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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 2012 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. 
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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 2012. 

 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ θαηά ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

εμάκελν ηνπ 2011, θηλήζεθαλ σο εμήο: 

 

 

 

 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

 

 

 

 

            Μεηαβνιή 

Α΄εμάκελν 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 
Πνζό % 

Κχθινο Δξγαζηψλ 4.786.008 4.135.317 650.691 15,73% 

Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) 4.576.188 3.866.217 709.971 18,36% 

Μηθηό θέξδνο (πξν απνζβέζεσλ) 209.820 269.100 (59.280) (22,03)% 

Μείνλ: Έμνδα δηάζεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 82.941 78.477 4.464 5,69% 

Μείνλ: Έμνδα δηνίθεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 23.598 23.455 143 0,61% 

Πιένλ/(Μείνλ): Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα / (έμνδα) 
    16.910     40.675  (23,765) (58,43)% 

Κέξδε πξν Σόθσλ, Απνζβέζεσλ & Φόξσλ 

(EBITDA) 120.191* 207.843* (87.652)* (42,17)% 
Πιένλ: Έζνδα Δπελδχζεσλ / Κέξδε απφ ζπγγελείο 

Δηαηξίεο 7.193 2.900 4.293 148,03% 

Μείνλ : Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 
45.128   31.320    13.808 44,09% 

Κέξδε πξν Απνζβέζεσλ θαη Φόξσλ 
82.256 179.423 (97.167) (54,16)% 

Μείνλ: χλνιν Απνζβέζεσλ 
45.530 47.404   (1.874) (3,95)% 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

πξν θόξσλ 36.726 132.019 (95.293) (72,18)% 

Μείνλ: Φφξνη   9.150   26.916 (17.766) (66,01)% 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 27.576 105.103 (77.527) (73,76)% 

Μείνλ: Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο         51          78        (27) (34,62)% 
Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 27.525 105.025 (77.500) (73,79)% 

 

 

 

(*) Πεξηιακβάλνληαη απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  Δπξψ 415 ρηι. γηα ην Α’ εμάκελν 2012 θαη Δπξψ 

388 ρηι. γηα ην Α’ εμάκελν 2011.  
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Αληίζηνηρα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2011, θηλήζεθαλ σο εμήο: 

 

 

  

 

           Μεηαβνιή 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Α΄εμάκελν 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 
Πνζό % 

Κχθινο Δξγαζηψλ 4.077.053 3.326.119 750.934 22,58% 

Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) 3.947.188 3.149.881 797.307 25,31% 

Μηθηό θέξδνο (πξν απνζβέζεσλ) 129.865 176.238 (46.373) (26,31)% 

Μείνλ: Έμνδα δηάζεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 23.213 14.423 8.790 60,94% 

Μείνλ: Έμνδα δηνίθεζεο (πξν απνζβέζεσλ) 12.803 10.958 1.845 16,84% 

Πιένλ/(Μείνλ) : Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα / (έμνδα)     13.145     33.447   (20.302) (60,70)% 

Κέξδε πξν Σόθσλ, Απνζβέζεσλ & Φόξσλ 

(EBITDA) 106.994* 184.304* (77.310)* (41,95)% 
 

Πιένλ: Έζνδα απφ Δπελδχζεηο / πκκεηνρέο 1.477 1.912 (435) (22,75)% 
Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Έμνδα 34.275   22.870    11.405 49,87% 

Κέξδε πξν Απνζβέζεσλ θαη Φόξσλ 74.196 163.346 (89.150) (54,58)% 

Μείνλ: χλνιν Απνζβέζεσλ 34.498   37.255   (2.757) (7,40)% 
Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ 

πξν θόξσλ 39.698 126.091 (86.393) (68,52)% 

Μείνλ: Φφξνη   7.985   26.081 (18,096) (69,38)% 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 31.713 100.010 (68.297) (68,29)% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Πεξηιακβάλνληαη απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  Δπξψ 415 ρηι. γηα ην Α’ εμάκελν 2012 θαη Δπξψ 

388 ρηι. γηα ην Α’ εμάκελν 2011.  
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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 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 

Μεηαβ.  

% 

 Α΄εμάκελν 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 

Μεηαβ. 

% 

Δμσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα 3.156.285   2.591.452 21,80%  2.132.725 1.625.827 31,18% 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 90.493 83.056 8,95%  81.858 70.929 15,41% 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ    207.434    149.507 38,75% 
 

   169.470    109.558 54,68% 
ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δμσηεξηθνύ 3.454.212 2.824.015 22,32% 
 

2.384.053 1.806.314 31,98% 

        

Δζσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα  1.751.954 1.815.955 (3,52)%  1.319.460 1.204.884 9,51% 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 20.462 19.469 5,10%  20.616 18.357 12,30% 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ.    900.960    900.849 0,01%  1.057.711 1.101.015 (3,93)% 
ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δζσηεξηθνύ 2.673.376 2.736.273 (2,30)% 
 

2.397.787 2.324.256 3,16% 

        

Παξνρή Τπεξεζηώλ            4.168        4.747 (12,20)% 

        

Γεληθό ύλνιν 6.127.588 5.560.288 10,20%  4.786.008 4.135.317 15,73% 

 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε θαηά Δπξψ 650.691 ρηιηάδεο ή 15,73% ζε ζρέζε κε ην Α΄ 

εμάκελν ηνπ 2011. Ζ παξαπάλσ εμέιημε νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ (θαηά 10,20%) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξηαθή άλνδν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ (ζε δνιάξηα) ησλ πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α. (κέζε ηζνηηκία) έλαληη ηνπ Δπξψ (θαηά 

7,60%). Ο Όκηινο είρε έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ (απνζήθεπηξα) απφ ηελ “OFC ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ A.E.” ηφζν ζην εμάκελν 2012 φζν θαη ζην εμάκελν 2011. Ζ αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ, φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα αλσηέξσ, επηβεβαηψλεη ηνλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

Οκίινπ (νη πσιήζεηο εμσηεξηθνχ αλήιζαλ ζε 49,81% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 43,68% ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν) θαη ηε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(δηακνξθψζεθε ζε 74,27% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 70,61% ην Α’ εμάκελν  2011). 
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Ζ αληίζηνηρε αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο  έρεη σο εμήο: 

 

 Μεηξηθνί Σόλνη  Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Γεσγξαθηθόο Σνκέαο θαη 

Γξαζηεξηόηεηα Πσιήζεσλ 

Α΄εμάκελν 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 

Μεηαβ.  

