδεο). 

 

Γελ πθίζηαληαη απνδεκηψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2009 νχηε γηα ηελ αληίζηνηρε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

πλαιιαγέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 

 
Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ θαη 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 
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Mαξνύζη, 24 Απγνύζηνπ 2009 

  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & 

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΙ 

  

BΑΡΓΖ Η. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ Β. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΚΟΝΣΑΞΖ 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΔ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΔ 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ Ν. ΚΟΜΑΓΑΚΖ 

 

 

                 ΓΖΜΟΘΔΝΖ Ν. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

 

ΠΔΣΡΟ Σ. ΣΕΑΝΝΔΣΑΚΖ 

 

 

ΝΗΚΟ Θ. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Π. ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ 

 

 

ΔΛΔΝΖ – ΜΑΡΗΑ Λ. ΘΔΟΓΩΡΟΤΛΑΚΖ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Β. ΜΑΡΑΒΔΑ 

 

                         

                        ΑΝΣΩΝΗΟ Θ. ΘΔΟΥΑΡΖ 

 

 

ΓΔΠΟΗΝΑ Ν. ΜΑΝΩΛΖ 
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ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 1482/06/Β/86/26 

Έδξα: Ζξώδνπ Αηηηθνύ 12Α, 151 24 Μαξνύζη Αηηηθήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 
 

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ 
ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ – 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2009 

ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
«ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.» 

ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 1482/06/Β/86/26 
Έδξα: Ζξώδνπ Αηηηθνύ 12Α, 151 24 Μαξνύζη Αηηηθήο 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Εηαηξίαο, ζει. 3 έωο θαη 21 εγθξίζεθαλ θαηά ηε 
ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο ηελ Δεπηέξα 24 Απγνύζηνπ 2009. 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
& ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΗ 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 
 
 
 
 

ΒΑΡΓΖ Η. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

 
 
 
 
 

ΠΔΣΡΟ Σ. ΣΕΑΝΝΔΣΑΚΖ 

 
 
 
 
 

ΘΔΟΓΩΡΟ Ν. ΠΟΡΦΤΡΖ 

 ειίδα 

πλνπηηθή Καηάζηαζε  πλνιηθνύ Εηζνδήκαηνο ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 3 

πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο  30 Ινπλίνπ 2009 5 

πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ινπλίνπ 
2009     6 

πλνπηηθή Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 7 

εκεηώζεηο επί ηωλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε 
 ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 8 

   1. Γενικέρ πληποθοπίερ 8 
   2. Βάζη ζύνηαξηρ και παποςζίαζηρ ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν και Πεπίλητη Σημανηικόηεπυν 
       Λογιζηικών Απσών 8 

   3. Λειηοςπγικοί Τομείρ 9 

   4. Κύκλορ Δπγαζιών 11 

   5. Αποηίμηζη Αποθεμάηυν / Κόζηορ Πυληθένηυν 11 

   6. Φόποι Διζοδήμαηορ 12 

   7. Κέπδη ανά Μεηοσή 12 

   8. Μεπίζμαηα 13 

   9. Υπεπαξία Δπισείπηζηρ 13 

 10. Λοιπέρ Αζώμαηερ Ακινηηοποιήζειρ 13 

 11. Δνζώμαηερ Ακινηηοποιήζειρ: Κηίπια, Γήπεδα και Δξοπλιζμόρ 14 

 12. Σςμμεηοσέρ ζε Θςγαηπικέρ και Σςνδεδεμένερ Δηαιπίερ 15 

 13. Σςμμεηοσέρ Γιαθέζιμερ ππορ Πώληζη 16 

 14. Γάνεια Τπαπεζών 17 

 15. Μεηοσικό Κεθάλαιο 18 

 16. Αποθεμαηικά 18 

 17. Σςζζυπεςμένα κέπδη / Αποηελέζμαηα ειρ Νέο 18 

 18. Απώλεια Δλέγσος Θςγαηπικήρ Δηαιπίαρ 19 

 19. Δξαγοπά Θςγαηπικήρ Δηαιπίαρ 19 

 20. Δνδεσόμενερ Υποσπεώζειρ και Γεζμεύζειρ 20 

 21. Γεγονόηα μεηά ηην Ημεπομηνία  Ιζολογιζμού 20 

 22. Σςναλλαγέρ μεηαξύ Σςνδεδεμένυν Μεπών 21 
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πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 
 
 

Πεξίνδνο 1.1 – 30.06.2009   ΖΜ. ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

Ποζά ζε σιλ.€ (εκηόρ από “κέπδη ανά μεηοσή”) 
 

1.1.2009-
30.06.2009 

1.1.2008-
30.06.2008  

1.1.2009-
30.06.2009 

1.1.2008-
30.06.2008 

Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κύθινο εξγαζηώλ 4 1.816.534 2.759.533  1.589.544 2.541.727 

Κόζηνο πσιεζέλησλ 5 (1.665.040) (2.586.000)  (1.465.118) (2.394.221) 

Μηθηά απνηειέζκαηα  151.494 173.533  124.426 147.506 

Έμνδα δηάζεζεο  (29.712) (28.601)  (9.426) (8.364) 

Έμνδα δηνίθεζεο  (17.785) (15.725)  (12.023) (11.007) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα)    21.651   34.005    19.545   31.440 

Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο  125.648 163.212  122.522 159.575 

Έζνδα από επελδύζεηο  689 1.341  410 1.080 

Κέξδε/(δεκηέο) από ζπγγελείο εηαηξίεο  2.040 187  0 0 
Κέξδε αλαγλσξηζκέλα από απώιεηα ειέγρνπ 
πξώελ ζπγαηξηθήο 18 16.846 0  0 0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (9.996) (19.037)   (7.673) (15.708) 

Κέξδε πξν θόξσλ  135.227 145.703  115.259 144.947 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 6 (30.026) (36.370)  (29.105) (36.240) 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   105.201 109.333    86.154 108.707 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα             0          0          0          0 

πγθεληξσηηθό πλνιηθό Δηζόδεκα  105.201 109.333  86.154 108.707 

Καηαλέκεηαη ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο  105.171 109.333  86.154 108.707 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  30 0  0 0 

       
Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά θαη  
απνκεησκέλα ζε € 7 0,95 0,99  0,78 0,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζεκεηώζεηο από ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ 
ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
 



 4 

 
 
 
πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 (ζπλέρεηα) 

 
 
 

Πεξίνδνο 1.4 – 30.06.2009   ΖΜ. ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

Ποζά ζε σιλ.€ (εκηόρ από “κέπδη ανά μεηοσή”)  
1.4.2009-

30.06.2009 
1.4.2008-

30.06.2008  
1.4.2009-

30.06.2009 
1.4.2008-

30.06.2008 

Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κύθινο εξγαζηώλ 4 952.827 1.423.778  855.872 1.321.031 

Κόζηνο πσιεζέλησλ 5 (864.747) (1.307.357)  (781.088) (1.217.090) 

Μηθηά απνηειέζκαηα  88.080 116.421  74.784 103.941 

Έμνδα δηάζεζεο  (14.194) (14.516)  (4.480) (4.311) 

Έμνδα δηνίθεζεο  (9.223) (8.030)  (6.521) (5.895) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα)  30.294     8.541  29.073     7.176 

Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο  94.957 102.416  92.856 100.911 

Έζνδα από επελδύζεηο  317 913  260 704 

Κέξδε/(δεκηέο) από ζπγγελείο εηαηξίεο  1.904 151  0 0 
Κέξδε αλαγλσξηζκέλα από απώιεηα ειέγρνπ 
πξώελ ζπγαηξηθήο 18 16.846 0  0 0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (4.474) (9.058)  (3.375) (7.340) 

Κέξδε πξν θόξσλ  109.550 94.422  89.741 94.275 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 6 (23.580) (23.497)  (22.673) (23.510) 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   85.970   70.925    67.068    70.765 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα            0          0           0          0 

πγθεληξσηηθό πλνιηθό Δηζόδεκα  85.970 70.925  67.068 70.765 

Καηαλέκεηαη ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο  85.940 70.925  67.068 70.765 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  30 0  0 0 

       
Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά θαη  
απνκεησκέλα ζε € 7 0,78 0,64  0,61 0,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη ζεκεηώζεηο από ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ 
ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
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πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο  30 Ηνπλίνπ 2009  

 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ  ΖΜ. ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

  30.06.2009 31.12.2008  30.06.2009 31.12.2008 

Πάγην ελεξγεηηθό       

Τπεξαμία  9 16.200 20.082  0 0 

Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 10 24.863 3.713  750 916 

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 11 823.565 759.137  776.312 713.043 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο 12 21.496 4.971  46.013 42.722 

πκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 13 927 927  927 927 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο    16.138   16.530         952     1.539 

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ  903.189 805.360  824.954 759.147 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό       

Απνζέκαηα  247.161 235.529  243.524 233.705 

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο  307.747 300.179  232.076 205.599 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα      57.464         9.208       43.068        7.982 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ    612.372    544.916  518.668    447.286 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  1.515.561 1.350.276  1.343.622 1.206.433 

       