% 

 Α΄εμάκελν 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 

Μεηαβ. 

% 

Δμσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα 3.156.285    2.591.452 21,80%  2.132.725 1.625.827 31,18% 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 90.493 83.056 8,95%  81.858 70.929 15,41% 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ    200.761    145.991 37,52% 
 

   164.135    106.127 54,66% 
ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δμσηεξηθνύ 3.447.539 2.820.499 22,23% 
 

2.378.718 1.802.883 31,94% 

        

Δζσηεξηθό        

Γηχιηζε/Καχζηκα  1.751.954 1.815.955 (3,52)%  1.319.460    1.204.884 9,51% 

Γηχιηζε/Ληπαληηθά 20.462 19.469 5,10%  20.616         18.357 12,30% 

Δκπνξία/Καχζηκα θιπ.    520.373    456.452 14,00%     358.259      299.995 19,42% 
ύλνιν Πσιήζεσλ 

Δζσηεξηθνύ 2.292.789 2.291.876 0,04% 
 

1.698.335 1.523.236 11,50% 

        

Γεληθό ύλνιν 5.740.328 5.112.375 12,28%  4.077.053 3.326.119 22,58% 

 

 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά Δπξψ 750.934 ρηιηάδεο ή 22,58% ζε 

ζρέζε κε ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2011 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 φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα αλσηέξσ, επηβεβαηψλεηαη ν 

εμαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ (νη πσιήζεηο εμσηεξηθνχ αλήιζαλ ζε 58,34% επί ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 54,20% ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ) θαη ε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο (δηακνξθψζεθε ζε 87,19% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 87,79% ην 

Α’ εμάκελν ηνπ 2011). 

 

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

ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2011, αλαιχεηαη σο θάησζη: 

 

 Σόλνη Σόλνη 

 Α΄εμάκελν 2012 Α΄εμάκελν 2011 

Αξγφ 4.562.206 4.173.710 

Fuel Oil Α' χιε 289.306 47.203 

Gas Oil 301.486 335.745 

Λνηπά    134.284    144.046 

ύλνια 5.287.282 4.700.704 

 

Οη επεμεξγαζζείζεο πνζφηεηεο θαηά ην Α’ εμάκελν 2012 είλαη κεγαιχηεξεο απηψλ ηνπ Α’ εμακήλνπ 

2011 θαζφζνλ ηνλ Ηαλνπάξην 2011 είρε πξαγκαηνπνηεζεί πξνγξακκαηηζκέλε πεξηνδηθή ζπληήξεζε 

(programmed maintenance shutdown) ησλ κνλάδσλ ηνπ Γηυιηζηεξίνπ. 

 

 

2. Κόζηνο Πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) - Μηθηό Κέξδνο 

 

 

Σν κηθηφ θέξδνο (πξν απνζβέζεσλ) ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ην Α΄ εμάκελν 2012 ζην πνζφ ησλ 

Δπξψ 209.820 ρηι. έλαληη Δπξψ 269.100 ρηι. ην Α΄ εμάκελν 2011 ήηνη κεησκέλν θαηά 22,03% ελψ ην 

κηθηφ θέξδνο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ Δπξψ 129.865 ρηι. έλαληη Δπξψ 176.238 ρηι. 

ην Α΄ εμάκελν 2011, ήηνη κεησκέλν θαηά  26,31%. 
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Ζ παξαπάλσ εμέιημε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην Κφζηνο Πσιήζεσλ (πξν απνζβέζεσλ) ηφζν ζε 

επίπεδν Οκίινπ φζν θαη Δηαηξίαο παξνπζίαζε πςειφηεξν ξπζκφ αχμεζεο έλαληη ηνπ Κχθινπ 

Δξγαζηψλ (18,36% έλαληη 15,73% θαη 25,31% έλαληη 22,58% αληίζηνηρα) θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

αξλεηηθή επίπησζε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ιφγσ έληνλεο απνθιηκάθσζεο ησλ ηηκψλ 

απφ ηα κέζα Μαΐνπ θαη κέρξη ην ηέινο Α’ εμακήλνπ 2012.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απνζέκαηα θαηά ην θιείζηκν ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ απνηηκψληαη ζηελ 

ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Πάγηα 

πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη ε ηήξεζε ρακειψλ απνζεκάησλ (ζρεηηθή αλαθνξά ζην εδάθην “VI γ. 

θίλδπλνη αγνξάο”). 

 

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 2012 θαη ηνπ 2011: 

 

Μηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο (ζε $/ΜΣ) Α΄εμάκελν 2012 Α΄εμάκελν 2011 

πλνιηθό κέζν ζηαζκηθό πεξηζώξην θέξδνπο Δηαηξίαο 41,4 63,8 

 

 

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

 

 

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

αχμεζε θαηά Δπξψ 4.607 ρηι. ή 4,52% θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ 10.635 ρηι. ή 41,90%. Ζ 

ζεκαληηθή δηφγθσζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο ηεο κεηξηθήο νθείιεηαη ζηα απμεκέλα κεηαθνξηθά ησλ 

πξντφλησλ θαη ηα απνζήθεπηξα ιφγσ ηεο λέαο δνκήο ηνπ Οκίινπ κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ CORAL 

A.E. θαη CORAL GAS A.E.B.E.Y. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ εμφδσλ αλαθηάηαη κέζσ 

επαλαηηκνιφγεζεο. 