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Γάλεηα 14 270.926 276.871  209.276 227.031 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ  35.169 34.408  33.098 32.691 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη  35.828 32.006  34.935 31.234 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  1.345 1.289  0 0 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ  6.053     6.383      6.053     6.383 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  349.321 350.957  283.362 297.339 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο  388.114 291.043  364.471 257.744 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ  3.486 4.099  3.486 4.099 

Φόξνη εηζνδήκαηνο  18.741 0  15.889 0 

Γάλεηα 14 383.637 393.919  319.540 332.219 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ            673           672         673        672 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     794.651    689.733  704.059 594.734 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  1.143.972 1.040.690  987.421 892.073 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ       

Μεηνρηθό θεθάιαην 15 33.235 33.235  33.235 33.235 

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην  49.528 49.528  49.528 49.528 

Απνζεκαηηθά 16 77.560 77.560  75.166 75.166 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 17    210.121    149.263     198.272    156.431 
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο 
κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο     370.444    309.586      356.201 314.360 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο         1.145               0                0               0 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ     371.589    309.586     356.201    314.360 

ύλνιν Παζεηηθνύ  1.515.561 1.350.276  1.343.622 1.206.433 

 
 
 
 
Οη ζεκεηώζεηο από ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ  
ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
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πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 
 
 
ΟΜΗΛΟ 

 

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο  

 

 Μεηνρηθό  
Έθδνζε 
Μεηνρώλ  Απνηειέζκαηα 

  
Γηθαηώκαηα  

Ποζά ζε σιλ. Δςπώ Κεθάιαην 
ππέξ ην 

άξηην Απνζεκαηηθά εηο λέν 
 

ύλνιν 
 

Μεηνςεθίαο ύλνιν 

        

01.01.2008 33.235 49.528 77.559 203.416 
 

363.738 
 

0 363.738 

Κέξδε πεξηόδνπ          0           0          0 109.333 109.333 0 109.333 

Μεξίζκαηα          0           0          0 (110.783) (110.783) 0 (110.783) 

30.06.2008 33.235 49.528 77.559   201.966 362.288 0 362.288 

        

        

01.01.2009 33.235 49.528 77.560 149.263 
 

309.586 
 

0 309.586 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 
πνπ πξνθύπηνπλ από 
εμαγνξά ζπγαηξηθήο 

         0           0          0           0          0   1.115 1.115 

Κέξδε πεξηόδνπ          0           0          0 105.171 105.171 30 105.201 

Μεξίζκαηα          0           0          0 (44.313) (44.313)        0 (44.313) 

30.06.2009 33.235 49.528 77.560 210.121 370.444 1.145 371.589 

 
 
 

 
 
 
ΔΣΑΗΡΗΑ 

 Μεηνρηθό  Έθδνζε Μεηνρώλ  Απνηειέζκαηα  

Ποζά ζε σιλ. Δςπώ Κεθάιαην ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά εηο λέν ύλνιν 

      

01.01.2008 33.235 49.528 75.166 213.604 371.533 

Κέξδε πεξηόδνπ           0           0          0 108.707 108.707 

Μεξίζκαηα           0           0          0 (110.783) (110.783) 

30.06.2008 33.235 49.528 75.166 211.528 369.457 

      

      

01.01.2009 33.235 49.528 75.166         156.431 314.360 

Κέξδε πεξηόδνπ           0           0          0 86.154 86.154 

Μεξίζκαηα           0           0          0 (44.313) (44.313) 

30.06.2009 33.235 49.528 75.166    198.272 356.201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη ζεκεηώζεηο από ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ  
ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
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πλνπηηθή Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 

 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ 
 

ΟΜΗΛΟ   ΔΣΑΗΡΗΑ  

 
 

1/1 – 30/06/2009 1/1 – 30/06/2008  1/1 – 30/06/2009 1/1 – 30/06/2008 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Κέξδε πξν θόξσλ   135.227 145.703  115.259 144.947 

Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:       

Απνζβέζεηο   27.898 25.882  25.160 23.595 

Πξνβιέςεηο   213 1.259  (29) 731 

πλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο   (3.985) (17.392)  (4.043) (17.280) 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο   (19.498) (724)  (610) (500) 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα   9.996 19.037  7.673 15.708 
Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο 
ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο:       

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ  (10.897) (174.578)  (9.818) (176.118) 

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ   (14.026) 12.910   (33.111) 17.470 
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ 
δαλεηαθώλ)   102.808 95.625   112.632 97.295 

Μείνλ:       
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεµέλα   (10.712) (18.495)  (7.949) (15.558) 

Καηαβεβιεµέλνη θόξνη  (2.388) (12.436)     (2.285) (12.102) 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)   214.636   76.791  202.879   78.188 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, 
θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ  325 0  (3.291) 0 
Αγνξά ελζώµαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   (91.666) (42.609)  (88.271) (40.869) 
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη 
άπισλ παγίσλ   10 71  2 0 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο   134 679  131 629 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  156         196         156         196 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)   (91.041) (41.663)  (91.273) (40.044) 

Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα 
δάλεηα   361.763 808.810  281.176 648.624 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ   (392.689) (731.891)  (313.283) (575.229) 
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)  (100) (92)  (100) (92) 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  (44.313) (110.783)  (44.313) (110.783) 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από 
ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)   (75.339)   (33.956)  (76.520)   (37.480) 
Καζαξή αύμεζε / (µείσζε) ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα πεξηόδνπ 
 (α) + (β) + (γ)  48.256   1.172  35.086      664 
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο 
πεξηόδνπ  9.208 13.743    7.982 10.634 
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο 
πεξηόδνπ  57.464 14.915  43.068 11.298 

 
 
 
 
 
Οη ζεκεηώζεηο από ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ  
ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
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εκεηώζεηο επί ηωλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 

 

 
1.   Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Μεηξηθή Δηαηξία ηνπ Οκίινπ ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ν Όκηινο) είλαη ε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Μόηνξ Ότι 
(Διιάο) Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ.» (ε Δηαηξία) ε νπνία είλαη αλώλπκε εηαηξία θαη έρεη ζπζηαζεί ζηελ 
Διιάδα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε έδξα ζην Μαξνύζη, Ζξώδνπ Αηηηθνύ 12Α, Σ.Κ. 
151 24. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδώλ θαη νη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
αθνξνύλ ηε δηύιηζε θαη ηελ εκπνξία πξντόλησλ πεηξειαίνπ. 

Κύξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο  είλαη ε “Petroventure Holdings Limited” θαη ε “Petroshares Limited” κε 
πνζνζηά 51% θαη 10,5% αληίζηνηρα.  

Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ πνπ είλαη ην λόκηζκα ηνπ 
πξσηεύνληνο νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο. 

 
O αξηζµόο απαζρνινύµελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2009 αλεξρόηαλ 
ζε  1.534 θαη 1.293 άηνµα αληίζηνηρα (30/06/2008: Όκηινο : 1.491 άηνκα , Δηαηξία : 1.267 άηνκα).   

2.  Βάζε ζύληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Πεξίιεςε 
εκαληηθόηεξσλ  Λνγηζηηθώλ Αξρώλ 

 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό 
Πξόηππν (ΓΛΠ) 34, “Δνδιάμεζη Φπημαηοοικονομική Αναθοπά” θαη ζα πξέπεη λα δηαβαζηνύλ ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2008. 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ 
ηζηνξηθνύ θόζηνπο.  
 
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε απηώλ ησλ ζπλνπηηθώλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη ίδηεο κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 
πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2008, εθηόο από ηα παξαθάησ: 
 
ΓΠΥΑ 8, “Λειηοςπγικοί ηομείρ” (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2009). Σν ΓΠΥΑ 8 είλαη έλα Πξόηππν πνπ αθνξά ηηο ζεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιέπεη ηνλ επαλαζρεδηαζκό ησλ δεκνζηεπόκελσλ ιεηηνπξγηθώλ ηνκέσλ ηνπ 
Οκίινπ (ζεκ. 3 & 4), αιιά απηό δελ επέθεξε θακηά ζεκαληηθή αιιαγή ζηα δεκνζηεπόκελα 
απνηειέζκαηα ή ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ.  
 
ΓΛΠ 1 (αλαζεσξεκέλν ην 2007) “Παποςζίαζη ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν” (εθαξκνγή γηα 
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009). Σν αλαζεσξεκέλν Πξόηππν 
εηζήγαγε θάπνηεο αιιαγέο ζηελ νξνινγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαζεσξεκέλσλ επηθεθαιίδσλ ησλ 
ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ) κε απνηέιεζκα αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζεκεηώζεσλ. Σν αλαζεσξεκέλν πξόηππν δελ επέθεξε θακηά ζεκαληηθή αιιαγή 
ζηα δεκνζηεπόκελα απνηειέζκαηα ή ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ. 
 

Γηεξκελεία 12, πµβάζεηο Παξαρώξεζεο (Service Concession Arrangements), (εθαξµνγή γηα εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή µεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008). 
Ζ ∆ηεξµελεία 12 αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν µε ηνλ νπνίν νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο, ζην πιαίζην 
ζπκθσληώλ παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο παξνρήο ππεξεζηώλ από ην δεκόζην ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 
ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιαµβάλνπλ θαη ηα δηθαηώµαηα πνπ ηνπο 
παξαρσξνύληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπµβάζεηο παξαρώξεζεο. Με βάζε ηε ∆ηεξµελεία νη εηαηξίεο απηέο δελ 
ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζρεηηθή ππνδνµή σο ελζώµαηα πάγηα ζηνηρεία, αιιά λα αλαγλσξίζνπλ 
έλα ρξεµαηννηθνλνµηθό ζηνηρείν ελεξγεηηθνύ θαη/ή έλα άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν. Ζ Γηεξκελεία 12 
πηνζεηήζεθε από ηελ Δ.Δ. ζηηο 25 Μαξηίνπ 2009 θαη έρεη εθαξκνγή γηα ηνλ Όκηιν ζηελ λεναπνθηεζείζα 
ζπγαηξηθή «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.». 
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εκεηώζεηο επί ηωλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 (ζπλέρεηα) 

 
ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν ην 2008) “πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ” (εθαξκνγή γηα επηρεηξεκαηηθέο 
ζπλελώζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εκεξνκελία θηήζεο είλαη ζηελ έλαξμε ή κεηά ηελ πξώηε εηήζηα ρξήζε πνπ 
αξρίδεη θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγώλ ζην 
ινγηζηηθό ρεηξηζκό ζπλελώζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ην πνζό ηεο αλαγλσξηζζείζαο 
ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξόκελεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απόθηεζε 
επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε 
δαπαλώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απόθηεζε θαη ηελ αλαγλώξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιώλ ζηελ 
εύινγε αμία ηνπ ελδερόκελνπ ηηκήκαηνο. Ο „Οκηινο είλαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο απηνύ 
ηνπ Πξνηύπνπ θαη ζα ην εθαξκόζεη όηαλ είλαη απαξαίηεην. 
 
ΓΛΠ 27 (αλαζεσξεκέλν ην 2008) “Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” (εθαξκνγή 
γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 
απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνύλ ζε αιιαγέο πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνύληαη 
ζηελ θαζαξή ζέζε θαη κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθό ρεηξηζκό γηα ηηο δεκηέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 
ζπγαηξηθή εηαηξία θαζώο θαη ηεο απώιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Οη αιιαγέο απηέο ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηόρνπο κεηνςεθίαο. Ο „Οκηινο είλαη ζηε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο απηνύ ηνπ Πξνηύπνπ θαη ζα ην εθαξκόζεη όηαλ είλαη απαξαίηεην. 
 
ΓΛΠ 28 (2008) “Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο” (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ 
μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009). Ζ ινγηζηηθή αξρή πνπ πηνζεηήζεθε από ην ΓΛΠ 27(2008) 
όπνπ κηα αιιαγή ζηε ινγηζηηθή βάζε αλαγλσξίδεηαη ζαλ πώιεζε θαη επαλάθηεζε ζε εύινγε αμία 
επεθηείλεηαη κε αλάινγεο κεηαηξνπέο θαη ζην ΓΛΠ 28 έηζη ώζηε, ζε πεξίπησζε απώιεηαο ζεκαληηθνύ 
ειέγρνπ, ν επελδπηήο επηκεηξά ζε εύινγε αμία ηελ ζπκκεηνρή πνπ παξαθξαηήζεθε ζηελ πξώελ 
ζπγγελή εηαηξία. Ο Οκηινο είλαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο απηνύ ηνπ πξνηύπνπ θαη δελ 
αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο δεκνζηεπόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
 
3.   Λεηηνπξγηθνί Σνκείο 
 
Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην ΓΠΥΑ 8 “Λεηηνπξγηθνί Σνκείο” από 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Σν ΓΠΥΑ 8 πξνβιέπεη νη 
ιεηηνπξγηθνί ηνκείο λα πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε ησλ εζσηεξηθώλ αλαθνξώλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ 
Οκίινπ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πνπ ειέγρνληαη θαη αλαζεσξνύληαη ζε ηαθηηθή βάζε από ηα αλώηεξα 
ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηνλ επηκεξηζκό ησλ πόξσλ αλά ηνκέα θαη πνπ 
θξίλνπλ ηελ απόδνζή ηνπ. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 8 δελ είρε θάπνηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηνπο 
αλαθεξόκελνπο ηνκείο πνπ ήδε δεκνζηεύνληαλ αθνύ νη βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ αθνξνύλ 
ηε δηύιηζε θαη ηελ εκπνξία πξντόλησλ πεηξειαίνπ θαζώο θαη ηελ παξνρή ζπλαθώλ ππεξεζηώλ ιόγσ 
ηεο λεναπνθηεζείζαο ζπγαηξηθήο «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.». 
  
Σν ζύλνιν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Οκίινπ αλά γεσγξαθηθό ηνκέα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, θαζώο όιεο 
νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαλέλα 
ππνθαηάζηεκα ζην εμσηεξηθό. 
 
Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο δηαρσξίδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ, δξαζηεξηόηεηα πσιήζεσλ 
πξνο πξαηήξηα θαπζίκσλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ. 
 
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε αλάιπζε αλά ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο: 
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 2 

3. Λεηηνπξγηθνί Σνκείο (ζπλέρεηα) 3 
 4 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 
  

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ 

 
01.01 – 30.06.2009 

 
01.01 – 30.06.2008 

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Γξαζηεξηόηεηα 
Γηπιηζηεξίνπ 

Πσιήζεηο ζε  
πξαηήξηα 

Παξνρή 
ππεξεζηώλ 

Απαιείςεηο/ 
Πξνζαξκνγέο   ύλνιν 

Γξαζηεξηόηεηα 
Γηπιηζηεξίνπ 

Πσιήζεηο ζε  
πξαηήξηα Απαιείςεηο ύλνιν 

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 1.391.374 423.337 1.823 0 1.816.534 2.230.111 529.422 0 2.759.533 

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο    198.170     2.666        0 (200.836)               0    311.616     1.014 (312.630)               0 

ύλνιν πσιήζεσλ  1.589.544 426.003 1.823 (200.836) 1.816.534 2.541.727 530.436 (312.630) 2.759.533 

Κόζηνο πσιεζέλησλ (1.465.118) (400.482) (1.132)  201.692 (1.665.040) (2.394.221) (504.560)  312.781 (2.586.000) 

Μηθηά απνηειέζκαηα 124.426 25.521 691 856 151.494 147.506 25.876 151 173.533 

Έμνδα δηάζεζεο (9.426) (20.435) (1) 150 (29.712) (8.364) (20.314) 77 (28.601) 

Έμνδα δηνίθεζεο (12.023) (5.663) (179) 80 (17.785) (11.007) (4.755) 37 (15.725) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα)   19.545 3.226     9 (1.129)   21.651   31.440 3.370 (805) 34.005 

Κέξδε εθκεηάιιεπζεο 122.522 2.649 520 (43) 125.648 159.575 4.177 (540) 163.212 

Έζνδα επελδύζεσλ  410 278 1 0 689 1.080 261 0 1.341 

Κέξδε/(δεκηέο) από ζπγγελείο εηαηξίεο 0 0 0 2.040 2.040 0 0 187 187 
Κέξδε αλαγλσξηζκέλα από απώιεηα  
ειέγρνπ πξώελ ζπγαηξηθήο 0 0 0 16.846 16.846 0 0 0 0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα   (7.673) (2.269) (54)         0  (9.996) (15.708) (3.329)        0 (19.037) 

Κέξδε πεξηόδνπ πξν θόξσλ 115.259      658 467 18.843 135.227 144.947    1.109   (353) 145.703 

Λνηπέο Πιεξνθνξίεο              
Δμαγνξά ζπγαηξηθήο (αζώκαηεο 
αθηλεηνπνήζεηο) 0 0 21.825 0 21.825 0 0 0 0 

Πξνζζήθεο παγίσλ 88.279 3.391 4 0 91.674 40.869 1.740 0 42.609 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 25.159 2.448 291 0 27.898 23.595 2.287 0 25.882 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ          

Δλεξγεηηθό:          

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ (πιελ ζπκκεηνρώλ) 1.296.682 169.654 30.323 (3.521) 1.493.138 1.531.951 190.874 (23.050) 1.699.775 
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξίεο 46.013 6.316 0 (30.833) 21.496 38.678 2.992 (37.898) 3.772 

πκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε           927            0          0            0           927           927            0            0           927 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 1.343.622 175.970 30.323 (34.354) 1.515.561 1.571.556 193.866 (60.948) 1.704.474 

Παζεηηθό          

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 987.421 160.217 15.893 (19.559) 1.143.972 1.202.099 179.249 (39.162) 1.342.186 

 5 
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4. Κύθινο Δξγαζηώλ 
 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη κία αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ αλά γεσγξαθηθή αγνξά (εζσηεξηθό – 
εμσηεξηθό) θαη αλά θαηεγνξία πσιεζέλησλ εηδώλ (πξντόληα – εκπνξεύκαηα). 