 

Σα Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

 θέξδε ή δεκίεο ζπλαιιάγκαηνο απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα 

 ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα απφ εηζπξαηηφκελα ελνίθηα απφ απνζήθεπηξα πξντφλησλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη έζνδα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηαζκνχ βπηηνθφξσλ (truck loading terminal). 

 

Γεδνκέλνπ φηη, θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2012 ην Γνιάξην Ζ.Π.Α. αλαηηκήζεθε ζε ζρέζε κε ην Δπξψ 

θαηά 2,77% (ηζνηηκία Δπξψ/Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α ζηηο 31.12.2011: 1,2939 θαη ζηηο 30.6.2012: 1,2590)  

ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011 είρε απνδπλακσζεί ζε ζρέζε κε ην Δπξψ θαηά 7,55% (ηζνηηκία 

Δπξψ/Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α ζηηο 31.12.2010: 1,3362 θαη ζηηο 30.6.2011: 1,4453) πξνέθπςαλ ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν γηα ηνλ Όκηιν ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ 9.516 ρηι. έλαληη πηζησηηθψλ 

δηαθνξψλ Δπξψ 19.518 ρηι. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011. Αληίζηνηρα πξνέθπςαλ ην Α’ εμάκελν 

2012 γηα ηελ Δηαηξία ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ 8.776 ρηι. έλαληη πηζησηηθψλ 

δηαθνξψλ Δπξψ 19,148 ρηι. ην αληίζηνηρν εμάκελν 2011. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα, εθηφο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ, απηά δηακνξθψζεθαλ 

γηα ηνλ Όκηιν ην εμάκελν 2012 ζε Δπξψ 26.426 ρηι. έλαληη Δπξψ 21.157 ρηι. ην εμάκελν 2011 θαη γηα 

ηελ Δηαηξία ζε Δπξψ 21.921 ρηι. έλαληη Δπξψ 14.299 ρηι. 

 

4. Κέξδε πξν Σόθσλ, Απνζβέζεσλ & Φόξσλ (EBITDA) 

 

Λφγσ ησλ παξαπάλσ, ηα EBITDA Α’ εμακήλνπ 2012 δηακνξθψζεθαλ γηα ηνλ Όκηιν ζε Δπξψ 

120.191 ρηι έλαληη Δπξψ 207.843 ρηι. ην Α’ εμάκελν 2011 θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε Δπξψ 106.994 ρηι. 

έλαληη Δπξψ 184.304 ρηι. 

 

5. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ην A’ εμάκελν 2012 πξνέθπςαλ δαπάλεο 

χςνπο Δπξψ 37.935 ρηι. έλαληη πνζνχ Δπξψ 28.420 ρηι. ην A’ εμάκελν 2011. Ζ κεηαβνιή απηή 

αλαιχεηαη θαηά θαηεγνξία ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο: 
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   Μεηαβνιή 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ Α΄εμάκελν 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 

  Πνζό      % 

Έζνδα επελδχζεσλ & Κέξδε απφ πγγελείο Δηαηξίεο 

        

(5.518) 

          

(483) 

 

(5.035) 1.042,44% 

Έζνδα πκκεηνρψλ θαη Δπελδχζεσλ (136) (129) (7) 5,43% 

Πηζησηηθνί ηφθνη  (1.539) (2.288) 749 (32,74)% 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & έμνδα ηξαπεδψλ 45.128 31.320 13.808 44,09% 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  

απνηειεζκάησλ – (έζνδα) / έμνδα 37.935 28.420   9.515 33,48% 

  

 

Γηα ην Α’ εμάκελν 2012 αλαθνξηθά κε ηα “Έζνδα επελδχζεσλ & Κέξδε απφ πγγελείο Δηαηξίεο” ην 

κεγαιχηεξν κέξνο (Δπξψ 4.530 ρηι.) αθνξά θέξδνο απφ ηελ εμαγνξά πνζνζηνχ 26,71% ηεο 

“CYCLON ΔΛΛΑ “ ελψ ην ππφινηπν αθνξά ζηελ αλαινγία ηνπ Οκίινπ ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

ησλ εηαηξηψλ πνπ ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο “Μ θαη Μ Α.Δ. ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ”, “ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E.”, “SHELL & MOH A.E. ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ” θαη 

“ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΡΟΓΟΤ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΔΩ Α.Δ.” έλαληη  483 

ρηι. (έζνδν) ην Α’ εμάκελν 2011. 

 

Σα “Έζνδα πκκεηνρψλ θαη επελδχζεσλ” Δπξψ 136 ρηι. αθνξνχλ ζην εηζπξαρζέλ κέξηζκα απφ ηα 

θέξδε ρξήζεσο 2011 ηεο “ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α.Δ.” 

έλαληη Δπξψ 129 ρηι πνπ εηζπξάρζεθε ην εμάκελν 2011 απφ ηα θέξδε ρξήζεσο 2010 ηεο παξαπάλσ 

εηαηξίαο. 

 

Γηα ηελ Δηαηξία ην Α’ εμάκελν 2012 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (δαπάλεο) απμήζεθαλ 

θαηά Δπξψ 11.840 ρηι. έλαληη ηνπ εμακήλνπ 2011. Ζ κεηαβνιή αλαιχεηαη θαησηέξσ σο εμήο: 

 

   Μεηαβνιή 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 

Α΄εμάκελν 

2012 

Α΄εμάκελν 

2011 

   

 Πνζό 

   

   % 

     

Έζνδα πκκεηνρψλ θαη Δπελδχζεσλ (983) (888) (95) 10,70% 

Πηζησηηθνί ηφθνη (494) (1.024) 530 (51,76)% 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & έμνδα ηξαπεδψλ 34.275 22.870 11.405 49,87% 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ – (έζνδα)/έμνδα 32.798 20.958 11.840 56,49% 

 

Σα “Έζνδα πκκεηνρψλ θαη Δπελδχζεσλ” αθνξνχλ ζην εηζπξαρζέλ κέξηζκα απφ ηα θέξδε ρξήζεσο 

2011 ηεο “ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α.Δ.” θαη ηεο “OFC 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ Α.Δ.” (ζρεηηθά εδάθην “πλαιιαγέο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ”). 