 
Ποζά ζε σιλ.Δςπώ 

ΟΜΗΛΟ    

    1/1 – 30/06/09    1/1 – 30/06/08  

 ΠΩΛΖΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ  ΤΝΟΛΟ  ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 
        
 Πξντόλησλ 637.852 642.752 1.280.604  1.096.705 849.084 1.945.789 
           
 Δκπνξεπκάησλ 394.450 139.657 534.107      511.519     302.225     813.744 
           

 Τπεξεζηώλ          1.823               0            1.823                   0                  0                    0 

        

 ΤΝΟΛΟ 1.034.125 782.409 1.816.534  1.608.224 1.151.309 2.759.533 
 

ΔΣΑΗΡΗΑ 
 

   

    1/1 – 30/06/09    1/1 – 30/06/08  

 ΠΩΛΖΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ   ΤΝΟΛΟ  ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 
        
 Πξντόλησλ 637.852 642.752 1.280.604  1.096.705 849.084 1.945.789 
        
 Δκπνξεπκάησλ 170.926 138.014 308.940       318.535      277.403 595.938 
        

 ΤΝΟΛΟ 808.778 780.766 1.589.544  1.415.240 1.126.487 2.541.727 
 
Βάζεη ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ πσιεζέλησλ όγθσλ ησλ 
ηξηκήλσλ ζην ζύλνιν ηνπ έηνπο θπκαίλεηαη από 22% έσο 29% θαη σο εθ ηνύηνπ δελ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε 
επνρηθόηεηα ζηνλ όγθν πσιήζεσλ αλά ηξίκελν. 
 
 

5. Απνηίκεζε Απνζεκάησλ / Κόζηνο Πσιεζέλησλ    
                                                                 
εκεηώλεηαη όηη ηα απνζέκαηα θαηά ην θιείζηκν ηεο πεξηόδνπ απνηηκώληαη ζηελ ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηεο αμίαο 
θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Καηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή 
πεξίνδν, κέξνο ησλ απνζεκάησλ απνηηκήζεθε ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο  κε απνηέιεζκα ηελ 
επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο (θόζηνο πσιεζέλησλ) ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, 1/1 – 30/06/2009: 
€ 3.269 ρηιηάδεο θαη 1/1 – 30/06/2008: € 3 ρηιηάδεο. 
 
Σν ζπλνιηθό θόζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζαλ έμνδν θαηά ηελ  ηξέρνπζα θαη πξνεγνύκελε 
πεξίνδν γηα ηνλ Όκηιν ήηαλ γηα 1/1 – 30/06/2009: € 1.636.542 ρηιηάδεο θαη γηα 1/1 – 30/06/2008 € 2.562.585 
ρηιηάδεο (Δηαηξία: 1/1 – 30/06/2009: € 1.436.909 ρηιηάδεο,1/1 – 30/06/2008: € 2.370.805 ρηιηάδεο). 
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6. Φόξνη Δηζνδήκαηνο  
 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

 1/1 – 30/06/09  1/1 – 30/06/08  1/1 – 30/06/09  1/1 – 30/06/08 

Φόξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο 
πεξηόδνπ 25.795  32.775  25.404  32.442 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 605  0  0  0 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία   3.626    3.595    3.701    3.798 

ύλνιν 30.026  36.370   29.105   36.240 
 
Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ππνινγίζζεθε πξνο 25% επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηεο 
πεξηόδνπ 1/1–30/06/2009, θαη 1/1–30/06/2008 αληίζηνηρα. Ζ αλαβαιιόκελε θνξνινγία ππνινγίζηεθε κε ην 
ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα ηζρύεη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο εθηηκάηαη 
νηη ζα αληηζηξαθνύλ. 
 
 

7.  Κέξδε αλά Μεηνρή 
 

Ο ππνινγηζκόο ησλ βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή, βαζίδεηαη ζηα αθόινπζα δεδνκέλα: 

 
  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 
  1/1-30/06/09  1/1-30/06/08  1/1-30/06/09  1/1-30/06/08 
         
Κέξδε ζε ρηι. Δπξώ  105.171  109.333  86.154  108.707 
         
Μέζνο ηαζκηζκέλνο αξηζκόο 
ησλ θνηλώλ κεηνρώλ γηα ηνπο 
ζθνπνύο ησλ βαζηθώλ θεξδώλ 
αλά κεηνρή 

  
 
 
110.782.980 

  
 
 
110.782.980 

  
 
 
110.782.980 

  
 
 
110.782.980 

Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά 
θαη απνκεησκέλα ζε € 

  
0,95 

  
0,99 

  
0,78 

  
0,98 

 
 

  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 
  1/4-30/06/09  1/4-30/06/08  1/4-30/06/09  1/4-30/06/08 
         
Κέξδε ζε ρηι. Δπξώ  85.940  70.925  67.068  70.765 
         
Μέζνο ηαζκηζκέλνο αξηζκόο 
ησλ θνηλώλ κεηνρώλ γηα ηνπο 
ζθνπνύο ησλ βαζηθώλ θεξδώλ 
αλά κεηνρή 

  
 
 
110.782.980 

  
 
 
110.782.980 

  
 
 
110.782.980 

  
 
 
110.782.980 

Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά 
θαη απνκεησκέλα ζε € 

  
0,78 

  
0,64 

  
0,61 

  
0,64 
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8. Μεξίζκαηα 

 
Σα κεξίζκαηα ησλ κεηόρσλ πξνηείλνληαη από ηε δηνίθεζε ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη ηεινύλ ππό ηελ έγθξηζε ηεο 
Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, πξόηεηλε ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ηεο 28εο Μαΐνπ 2009, ηελ δηαλνκή ζπλνιηθνύ κηθηνύ κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2008 πνζνύ  € 
66.469.788 (ή πνζνύ € 0,60 αλά κεηνρή). εκεηώλεηαη όηη είρε ήδε θαηαβιεζεί σο κηθηό πξνκέξηζκα ρξήζεο 
2008 πνζό € 22.156.596 (ή πνζό € 0,20 αλά κεηνρή) από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε ζηε 
ρξήζε 2008, ελώ ην ππόινηπν € 0,40 αλά κεηνρή ινγηζηηθνπνηήζεθε θαη θαηαβιήζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2009. 
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Διιεληθή Φνξνινγηθή Ννκνζεζία, ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα 
θνξνινγείηαη ζηελ πεγή (Μεηξηθή Δηαηξία) εμαληιώληαο έηζη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επί ησλ κεξηζκάησλ.  

 

9.  Τπεξαμία Δπηρείξεζεο 
 

O ινγαξηαζκόο ηεο ππεξαμίαο επηρείξεζεο ηνπ Οκίινπ, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 αλέξρεηαη ζε € 16.200 ρηιηάδεο. Ο 
ινγαξηαζκόο ππεξαμίαο επηρείξεζεο αθνξά ζηελ εμαγνξά  ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Αvin Oil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 
Γηελεξγείηαη από ηνλ Όκηιν έιεγρνο γηα ηπρόλ ελδείμεηο απνκείσζεο εηεζίσο από ηνλ νπνίν δελ έρεη πξνθύςεη 
αλάγθε γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο.  

  

 

31/12/2008 

Πνζό πνπ δηαγξάθεθε 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ από ηελ 
ηεθκαξηή πώιεζε 

ζπγαηξηθήο 

 

 

30/06/2009 

Τπεξαμία  20.082 (3.882) 16.200 

 

 

10. Λνηπέο Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
 

    Ζ θίλεζε ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2009 παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

 ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

Πνζά ζε ρηι.Δπξώ Λνγηζκηθό Γηθαηώκαηα  ύλνιν  Λνγηζκηθό 

ΚΟΣΟ      

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 12.671 3.690 16.361  10.406 

Δμαγνξά ζπγαηξηθήο 0 21.825 21.825  0 

Πξνζζήθεο      104   4 108         37 

30 Ηνπλίνπ 2009 12.775 25.519 38.294  10.443 

ΑΠΟΒΔΔΗ      

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 11.105 1.543 12.648  9.490 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 303        480      783     203 

30 Ηνπλίνπ 2009 11.408 2.023 13.431  9.693 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ      

31 Γεθεκβξίνπ 2008 1.566   2.147   3.713  916 

30 Ηνπλίνπ 2009 1.367 23.496 24.863  750 
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11.   Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο: Κηίξηα, Γήπεδα θαη Δμνπιηζκόο 

Ζ θίλεζε ησλ παγίσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2009 παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΟΜΗΛΟ 
Γήπεδα θαη 

θηίξηα 

Μεραλήκαηα 
θαη 

κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε 

 
 

Υξεκαηνδνηηθέο 
Μηζζώζεηο ύλνιν 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ       
ΚΟΣΟ       

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 151.951 857.201 21.902 65.614 1.024 1.097.692 

Πξνζζήθεο 979 3.508 755 86.324 0 91.566 

Μεηώζεηο (17) (79) (14) 0 0 (110) 

Μεηαθνξέο        566     8.613         22   (9.201)        0                0 

30 Ηνπλίνπ 2009 153.479 869.243 22.665 142.737 1.024 1.189.148 
ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ     

 
 

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 17.453 306.878 13.825     0 399 338.555 

Πξνζζήθεο 1.536 24.668 809 0 102 27.115 

Μεηώζεηο        (2)        (72)      (13) 0     0        (87) 

30 Ηνπλίνπ 2009 18.987 331.474 14.621 0 501 365.583 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ       

31 Γεθεκβξίνπ 2008 134.498 550.323 8.077   65.614 625 759.137 

30 Ηνπλίνπ 2009 134.492 537.769 8.044 142.737 523 823.565 
 

Ζ θίλεζε ησλ παγίσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2009 παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 ΔΣΑΗΡΗΑ 
Γήπεδα θαη 

θηίξηα 

Μεραλήκαηα 
θαη 

κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε 

 
 

Υξεκαηνδνηηθέο 
Μηζζώζεηο ύλνιν 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ       
ΚΟΣΟ       

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 133.875 801.094 18.606 65.528 1.024 1.020.127 

Πξνζζήθεο 208 1.400 522 86.112 0 88.242 

Μεηώζεηο (17) 0 (7) 0 0 (24) 

Μεηαθνξέο        565      8.611        25   (9.201)        0                0 

30 Ηνπλίνπ 2009 134.631 811.105 19.146 142.439 1.024 1.108.345 
ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ     

 
 

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 13.441 281.228 12.016     0 399 307.084 

Πξνζζήθεο 1.258 22.890 707 0 102 24.957 

Μεηώζεηο        (2)            0        (6) 0     0          (8) 

30 Ηνπλίνπ 2009 14.697 304.118 12.717 0 501 332.033 
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ 
ΑΞΗΑ     

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 
2008 120.434 519.866 6.590   65.528 

625 
713.043 

30 Ηνπλίνπ 2009 119.934 506.987 6.429 142.439 523 776.312 
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     11.   Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο: Κηίξηα, Γήπεδα θαη Δμνπιηζκόο (ζπλέρεηα) 

 
Ζ Δηαηξία θαη θαηά ζπλέπεηα ν Όκηινο έρεη ππνζεθεύζεη γήπεδα θαη θηίξηα σο εγγύεζε γηα ιεθζέληα ηξαπεδηθά 
δάλεηα, ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ  ΤΠΟΘΖΚΔ 
  Χηιηάδεο € 
Δ.Σ.Δ.  6 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC  275.000 
ΤΝΟΛΑ  275.006 

 
Δπηπξνζζέησο, νη ππνρξεώζεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ ηεο Δηαηξίαο εμαζθαιίδνληαη από ηελ 
παξαθξάηεζε θπξηόηεηαο ηνπ εθκηζζσηή ζηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε ινγηζηηθή αμία είλαη 
€ 523 ρηιηάδεο (31/12/2008: € 625 ρηιηάδεο). 
 
 

12.     πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο θαη πλδεδεκέλεο Δηαηξίεο  
 

Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ είλαη νη αθόινπζεο: 
 

Δπσλπµία Έδξα 
Πνζνζηό ζπµµεηνρήο 
(άκεζν ή/θαη έκκεζν) Γξαζηεξηόηεηα 

AVIN OIL Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο 100% 
Πεηξειαηνεηδή 

 

AVIN ALBANIA S.A. Σίξαλα Αιβαλίαο 
 

100% 

Πεηξειαηνεηδή 
(αδξαλήο) 

 

 
BRODERICO Δ.Π.Δ. 

 
Κύπξνο, Λεπθσζία 

 
100% 

 
Δκπόξην, πκκεηνρέο 

θαη Παξνρή 
Τπεξεζηώλ 
(αδξαλήο) 

 

ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ. Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο 100% 

Δκπόξην, Μεηαθνξά, 
Απνζήθεπζε θαη 
Αληηπξνζσπεία 
Πεηξειαηνεηδώλ 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ. Διιάδα, πάηα Αηηηθήο 92,06% 

πζηήκαηα 
Αλεθνδηαζκνύ 
Αεξνπνξηθνύ 

Καπζίκνπ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΤΑΚΗΟΤ Α.Δ. Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο 70% 
Δλέξγεηα (αδξαλήο) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ. 
(HAFCO S.A.) 

Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο 50% 

πζηήκαηα 
Αλεθνδηαζκνύ 
Αεξνπνξηθνύ 

Καπζίκνπ 
 

ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.Δ. Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο 35% 
 

Δλέξγεηα  
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12.  πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο θαη πλδεδεκέλεο Εηαηξίεο (ζπλέρεηα) 
 

Σα πνζά κε ηα νπνία είλαη εθθξαζκέλεο νη αμίεο ησλ ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο ηνπ 
Οκίινπ είλαη ηα αθόινπζα: 
 

Δπσλπµία  ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2008 

AVIN OIL Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 0 0 37.564 37.564 

AVIN ALBANIA S.A. 110 510 0 0 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ. 0 3.872 4.195 904 

BRODERICO Δ.Π.Δ. 60 60 0 0 

 
ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ. 0 0 0 0 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ 
ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ. (HAFCO S.A.) 369 452 0 0 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΤΑΚΗΟΤ Α.Δ. 77 77 44 44 

ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.Δ. 20.880        0   4.210   4.210 
 
ΤΝΟΛΟ 

21.496 4.971 46.013 42.722 

 
 
Από ηηο αλσηέξσ εηαηξίεο ε “AVIN OIL Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.”, “ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ.” θαη “ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ 
Α.Δ.” ελνπνηνύληαη κε ηε κέζνδν νιηθήο ελνπνίεζεο, νη εηαηξίεο “ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ 
ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.” θαη “ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.Δ.”, κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, δηόηη δελ αζθεί ζε απηέο 
δηνίθεζε ν Όκηινο ελώ νη “BRODERICO Δ.Π.Δ.”, “AVIN ALBANIA S.A.”,θαη “ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΤΑΚΗΟΤ 
Α.Δ.” πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ζην θόζηνο, ιόγσ επνπζηώδνπο ζεκαζίαο θαη ιόγσ ηνπ όηη δελ έρνπλ 
δξαζηεξηόηεηεο. Ζ “AVIN ALBANIA S.A.” έρεη ηεζεί ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο εθ ηεο νπνίαο αλακέλεηαη δεκία € 
400 ρηιηάδεο πεξίπνπ. Ωο εθ ηνύηνπ ην θόζηνο έρεη απνκεησζεί θαηά ην αληίζηνηρν πνζό.  
 
 

13.    πκκεηνρέο Γηαζέζηκεο πξνο Πώιεζε 
 

 

Δπσλπµία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπµµεηνρήο 
Αμία 

ζπκκεηνρήο 
Γξαζηεξηόηεηα 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ     
ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΗΜΩΝ 
ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α.Δ. 

 
Αζήλα 

 
16% 

 
927 

πζηήκαηα Αλεθνδηαζκνύ 
Αεξνπνξηθνύ Καπζίκνπ 

 
Ζ «ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΗΜΩΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α.Δ.» εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ζηελ αμία θηήζεο, δηόηη δελ αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο. 
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14.    Γάλεηα Σξαπεδώλ 
 

 ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ 30/06/2009 31/12/2008  30/06/2009 31/12/2008 

      
Γάλεηα ηξαπεδώλ 654.942 671.302  529.055 559.601 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 550 649  550 649 

Μείνλ: Έμνδα νκνινγηαθνύ δαλείνπ *      (929)   (1.161)      (789)   (1.000) 

ύλνιν δαλείσλ  654.563 670.790  528.816 559.250 

         
Ο δαλεηζκόο είλαη απνπιεξσηένο σο αθνινύζσο:     

Άκεζα ή εληόο ελόο έηνπο 383.637 393.919  319.540 332.219 

Δληόο ηνπ δεύηεξνπ έηνπο  32.806 189.182  31.418 139.181 

Από 3 έσο θαη 5 ρξόληα 232.808 88.850  178.647 88.850 

Μεηά από 5 ρξόληα 6.241 0  0 0 

Μείνλ: Έμνδα νκνινγηαθνύ δαλείνπ *      (929)   (1.161)  (789)   (1.000) 

ύλνιν δαλείσλ  654.563 670.790  528.816 559.250 

Μείνλ: Πνζά πιεξσηέα εληόο 12 κελώλ 
(πεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο) 383.637 393.919  319.540 332.219 

Πνζά πιεξσηέα κεηά από 12 κήλεο 270.926 276.871  209.276 227.031 
 

* Σα έμνδα ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ αλαιήθζεθε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο κνλάδαο 
πδξνγνλνππξόιεζεο (Hydrocracker) ζην δηπιηζηήξην ζα απνζβεζζνύλ αλαινγηθά κε ηα ππνιεηπόκελα έηε 
απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. 