 

Ζ αχμεζε ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ spread 

πνπ ρξεψλνπλ νη ηξάπεδεο ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 

 

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

 

Σα Κέξδε πξν Φφξσλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ην Α’ εμάκελν 2012 ζε Δπξψ 36.726 ρηι. έλαληη 

Δπξψ 132.019 ρηι. ην Α’ εμάκελν 2011 θαη ηεο Δηαηξίαο ζε Δπξψ 39.698 ρηι. έλαληη Δπξψ 126.091 

ρηι. 

 

Σα Κέξδε κεηά απφ Φφξνπο ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ην Α’ εμάκελν 2012 ζε Δπξψ 27.576 ρηι. 

έλαληη Δπξψ 105.103 ρηι. ην Α’ εμάκελν 2011 θαη ηεο Δηαηξίαο ζε Δπξψ 31.713 ρηι. έλαληη Δπξψ 

100.010 ρηι. 

 

χκθσλα κε ην Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ Α’ 66/31.3.2011) ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε ρξήζεηο 

2012 θαη 2011 αλέξρεηαη ζε 20%. 
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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. 

 

ηελ παξνχζα θάζε ν Όκηινο κεηά θαη ηελ απφθηεζε ηνπ 26,71% ηεο “CYCLON ΔΛΛΑ” επηδηψθεη 

ηελ πεξαηηέξσ θαζεηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ εμεχξεζε ζπλεξγηψλ ζηνλ ηνκέα ιηαληθήο εκπνξίαο πγξψλ 

θαπζίκσλ. 

 

Ζ έληνλε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ θαηά ην Α’ εμάκελν 2012 θαη εηδηθφηεξα ε 

απνθιηκάθσζε ησλ ηηκψλ ην δηάζηεκα Μαΐνπ – Ηνπλίνπ είρε ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

επίπεδν νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ απνηίκεζε απνζεκάησλ. 

 

Οκνίσο ε έληνλε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ / Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α. θαηά ην Α’ εμάκελν 2012, 

ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ γηα ηελ πνξεία ηεο Δπξσδψλεο γεληθφηεξα, νδήγεζε ζε ζεκαληηθή επηβάξπλζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ. 

 

ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηηο 30/6/2012 κέρξη ζήκεξα δηαθαίλεηαη ζρεηηθή νκαινπνίεζε 

ηφζν ζηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ φζν θαη ζηελ ηζνηηκία Δπξψ / Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α. γεγνλφο πνπ 

δηακνξθψλεη ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ ηεο ρξήζεο δεδνκέλνπ φηη 

ν Όκηινο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα ζην αλψηεξν εχξνο ηνπ θιάδνπ 

ελψ ηαπηφρξνλα αλακέλεηαη νη εξγαζίεο ηνπ λα παξακείλνπλ ζε πςειφ επίπεδν, παξά ηε 

ζπλερηδφκελε επηβξάδπλζε ηεο δήηεζεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ δηθηχσλ 

ιηαληθήο εκπνξίαο θαπζίκσλ CORAL (Shell), AVIN θαη CORAL GAS. 

 

ΙΙΙ. ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ρξήζεο 2011, ηα κεγάια επελδπηηθά έξγα ηεο 

Δηαηξίαο έρνπλ νινθιεξσζεί επξηζθφκελα ζε θάζε σξίκαλζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο. 

 

Ζ ζπλνιηθή επελδπηηθή δαπάλε (capital expenditure) θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2012 αλήιζε ζην πνζφ 

ησλ Δπξψ 23,6 εθαη. 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ αθνξά ζεηξά έξγσλ κηθξήο θιίκαθαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ φξσλ αζθάιεηαο 

θαη πγηεηλήο ηνπ Γηυιηζηεξίνπ, ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απηνηέιεηα ιφγσ αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ, ηε 

βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ πςεινχ βαζκνχ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επειημίαο ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ. 

 

Γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο 2012 εθηηκάηαη φηη ζα πινπνηεζεί ν ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί, γηα επελδπηηθή 

δαπάλε πνζνχ Δπξψ 35 εθαη. 

 

IV. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΜΒΔΙ ΔΩ ΗΜΔΡΑ 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα γηα ηελ Δηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ εμακήλνπ 2012 θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο εμακεληαίαο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 

ε πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 29/3/2012, ε 

ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ απέθηεζε κέζσ πξνζπκθσλεκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο (block trade) 

7.122.222 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο εθδφζεσο “CYCLON ΔΛΛΑ” πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 26,71% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ελ ιφγσ εηζεγκέλεο εηαηξίαο. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ζπλαιιαγή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10/4/2012 έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο Δπξψ 3.561.111 (ήηνη Δπξψ 0,50 αλά 

κεηνρή). Οη απνθηεζείζεο κεηνρέο ήην θπξηφηεηνο ησλ θ.θ. Νηθνιάνπ Θ. Βαξδηλνγηάλλε (κε 

εθηειεζηηθνχ κέινπο Γ.. ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ), Ησάλλε Θ. Βαξδηλνγηάλλε θαη Αλαζηαζίαο Θ. 

Βαξδηλνγηάλλε. 