  
     Αλάιπζε δαλείσλ αλά λόκηζκα ζηηο 30/06/09 θαη 31/12/08: 
 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 30/06/2009 31/12/2008  30/06/2009 31/12/2008 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ      

Νόκηζκα δαλείσλ      

ΔΤΡΩ 408.470 335.189  282.723 223.649 

ΓΟΛΑΡΗΑ Ζ.Π.Α. 141.340 196.314  141.340 196.314 

ΔΛΒΔΣΗΚΑ ΦΡΑΓΚΑ 104.753 139.287  104.753 139.287 

ΤΝΟΛΟ 654.563 670.790  528.816 559.250 
 
Ζ Γηνίθεζε εθηηκά όηη ε αλσηέξσ αμία ησλ δαλείσλ ηζνύηαη κε ηελ εύινγε αμία ηνπο. 
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14. Δάλεηα Σξαπεδώλ (ζπλέρεηα) 
 
Ο Όκηινο έρεη ηα θαησηέξσ ηξαπεδηθά δάλεηα: 
 
i)    Ζ Motor Oil έρεη ζπλάςεη έλα δάλεην ύςνπο € 250.000 ρηιηάδσλ. Ζ αλάιεςή ηνπ έγηλε ηκεκαηηθά από 

31/8/2004 θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 2/6/2005 κεηά από πέληε εθηακηεύζεηο. Οη απνπιεξσκέο είλαη εμακεληαίεο 
κε έλαξμε ηελ 31/12/2005 θαη ζα νινθιεξσζνύλ έσο ηηο 30/6/2011 κε επηινγή παξάηαζεο έσο 30/6/2013. Σν 
ππόινηπν ηνπ δαλείνπ απηνύ ζηηο 30/06/2009 είλαη € 130.000 ρηιηάδεο. Έλαληη ηνπ δαλείνπ έρνπλ εγγξαθεί 
βάξε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο ύςνπο € 275.000 ρηιηάδσλ.  
Δπίζεο δάλεην ζπλνιηθνύ ύςνπο Γνι. ΖΠΑ 150.000 ρηιηάδσλ, αθνξά καθξνπξόζεζκν δάλεην πνπ ειήθζε 
ζηηο 22/12/2005 θαη πξόθεηηαη λα εμνθιεζεί εμ νινθιήξνπ κέρξη ηηο 19/12/2010 κε επηινγή παξάηαζεο έσο 
19/12/2012. 
ηηο 11/4/2008 ειήθζε δάλεην ζπλνιηθνύ ύςνπο € 6.000 ρηιηάδεο. Οη απνπιεξσκέο ηνπ είλαη εηήζηεο κε 
έλαξμε ηελ 14/4/2009 θαη ζα νινθιεξσζνύλ έσο ηηο 11/4/2013. Σν ππόινηπν ηνπ δαλείνπ απηνύ ζηηο 
30/06/2009 είλαη € 4.800 ρηιηάδεο. 
Σν ζύλνιν ησλ βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βξαρππξόζεζκνπ κέξνπο ησλ 
καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ) δηάξθεηαο έσο ελόο έηνπο είλαη € 319.540 ρηιηάδεο. Έλαληη ησλ αλσηέξσ δαλείσλ 
έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο παγίσλ όπσο αλαθέξνπκε αλσηέξσ ζηε ζεκείσζε ππ‟αξηζκό 11. 
 

ii) Ζ Avin Oil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. έρεη έλα δάλεην ύςνπο € 50.000 ρηιηάδσλ. Απηό ην δάλεην ειήθζε ηελ 23/4/2008 θαη 
είλαη απνπιεξσηέν εμ νινθιήξνπ ηελ 23/4/2012 κε επηινγή παξάηαζεο έσο 23/4/2013. Σα ππόινηπα δάλεηα 
ηεο Δηαηξίαο αλέξρνληαη ζε €  62.711 ρηιηάδεο θαη είλαη βξαρππξόζεζκα δάλεηα δηάξθεηαο έσο ελόο έηνπο. 

 
iii) Ζ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ. έρεη έλα δάλεην ύςνπο € 13.856 ρηιηάδσλ. Oη απνπιεξσκέο είλαη 

ηξηκεληαίεο θαη ην ππόινηπν ηνπ δαλείνπ απηνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βξαρππξόζεζκνπ κέξνπο ηνπ) 
ζηηο 30/06/2009 είλαη € 13.176 ρηιηάδεο. 

 
      Όια ηα αλσηέξσ δάλεηα θέξνπλ  επηηόθην LIBOR/EURIBOR+SPREAD. 
 
 

15. Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 
Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 30/06/2009 ήηαλ € 33.235 ρηιηάδεο (31/12/2008: € 33.235 ρηιηάδεο). Γελ 
ππήξμε θακία θίλεζε ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ηξέρνπζα ή ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 
 
 

16. Απνζεκαηηθά 
 
Σα απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζηηο 30/06/2009 αλέξρνληαη ζε € 77.560 ρηιηάδεο θαη € 75.166 
ρηιηάδεο αληίζηνηρα θαη δελ παξνπζίαζαλ θακία κεηαβνιή από ηηο 31/12/2008. 

 
 

17. πζζσξεπκέλα θέξδε / Απνηειέζκαηα εηο Νέν 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ   

Τπόινηπν ηελ 31/12/2008 149.263 156.431 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 105.171 86.154 

Μεξίζκαηα (44.313) (44.313) 

Τπόινηπν ηελ 30/06/2009 210.121 198.272 
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18. Απώιεηα Διέγρνπ Θπγαηξηθήο Δηαηξίαο 

                 

      ηηο 14 Απξηιίνπ 2009, ε «ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. – ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» κέζσ ηεο «ΑΡΓΤΡΗΣΖ ΓΖ» (100% 
ζπγαηξηθή ηεο «ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ.») απέθηεζε, κέζσ αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, 
πνζνζηό 65% ζηελ «ΚΟΡΗΝΘΟ POWER Α.Δ.» θαηαβάιινληαο πνζό € 59.428.583. Ζ Δηαηξία παξακέλεη κέηνρνο 
ηεο «ΚΟΡΗΝΘΟ POWER Α.Δ.» κε πνζνζηό 35%.  
 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ  
Δύινγε αμία ζπκκεηνρήο πνπ παξαθξαηήζεθε (35%) 20.833 
(Μείνλ: Κόζηνο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία απώιεηαο) (3.987) 
Αλαγλσξηζζέλ θέξδνο  16.846 

 

 
19. Δμαγνξά Θπγαηξηθήο Δηαηξίαο 
 

       ηηο 8 Ματνπ 2009, νινθιεξώζεθε ε ζπλαιιαγή γηα ηελ απόθηεζε πνζνζηνύ 64,06% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 
«ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.». Σν θόζηνο ηεο εμαγνξάο αλήιζε ζην πνζό ησλ € 6.581.431 θαη 
πιένλ ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηελ εμαγνξαζζείζα εηαηξία αλέξρεηαη ζην 92,06% (46,03% άκεζα θαη 
46,03% έκκεζα κέζσ Avin Oil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.). 
  
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο, όπσο απηά πξνέθπςαλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
απόθηεζήο  ηεο, έρνπλ σο εμήο: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξώ  
Δλεξγεηηθό  
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 21.825 
Απνζέκαηα 736 
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 17 
Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 492 
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 6.911 
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 29.981 

Τπνρξεώζεηο  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 11.689 
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.246 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ 15.935 
  

Καζαξή ζέζε 14.046 

Δμαγνξά ηνπ 64,06% ηεο Καζαξήο ζέζεο 8.998 
Κέξδνο από ζπκθέξνπζα αγνξά (2.416) 
Σίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε ζε κεηξεηά 6.582 
Σακηαθέο ξνέο γηα ηελ εμαγνξά:  
Σίκεκα πνπ ηαθηνπνηήζεθε κε κεηξεηά 6.582 
64,06% ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ θαη 
ηζνδύλακσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά 

 
(4.427) 

Σειηθή ηακεηαθή εθξνή γηα ηελ εμαγνξά 2.155 

 
Σν πνζό ησλ € 2,4 εθαη. (θέξδνο από ζπκθέξνπζα αγνξά) πεξηιακβάλεηαη ζηα “Κέξδε/(Εεκηέο) από ζπγγελείο 
εηαηξίεο” ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ ηεο πεξηόδνπ. Σα έζνδα ηεο εμαγνξαζζείζαο 
εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ κεηά ηελ εμαγνξά ηεο πεξίνδν (8/5-30/6/2009) αλέξρνληαη € 1.823 
ρηιηάδεο θαη ην θαζαξό θέξδνο πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε € 384 ρηιηάδεο. 
Δάλ ε απόθηεζε ηεο εμαγνξαζζείζαο εηαηξίαο είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πξώηε εκέξα ηεο πεξηόδνπ ε ζπλεηζθνξά 
ηεο ζηα έζνδα ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν ζα αλέξρνληαλ ζην πνζό ησλ € 4.518 ρηιηάδεο θαη ην θαζαξό θεξδνο 
πνπ ζα είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζα αλέξρνληαλ ζε € 602 ρηιηάδεο. 
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20. Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο 
 
Τθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθνύ πνζνύ € 14,8 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ (ηα 
νπνία αθνξνύλ ηελ Δηαηξία). Δπίζεο ππάξρνπλ επίδηθεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνύ πνζνύ € 
73,4 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ (εθ ησλ νπνίσλ € 62,8 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ αθνξνύλ ηελ Δηαηξία). Γηα όιεο ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηώζεηο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε θαζώο ε ηειηθή έθβαζή ηνπο δελ κπνξεί πξνο ην παξόλ 
λα πξνβιεθζεί. 
 
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηε “ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΔΛΛΑ) Α.Δ.” είλαη νη ρξήζεηο 2005 έσο θαη 2008 γηα ηηο 
νπνίεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θνξνινγηθόο έιεγρνο. Γηα ηηο “ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.” θαη 
“ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.”(HAFCO S.A.) νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο είλαη 
ην 2007 θαη 2008. Γηα ηηο “ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E.” θαη “ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ.” δελ έρεη δηελεξγεζεί θνξνινγηθόο 
έιεγρνο από ηελ ίδξπζή ηνπο (2005 θαη 2007 αληίζηνηρα). Γελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο 
ππνρξεώζεηο από ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 
 
Ζ Δηαηξία θαη θαηά ζπλέπεηα ν Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ηηο επελδύζεηο θαη ηηο δεζκεύζεηο ηεο γηα 
έξγα, έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε ηερληθέο εηαηξίεο, ην αλεθηέιεζην ππόινηπν ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη θαηά ηελ 
30/06/2009 ζε € 59 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ. 
 
Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπκβάζεηο γηα ζπλαιιαγέο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο, ζηηο νπνίεο 
νξίδεηαη όηη ε ηηκή αγνξάο ή πώιεζεο αξγνύ πεηξειαίνπ θαη θαπζίκσλ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο αληίζηνηρεο 
ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο δηεζλνύο αγνξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο. 
 
Σν πνζό ησλ  εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ δόζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεώζεηο εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ 
αλέξρεηαη ηελ 30/06/2009 ζε  € 53.630 ρηιηάδεο. Αληίζηνηρα ηελ 31/12/2008 ην πνζό αλεξρόηαλ ζε € 75.643 
ρηιηάδεο. 
 
Σν πνζό ησλ  εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ δόζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ηελ 
30/06/2009 ζε € 5.481 ρηιηάδεο. Αληίζηνηρα ηελ 31/12/2008 ην πνζό αλεξρόηαλ ζε € 13.275 ρηιηάδεο. 
 
 

21. Γεγνλόηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 
 
Σνλ Ηνύιην 2009, ε Δηαηξία ζπκκεηείρε ζηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξίαο «NUR-MOH ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» θαηά 50% θαηαβάιινληαο € 200.000. Ζ ελ ιόγσ εηαηξία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί 
ζηελ ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ειηνζεξκηθώλ ζηαζκώλ. 
Δθηόο απηνύ δελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλόο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ 
επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηνπ Οκίινπ ή ηεο Δηαηξίαο από ηηο 30/06/2009 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ 
παξόληνο. 
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22. πλαιιαγέο κεηαμύ πλδεδεκέλσλ Μεξώλ 
 
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, έρνπλ απαιεηθζεί θαηά ηελ ελνπνίεζε.  
 
πλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο, ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ αλαιύνληαη θαησηέξσ: 
 

ΟΜΗΛΟ 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ Έζνδα Έμνδα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

πλδεδεκέλεο 38.408 534 10.556 0 
 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

Ποζά ζε σιλ.Δςπώ Έζνδα Έμνδα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Θπγαηξηθέο 199.671 401 19.108 0 

πλδεδεκέλεο   38.374 534 10.547 0 

ύλνια 238.045 935 29.655 0 
 

Οη πσιήζεηο ησλ αγαζώλ ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηηο θαλνληθέο ηηκέο πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ. 

Σα νθεηιόκελα πνζά είλαη αθάιππηα θαη ζα ηαθηνπνηεζνύλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηώλ. Κακία εγγύεζε δελ έρεη 
δνζεί  ή ιεθζεί από ηα αληηζπκβαιιόκελα κέξε. 

Δπίζεο, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 
Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 
 
Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, πνπ απνηεινύλ θαη ην αλώηαην θιηκάθην ηεο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, γηα 
ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/06/2009 θαη 1/1 - 30/06/2008 αλέξρνληαη ζε € 1.139 ρηιηάδεο θαη € 1.067 ρηιηάδεο αληίζηνηρα. 
(Δηαηξία: 1/1 - 30/06/2009: € 1.001 ρηιηάδεο, 1/1 - 30/06/2008: € 935 ρηιηάδεο) 

Οη ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνηείλνληαη θαη εγθξίλνληαη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ. 

Άιιεο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαη ζε € 176 ρηιηάδεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 
30/06/2009 θαη € 45 ρηιηάδεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2008. (Δηαηξία: 1/1 - 30/06/2009: € 170 ρηιηάδεο,            
1/1 - 30/06/2008: € 38 ρηιηάδεο). 

Γελ πθίζηαληαη απνδεκηώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ιόγσ εμόδνπ από ηελ 
ππεξεζία γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2009, νύηε γηα ηελ αληίζηνηρε ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

πλαιιαγέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 

 
Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεώζεηο κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ 
δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ.  
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Emmcom1cra!lE t1l cruVT)IlIlEvll E'tatptKit Kat EV01tOtTJlltVT)cruv01tnKit Ka'tacr'taGTJ OtKOVOlltKit~ etGTJ~ t1l~ «MOTOP

OIA (EAAA~) ~IY AI~THPIA KOPINeOY A.E.» (TJ«E'tatpEta») t1l~ 3OTJ~Iouv1OU2009, ~ crx,EnKt~E'tatptKt~Kat
EV01tOtTJJlEvE~cruV01t'ttKt~ Ka'tacr'tacrE~ cruVOAtKOU Etcrooi)lla'tO~, !lE'tapoAcOv tOiffiV KEcpaMiffiV Kat 'ta!lEtaKIDV pOIDV

t1l~ E~aIlTJVT)~1tEptOOOU1tOUtAT\~E au'ti) t1lv TJ!lEPOIlTJvia, KaeID~ Kat ~ EmlEyJlEVE~ E1tE~'YTJllanKt~ GTJ!lEtIDcr~, 1tOU

cruvet'tOuv t1lV EVOta!lEGTJ cruv01tnKit OtKOVOlltKit 1tA.TJpocpopTJGTJ,TJ o1toia a1to'tEAEi ava1tocr1tacr'to IlEPo~ t1l~

E~aIlTJVtai~ OtKOVOlltKit~ tK6EGTJ~ 'tou N. 3556/2007. H ~tOiKTJGTJt1l~ E'tatpEia~ tX,Et t1lv gu6UVT) yta t1lv Ka'tapnGTJ

Kat 1tapoucriaGTJ au'ti)~ t1l~ EVOta!lEGTJ~ cruv01t'ttKit~ OtKOVOlltKit~ 1tA.TJPocpoPTJGTJ~,crUll<Pffiva !lE 'ta ~tE6vi) npo'tU1ta

XPTJIlU'tOOtKOVOlltKit~ A vacpopa~, 01t(J)~ au'ta tx,ouv UtOeEt1leEi a1to t1lv EUpffi1ta'lKit 'EVffiGTJ Kat Ecpapllo~oV'tat Gtllv

Evota!lEGTJ OtKOVOlltKit Avacpopa (~tEevt~ AoytcrnKo npo'tU1tO «~An» 34). ~tKit Ila~ gu6UVT) Eivat TJtKcppaGTJ EVO~

crull1tEpacrlla'to~ Em au'ti)~ t1l~ EVOIDIlEGTJ~cruv01t'ttKit~ OtKOVOlltKit~ 1tATJPOcpOPTJGTJ~IlE paGTJ t1lv Emmc01tTJcrT)Il~.

EvpoC; TTlC;EpyuGwC; EllIGK0mtmtC;

~tEVEpyi)cra!lE t1lv Emmc01tTJcrT) Ila~ crUllCPffiva !lE 'to ~tEevt~ npo'tU1tO Emmco1tTJGTJ~ 2410 «EmcrK01tTJGTJ EvotallEGTJ~

OtKOVOlltKit~ nATJPOcpOPTJGTJ~1tOU OtEVEP'YEi'tat a1to 'tOY AVE~apt1l'to ElEyK'tT) t1l~ OtKOVOlltKit~ Movaoa~». H

Emmc01tTJGTJt1l~ EVOta!lEGTJ~OtKOVOlltKit~ 1tATJPOcpOPTJGTJ~cruv1cr'ta'tat crt1l OtEVtpYEta OtaOtKamrov yta t1lv ava~i)t1lGTJ

1tA.TJPocpopt<i>v,KUpiro~ a1to npocrffi1ta 1tOU Eivat u1tEU6uva yta OtKOVOlltKa Kat AoytcrnKa etlla'ta Kat crt1lV EcpaplloyT)

KpmKit~ av6.A.UGTJ~Kat AOt1tIDVOtaOtKamIDV Emmc01tTJGTJ~. To EUpO~ Ilia~ EP'Yacria~ EmcrK01tTJGTJ~EiVat oumffioID~

IltKPO'tEpo a1to tvav tlEyx,o 1tOU OtEVEPYEi'tat crUllCPffiva !lE 'ta ~tE6vi) npo'tU1ta ElEyKnKit~ Kat E1tOIlEVffi~,OEV Ila~

OiOEt t1l ouva'tOt1l'ta va a1tOK'tT)croU!lE t1l Otacrcp6.A.tGTJon tx,ouv 1tEpt£AeEt crt1lv aV'tiA.TJ'I"i 1lU~ OM 'ta GTJIlUV'ttKa

etlla'ta 'ta o1toia ea Eix,av EmGTJllaveEi crE tvav tlEyx'o. Ka'ta cruvt1tEta, !lE t1lv 1tapoucra OEV Ota'tU1tIDVOU!lEYVIDIlTJ

EA.£yx'OU.