 

Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο “ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E.” ηεο 5/3/2012 απνθάζηζε ηελ αχμεζε 

ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε 
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ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αθνξνχζε ην πνζφ ησλ Δπξψ 110.600 κε ηελ  έθδνζε 11.060 λέσλ κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 10 ζηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ Δπξψ 457,14 ε θάζε κία. Ωο ζπκκεηέρνπζα θαηά 

35% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο “ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E.”, ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ αλέιαβε 3.871 λέεο 

κεηνρέο έλαληη πνζνχ Δπξψ 1.769.588,94 θαη ε ζπκκεηέρνπζα θαηά 65% “ΑΡΓΤΡΗΣΖ ΓΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΑΗΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ” (ηνπ Οκίινπ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ.) 7.189 λέεο κεηνρέο έλαληη πνζνχ 

Δπξψ 3.286.379,46. Ζ αλάγθε πξφζζεησλ θεθαιαίσλ θαηέζηε επηηαθηηθή γηα ηελ  “ΚΟΡΗΝΘΟ 

POWER Α.Δ.” θαζφζνλ έιαβε άδεηα εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο 30/03/2012 μεθηλψληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Σν Γ.. ηεο “ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E.” ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 20/4/2012 

πηζηνπνίεζε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο. Καηφπηλ ηνχηνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

“ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E.” αλέξρεηαη ζε Δπξψ 2.800.000 δηαηξνχκελν ζε 280.000 νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 10 ε θάζε κία.  

 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ θαηέβαιε ην πνζφ ησλ Δπξψ 10 εθαη. σο αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο AVINOIL ΑΒΔΝΔΠ. Ζ αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο AVINOIL πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο έθδνζεο 3.401.361 λέσλ θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο θαη ηηκήο δηάζεζεο Δπξψ 2,94 ε θάζε κία. Ωο κνλαδηθφο 

κέηνρνο ηεο AVINOIL, ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ αλέιαβε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ λέσλ κεηνρψλ. Ζ αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο AVINOIL ηεο 

29/6/2012. Καηφπηλ ηνχηνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο AVINOIL αλέξρεηαη ζε Δπξψ 15.709.481 

δηαηξνχκελν ζε 5.343.361 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 2,94 ε θάζε κία. 

 

Με απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ηεο 28/6/2012, εγθξίζεθε 

ε επηζηξνθή ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 11.078.298 ζηνπο κεηφρνπο κέζσ κείσζεο ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά Δπξψ 0,10 (ήηνη ζε Δπξψ 0,85 απφ Δπξψ 0,95). Σν Γ.. ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ ελέθξηλε ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 30/07/2012. Οη κεηνρέο ηεο 

Δηαηξίαο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηε λέα νλνκαζηηθή αμία ησλ Δπξψ 0,85/κεηνρή θαη ρσξίο ην 

δηθαίσκα ιήςεο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 0,10/κεηνρή απφ ηε Γεπηέξα 5/11/2012 ελψ ε θαηαβνιή ηνπ 

πνζνχ επηζηξνθήο θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 13/11/2012. 

 

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 19 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. 
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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, 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.  

 

Ζ ζρέζε απηή έρεη σο αθνινχζσο: 

 
 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

Πνζά ζε ρηι.Δπξώ 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 1.274.629 1.307.157 945.286 966.811 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  (179.010)  (126.091) (153.997) (103.524) 

Καζαξφο Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 1.095.619 1.181.066 791.289 863.287 

     

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 520.212 548.276 421.108 444.786 

     

Καζαξφο Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο πξνο 

 Ίδηα Κεθάιαηα 2,11 2,15 1,88 1,94 

 

 

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. 
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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 κηθξέο ππνρξεψζεηο ζε ειβεηηθά θξάγθα (CHF) γηα ηα νπνία 

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

ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. 

 

ε. Κίλδπλνη επηηνθίσλ 

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

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

ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ δηαθπκάλζεηο 

επηηνθίσλ. 

 

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 2012 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 30/06/2012 ήηαλ Δπξψ 22.066 ρηιηάδεο. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ “Avin 

Oil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.”, “CORAL A.E.” θαη “CORAL GAS Α.Δ.Β.Δ.Τ.” απηέο θαηαλέκνληαη ζε έλαλ 

επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη ζπγθέληξσζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηνξίδεηαη 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 

ηελ 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 (ηφηε) 

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 
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πηζηνπνηήζεθε εθ λένπ ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν ISO 9001:2008 θαη ηζρχ κέρξη ην Φεβξνπάξην 

2012. ηηο αξρέο 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαπηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε πηζηνπνηεηηθφ 

ηζρχνο κέρξη ην Φεβξνπάξην 2015. 

 

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 17025:2005 απφ ην Δζληθφ χζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ) κε πηζηνπνηεηηθφ πνπ αξρηθά ίζρπε κέρξη ην επηέκβξην 2010. Μεηά απφ 

επαλαπηζηνπνίεζε ηνλ Αχγνπζην 2010 ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ παξαηάζεθε κέρξη ην 

επηέκβξην 2014.      

 

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

ην πξφηππν ISO 14001:1996 γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ, 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 ηνλ Ηαλνπάξην 2010 θαη ελ ζπλερεία ην Μάξηην 

2010 κε πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνο γηα ηξία αθφκε έηε (κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 2013). ηελ πνιηηηθή ηεο 

Δηαηξίαο γηα ην πεξηβάιινλ ππάξρεη ε ξεηή δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε θαη γηα ηε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα απηήο 

ηεο δέζκεπζεο θαη θαζ’ ππέξβαζε ησλ λνκνζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ην 2007 απνθαζίζηεθε ε 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξναηξεηηθνχ Κνηλνηηθνχ πζηήκαηνο Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 

EMAS II 761/2001. Απφ ηνλ Ηνχιην 2007 ε Δηαηξία έρεη πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεζζάξσλ εηήζησλ 

εζεινληηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Γειψζεσλ, γηα ηα έηε 2006 – 2009, ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξζέληα 

θαλνληζκφ ΔΜΑS II 761/2001. Ζ πέκπηε θαη έθηε εζεινληηθή Πεξηβαιινληηθή Γήισζε, γηα ηα έηε 

2010 θαη 2011 αληηζηνίρσο, θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 

EMAS III 1221/2009. Ζ δήισζε ηνπ έηνπο 2011 ππεβιήζε ζην ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ηνλ Ηνχλην 2012 θαη έιαβε ηνλ Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 

32462/28.6.2012. 
 

εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ θιάδν ηεο δηχιηζεο ν ηξηπιφο ζπλδπαζκφο ησλ πηζηνπνηήζεσλ ISO 

14001:2004, EMAS γηα ην πεξηβάιινλ θαη  ISO 9001:2008 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 αξρηθά είρε ηξηεηή δηάξθεηα θαη κεηά απφ έιεγρν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην 2011 ε ηζρχο ηεο αλαλεψζεθε κέρξη ην Γεθέκβξην 2014.  
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VIII. ΒΑΙΚΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

  

30/06/2012 

 

30/06/2011 

 

30/06/2012 

 

30/06/2011 

 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Μφριεπζεο 

 

                  χλνιν  Γαλεηζκνχ          .     

χλνιν Γαλεηζκνχ & Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

 

71,02% 

 

 

 

68,43% 

 

 

 

69,18% 

 

 

 

65,65% 

     

ρέζε Γαλεηζκνχ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 

χλνιν Γαλεηζκνχ 

Ίδηα Κεθάιαηα 

 

 

 

2,45 

 

 

 

 

2,17 

 

 

 

 

2,24 

 

 

 

1,91 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

  

30/06/2012 

 

30/06/2011 

 

30/06/2012 

 

30/06/2011 

   

Απφδνζε Δλεξγεηηθνχ (ROA) 

  

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

 

 

1,09% 

 

 

 

4,14% 

 

 

 

1,58% 

 

 

 

4,99% 

 

Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 

 

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

 

5,30% 

 

 

 

20,59% 

 

 

 

7,53% 

 

 

 

24,76% 

 

Απφδνζε Δπελδπκέλσλ Κεθαιαίσλ (ROIC) 

 

   Κέξδε κεηά απφ θφξνπο + Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  . 

χλνιν Καζαξνχ Σξαπεδηθνχ Γαλεηζκνχ + Ίδηα 

Κεθάιαηα + Πξνβιέςεηο 

 

 

 

3,84% 

 

 

 

7,98% 

 

 

 

4,75% 

 

 

 

9,84% 
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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 θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ: 

 

ΟΜΙΛΟ 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 
Έζνδα από πσιήζεηο 

θαη παξνρή ππεξεζηώλ 
Λνηπά έμνδα Μεξίζκαηα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Θπγαηξηθέο:      

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΟΤΑΚΗΟΤ 
1     

πλδεδεκέλεο:      

SEKAVIN 100.503 537  9.095  

ΔΑΚΑΑ A.E.   136 102  

M&M 45   9  

RAPI  186   34 

ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E. 120     

CYCLON ΔΛΛΑ 49.587 2.142  3.824 1.769 

SHELL-MOH AVIATION 46.240 61  14.713  

ύλνια 196.496 2.926 136 27.743 1.803 

 

ΔΣΑΙΡΙΑ 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 
Έζνδα από πσιήζεηο 

θαη παξνρή ππεξεζηώλ 
Λνηπά έμνδα Μεξίζκαηα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Θπγαηξηθέο:      

AVIN OIL A.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 341.390 96  20.915  

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΟΤΑΚΗΟΤ 
1     

OFC ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ 

ΚΑΤΗΜΟΤ Α.Δ. 

  847   

Coral AE 465.245 30.224  23.283 4.623 

Coral Gas A.E.B.E.Y 13.821   946  

ύλνια 820.457 30.320 847 45.144 4.623 

πλδεδεκέλεο:      

SHELL-MOH AVIATION 45.027 61  14.586  

SEKAVIN 100.503 537  9.094  

ΔΑΚΑΑ A.E.   136 102  

ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E. 120     

CYCLON ΔΛΛΑ 48.989 1.844  3.718 1.676 

M & M      

ύλνια 194.639 2.442 136 27.500 1.676 

Γεληθά ύλνια 1.015.096 32.762 983 72.644 6.299 

 

Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηηο ζπλήζεηο ηηκέο πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ. 

Σα νθεηιφκελα πνζά ζα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ. Έρεη δνζεί σο εγγχεζε απφ ην 

ζπλδεδεκέλν κέξνο “EKABIN A.E.” ην πνζφ ησλ $ 2.500 ρηιηάδσλ. 

 

Δπίζεο, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 
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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 - 30/06/2012 θαη 1/1 - 30/06/2011 αλέξρνληαη ζε Δπξψ 2.493 ρηιηάδεο 

θαη Δπξψ 2.476 ρηιηάδεο αληίζηνηρα (Δηαηξία: 1/1 - 30/06/2012: Δπξψ 1.129 ρηιηάδεο, 1/1 - 

30/06/2011: Δπξψ 1.204 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 Δπξψ 151 ρηιηάδεο γηα 

ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2012 θαη Δπξψ 266 ρηιηάδεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2011 (Δηαηξία: 1/1 - 

30/06/2012: Δπξψ 53 ρηιηάδεο, 1/1 - 30/06/2011: Δπξψ 134 ρηιηάδεο). 

 

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

απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2012, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

Μαξνύζη, 24 Απγνύζηνπ 2012 
 

  

  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & 

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

ΒΑΡΓΖ Η. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ Β. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

 

 

 

  

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΔ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΔ 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ                                         ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ Ν. ΚΟΜΑΓΑΚΖ 

 

 

ΝΗΚΟ Θ. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ 

 

ΠΔΣΡΟ Σ. ΣΕΑΝΝΔΣΑΚΖ 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Π. ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ-ΜΑΣΘΑΗΟ Η. ΣΔΗΑΚΑΚΖ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Β. ΜΑΡΑΒΔΑ 

                            ΑΝΣΩΝΗΟ Θ. ΘΔΟΥΑΡΖ 

 

 

               ΘΔΟΦΑΝΖ ΥΡ. ΒΟΤΣΑΡΑ 

 

 

               ΝΗΚΖ Γ. ΣΟΤΦΖ 



 

 

 
ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 1482/06/Β/86/26 

Έδξα: Ζξώδνπ Αηηηθνύ 12
Α
, 151 24 Μαξνύζη Αηηηθήο 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ 
 

 

ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ – 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 

ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
 

 

«ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.» 
 