:E'UJl1tEpUGJlU

ME paGTJ t1l OtEVEP'YTJeEicraEmmc01tTJGTJ, OEVtX,Et 1tEpt£AeEt crt1lv aV'tiA.TJ'I'i) Il~ onoi)1tO'tE 1tOUea Il~ OOTJYOucrEmo

crullnEpacrlla on TJcruVT)llllEVT)EVOtallEGTJ OtKOvOlltKit 1tA.TJpocpopTJGTJOEVtX,Et Ka'tapncreEi, a1to KaeE OUmIDOTJa1to'I'TJ,

crUllCPffiva!lE 'to ~An 34.

Avu<popo: E1ti Ail.cov NOJlLKcOV0EJlO:T(I)V

A1to t1l OtEVEP'YTJeEicra EmcrK01tTJGTJ otamcr'tIDcrallE on 'to 1tEPtEX,OIlEVOt1l~ 1tPOPlE1tOIlEVT)~ a1to 'to apepo 5 'tou

N.3556/2007 E~aIlTJVtata~ OtKOVOlltKit~ tKeEGTJ~ Eivat cruvEnE~ !lE t1l cruVT)IlIlEvll EVOtallEGTJ cruV01t'ttKit OtKOVOlltKit
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 823.565 759.137 776.312 713.043
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 41.063 23.795 750 916
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.561 22.428 47.892 45.188
Αποθέµατα 247.161 235.529 243.524 233.705
Απαιτήσεις από πελάτες 265.523 261.624 198.480 175.445
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 99.688 47.763 76.664 38.136
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.515.561 1.350.276 1.343.622 1.206.433

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 33.235 33.235 33.235 33.235
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 337.209 276.351 322.966 281.125
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 370.444 309.586 356.201 314.360
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 1.145 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 371.589 309.586 356.201 314.360
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 270.926 276.871 209.276 227.031
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 78.395 74.086 74.086 70.308
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 383.637 393.919 319.540 332.219
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 411.014 295.814 384.519 262.515
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.143.972 1.040.690 987.421 892.073
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.515.561 1.350.276 1.343.622 1.206.433

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί
σε οποιαδήποτε 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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡ∆ΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

A.∆.T. K 011385/82

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
A.∆.T.  Ρ 557979/94 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α’ Τάξης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 591984/94

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                             ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008
Κύκλος εργασιών 1.816.534 2.759.533 1.589.544 2.541.727
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 151.494 173.533 124.426 147.506
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 125.648 163.212 122.522 159.575
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 135.227 145.703 115.259 144.947
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 105.201 109.333 86.154 108.707

-Ιδιοκτήτες µητρικής 105.171 109.333 86.154 108.707
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 30 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α)+(Β) 105.201 109.333 86.154 108.707

-Ιδιοκτήτες µητρικής 105.171 109.333 86.154 108.707
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 30 0 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή  -
βασικά (σε Ευρώ) 0,9496 0,9869 0,7777 0,9813
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 153.210 188.848 147.346 182.924

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 309.586 363.738 314.360 371.533
∆ικαιώµατα µειοψηφίας που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικής 1.115 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 105.201 109.333 86.154 108.707
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (44.313) (110.783) (44.313) (110.783)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2009 και 30.06.2008 αντίστοιχα) 371.589 362.288 356.201 369.457

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 135.227 145.703 115.259 144.947
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 27.898 25.882 25.160 23.595
Προβλέψεις 213 1.259 (29) 731
Συναλλαγµατικές διαφορές (3.985) (17.392) (4.043) (17.280)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (19.498) (724) (610) (500)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.996 19.037 7.673 15.708
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (10.897) (174.578) (9.818) (176.118)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (14.026) 12.910 (33.111) 17.470
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 102.808 95.625 112.632 97.295
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (10.712) (18.495) (7.949) (15.558)
Καταβεβληµένοι φόροι (2.388) (12.436) (2.285) (12.102)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 214.636 76.791 202.879 78.188
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 325 0 (3.291) 0
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (91.666) (42.609) (88.271) (40.869)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 10 71 2 0
Τόκοι εισπραχθέντες 134 679 131 629
Μερίσµατα εισπραχθέντα 156 196 156 196
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (91.041) (41.663) (91.273) (40.044)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 361.763 808.810 281.176 648.624
Εξοφλήσεις δανείων (392.689) (731.891) (313.283) (575.229)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (100) (92) (100) (92)
Μερίσµατα πληρωθέντα (44.313) (110.783) (44.313) (110.783)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (75.339) (33.956) (76.520) (37.480)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 48.256 1.172 35.086 664

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 9.208 13.743 7.982 10.634
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 57.464 14.915 43.068 11.298

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στη σηµείωση 12 επί των οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά µε τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες καταστάσεις (η έδρα τους, το ποσοστό συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους). Οι εταιρίες “BRODERICO Ε.Π.Ε.”, “AVIN 
ALBANIA S.A.” και "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.", περιλαµβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος κτήσης, λόγω επουσιώδους σηµασίας και
λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση καθώς και στη µέθοδο 
ενοποίησής τους, αφορούν την αλλαγή µεθόδου ενοποίησης α) της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.", από ολική ενοποίηση σε καθαρή θέση και β) της 
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." από καθαρή θέση σε ολική ενοποίηση.

2. Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Οµίλου συνολικού ποσού Ευρώ 14,8 εκατοµµυρίων περίπου (τα οποία αφορούν την Εταιρία). Επίσης, 
υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Οµίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 73,4 εκατοµµυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 62,8 εκατοµµύρια 
περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβασή τους δεν µπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. Επίσης, δεν 
αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν 
διενεργηθεί στον Όµιλο έχουν ως εξής: α) πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού Ευρώ 4.587 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β)  
προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 38.655 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 36.584 χιλιάδες).

3. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σηµείωση 20 επί των οικονοµικών καταστάσεων.
4. Τον Απρίλιο 2009 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή µέσω της οποίας η “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” απέκτησε, µέσω αύξησης 

µετοχικού κεφαλαίου, τον έλεγχο ποσοστού 65% στην “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.” Η “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” 
παραµένει µέτοχος της “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.” µε ποσοστό 35%, σηµείωση 18 επί των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, στις 8 Μαΐου 2009 
ολοκληρώθηκε από τον Όµιλο η απόκτηση ποσοστού 64,06% του µετοχικού κεφαλαίου της “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.” που 
διαµόρφωσε το συνολικό ποσοστό του Οµίλου επί του µετοχικού κεφαλαίου της “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.” σε 92,06% , σηµείωση 
19 επί των οικονοµικών καταστάσεων.

5. O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2009 είναι για τον Όµιλο 1.534 άτοµα (30.06.2008: 1.491 άτοµα) και για την Εταιρία 1.293 
άτοµα (30.06.2008: 1.267 άτοµα).

6. Πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα, έξοδα) και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά 
την έννοια του ∆ΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΙΣΡΟΕΣ 38.408 238.045
ΕΚΡΟΕΣ 534 935
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.556 29.655
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.315 1.171
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0

∆IYΛIΣTHPIA KOPINΘOY A.E.
AΡ. M.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26

Ε∆ΡΑ: ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(EΛΛAΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                             ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

01.04-30.06.2009 01.04-30.06.2008 01.04-30.06.2009 01.04-30.06.2008
Κύκλος εργασιών 952.827 1.423.778 855.872 1.321.031
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 88.080 116.421 74.784 103.941
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 94.957 102.416 92.856 100.911
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 109.550 94.422 89.741 94.275
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 85.970 70.925 67.068 70.765

-Ιδιοκτήτες µητρικής 85.940 70.925 67.068 70.765
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 30 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α)+(Β) 85.970 70.925 67.068 70.765

-Ιδιοκτήτες µητρικής 85.940 70.925 67.068 70.765
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 30 0 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά (σε Ευρώ) 0,7760 0,6402 0,6054 0,6388
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 108.957 115.169 105.311 112.509

68%  5 Χ 3068%

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.moh.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων: 24 Αυγούστου 2009
Νόµιµος ελεγκτής: Τηλέµαχος Χ. Γεωργόπουλος
Ελεγκτική Εταιρία: Deloitte.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη
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