 

ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 1482/06/Β/86/26 

Έδξα: Ζξώδνπ Αηηηθνύ 12
Α
, 151 24 Μαξνύζη Αηηηθήο 
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Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, ζει. 3 έσο θαη 27, εγθξίζεθαλ 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ηελ Παξαζθεπή 24 Απγνχζηνπ 2012. 
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 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2012 

 

 

ζει.3 απφ 27 

πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 
ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ 2012 

 

 

Περίοδος 1/1 – 30/6/2012 
 

 
ΟΜΗΛΟ 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
Ποζά ζε τιλ.Εσρώ (εκηός από “κέρδη ανά μεηοτή”) εκ. 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011  1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 

Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κχθινο εξγαζηψλ 4 4.786.008 4.135.317  4.077.053 3.326.119 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 5 (4.611.728) (3.904.620)  (3.981.583) (3.187.074) 

Μηθηά απνηειέζκαηα  174.280 230.697  95.470 139.045 

       

Έμνδα δηάζεζεο  (92.016) (86.334)  (23.219) (14.424) 

Έμνδα δηνίθεζεο  (24.513) (24.599)  (12.900) (11.019) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα /(έμνδα)  16.910 40.675  13.145 33.447 

Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο  74.661 160.439  72.496 147.049 

       

Έζνδα απφ επελδχζεηο  1.675 2.417  1.477 1.912 

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπγγελείο εηαηξίεο  5.518 483  0 0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (45.128) (31.320)  (34.275) (22.870) 

Κέξδε πξν θόξσλ  36.726 132.019  39.698 126.091 

       

Φφξνη εηζνδήκαηνο 6 (9.150) (26.916)  (7.985) (26.081) 

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   27.576 105.103  31.713 100.010 

       

Καηαλέκνληαη ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο  27.525 105.025  31.713 100.010 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  51 78  0 0 

       

Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά θαη  
απνκεησκέλα ζε €  

7 

 
0,25 0,95 

 
0,29 0,90 

       

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα       

Έμνδα αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Θπγαηξηθήο  (110) 0  0 0 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ 

Δηζνδεκάησλ 
 7 0 

 
0 0 

  (103) 0  0 0 

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα  27.473 105.103  31.713 100.010 

       

Καηαλέκεηαη ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο  27.422 105.025  31.713 100.010 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  51 78  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ 

ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 



 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2012 

 

 

ζει.4 απφ 27 

 

πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 
ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ 2012 

 

 

Περίοδος 1/4 – 30/6/2012 
 

 
ΟΜΗΛΟ 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
Ποζά ζε τιλ.Εσρώ (εκηός από “κέρδη ανά μεηοτή”) εκ. 1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2011  1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2011 

Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κχθινο εξγαζηψλ 4 2.482.425 2.310.494  2.134.386 1.915.123 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 5 (2.424.945) (2.197.393)  (2.114.504) (1.845.927) 

Μηθηά απνηειέζκαηα  57.480 113.101  19.882 69.196 

       

Έμνδα δηάζεζεο  (43.929) (43.944)  (8.874) (8.758) 

Έμνδα δηνίθεζεο  (13.055) (13.077)  (7.500) (5.745) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα /(έμνδα)  3.699 11.132  2.838 7.318 

Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο  4.195 67.212  6.346 62.011 

       

Έζνδα απφ επελδχζεηο  985 1.514  1.205 1.807 

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπγγελείο εηαηξίεο  6.020 756  0 0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (24.718) (16.833)  (19.374) (12.504) 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  (13.518) 52.649  (11.823) 51.314 

       

Φφξνη εηζνδήκαηνο 6 1.703 (9.905)  2.401 (10.126) 

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά 

από θόξνπο  
 (11.815) 42.744 

 
(9.422) 41.188 

       

Καηαλέκνληαη ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο  (11.870) 42.683  (9.422) 41.188 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  55 61  0 0 

       

Κέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή βαζηθά θαη  
απνκεησκέλα ζε €  

 

7 

 
(0,11) 0,39 

 

(0,09) 0,37 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα       

Έμνδα αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  (110) 0  0 0 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ 

Δηζνδεκάησλ 
 7 0 

 
0 0 

  (103) 0  0 0 

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα  (11.918) 42.744  (9.422) 41.188 

       

Καηαλέκεηαη ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο  (11.973) 42.683  (9.422) 41.188 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  55 61  0 0 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ 

ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 



 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2012 

 

 

ζει.5 απφ 27 

πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 ηεο 30

εο
 Ηνπλίνπ 2012  

 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 

 

εκ. ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

  30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 

Πάγην ελεξγεηηθό    
 

  

Τπεξαμία  9 19.305 19.305 
 

0 0 

Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 10 35.497 34.899  145 125 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 11 1.126.195 1.140.406  845.317 856.202 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο 12 51.476 39.044 

 

163.642 146.729 

πκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 13 937 937  937 937 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  43.637 48.569  1.071 1.048 

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ  1.277.047 1.283.160  1.011.112 1.005.041 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό       

Απνζέκαηα  608.279 652.230  562.665 599.530 

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο  458.046 504.618  284.913 324.219 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  179.010 126.091  153.997 103.524 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  1.245.335 1.282.939  1.001.575 1.027.273 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  2.522.382 2.566.099  2.012.687 2.032.314 

       

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Γάλεηα 14 307.057 504.928  297.838 310.659 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ  40.695 41.011  33.313 33.240 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη  52.267 50.361  34.976 33.135 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  7.085 6.921  0 0 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο  1.740 1.844  0 0 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ  6.188 6.630  6.188 6.630 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  415.032 611.695  372.315 383.664 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο  613.841 589.050  567.376 533.684 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ  4.042 4.228  3.610 3.696 

Φφξνη εηζνδήκαηνο  853 9.818  0 9.529 

Γάλεηα 14 967.572 802.229  647.448 656.152 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ  830 803  830 803 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  1.587.138 1.406.128  1.219.264 1.203.864 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  2.002.170 2.017.823  1.591.579 1.587.528 

Ίδηα θεθάιαηα       

Μεηνρηθφ θεθάιαην 15 94.166 105.244  94.166 105.244 

Απνζεκαηηθά 16 48.074 47.445  45.217 44.573 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 17 376.875 394.395  281.725 294.969 

Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

κεηξηθήο  519.115 547.084 

 

421.108 444.786 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο  1.097 1.192  0 0 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  520.212 548.276  421.108 444.786 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ θαη Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ  2.522.382 2.566.099 

 

2.012.687 2.032.314 
 

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  ελδηάκεζσλ 

ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 



 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2012 

 

 

ζει.6 απφ 27 

πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 
ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ 2012 

 

ΟΜΗΛΟ 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 

 
 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην  Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν 

 

 

 

ύλνιν 

  

 

Γηθαηώκαηα 

Μεηνςεθίαο 

 

ύλνιν 

          

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2011(όπσο δεκνζηεύζεθε)  132.940 35.684 257.471 426.095  1.139  427.234 

Αλακνξθψζεηο απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε εμαγνξάο 

ζπγαηξηθψλ 

 
           0          0   33.578   33.578 

 
       0 

 
  33.578 

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2011(όπσο αλακνξθώζεθε) 
 132.940 35.684 291.049 459.673  1.139  460.812 

Δπηζηξνθή  Μ. Κ.  (27.696) 0 0 (27.696)  0  (27.696) 

Μεηαθνξά ζηα Απνζεκαηηθά 
 0 5.161 (5.161) 0  0  0 

Μεξίζκαηα  0 0 (27.697) (27.697)  (131)  (27.828) 

Κέξδε πεξηφδνπ  0 0 105.025 105.025  78  105.103 

Λήμε πεξηόδνπ 30/6/2011  105.244 40.845 363.216 509.305  1.086  510.391 

          

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2012  105.244 47.445 394.395 547.084  1.192  548.276 

Δπηζηξνθή  Μ. Κ.  (11.078) 0 0 (11.078)  0  (11.078) 

Μεηαθνξά ζηα Απνζεκαηηθά  0 629 (629) 0  0  0 

Μεξίζκαηα  0 0 (44.313) (44.313)  (146)  (44.459) 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα  0 0 (103) (103)  0  (103) 

Κέξδε πεξηφδνπ  0 0 27.525 27.525  51  27.576 

Λήμε πεξηόδνπ 30/6/2012  94.166 48.074 376.875 519.115  1.097  520.212 

 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 
 Μεηνρηθό 

Κεθάιαην  Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν 

 

ύλνιν 

       

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2011  132.940 32.994 193.315  359.249 

Δπηζηξνθή  Μ. Κ.  (27.696) 0 0  (27.696) 

Μεηαθνξά ζηα Απνζεκαηηθά  0 5.158 (5.158)  0 

Μεξίζκαηα  0 0 (27.697)  (27.697) 

Κέξδε πεξηφδνπ            0         0 100.010  100.010 

Λήμε πεξηόδνπ 30/6/2011  105.244 38.152 260.470  403.866 

       

Έλαξμε πεξηόδνπ 1/1/2012  105.244 44.573 294.969  444.786 

Δπηζηξνθή  Μ. Κ.  (11.078) 0 0  (11.078) 

Μεηαθνξά ζηα Απνζεκαηηθά  0 644 (644)  0 

Μεξίζκαηα  0 0 (44.313)  (44.313) 

Κέξδε πεξηφδνπ  0 0 31.713  31.713 

Λήμε πεξηόδνπ 30/6/2012  94.166 45.217 281.725  421.108 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  ελδηάκεζσλ 

ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 



 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2012 

 

 

ζει.7 απφ 27 

πλνπηηθή Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ 
ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30

ε
  Ηνπλίνπ 2012 

 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 
 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
 

1/1 – 30/6/2012 1/1 – 30/6/2011 1/1 – 30/6/2012 1/1 – 30/6/2011 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Κέξδε πξν θόξσλ  36.726 132.019 39.698 126.091 

Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:      

Απνζβέζεηο   45.530 47.404 34.498 37.255 

Πξνβιέςεηο   1.578 (92) (11) (213) 

πλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο   6.286 (19.334) 5.307 (16.056) 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο   (6.735) (2.185) (1.650) (2.092) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   45.128 31.320 34.275 22.870 

Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα 

µεηαβνιέοινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:      

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  43.951 22.907 36.865 11.805 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  58.950 (155.803) 48.342 (155.296) 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)   (30.427) (185.880) (21.535) (109.453) 

Μείνλ:      

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα  (45.785) (29.524) (35.057) (21.366) 

Καηαβεβιεµέλνη θφξνη  (25.634) (19.757) (24.650) (19.616) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α)  
129.568 (178.925) 116.082 (126.071) 

      

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 

ινηπψλ επελδχζεσλ  (6.914) 0 (16.914) 0 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ   (32.040) (42.815) (23.642) (32.596) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ  39 1.978 0 1.750 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο   431 1.729 261 955 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  136 129 983 889 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β)  

 

(38.348) 

 

(38.979) 

 

          (39.312) 

 

(29.002) 

      

Υξεµαηνδνηηθέοδξαζηεξηόηεηεο      

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα   201.154 1.520.134 179.061 1.275.983 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  (239.447) (1.298.454) (205.350) (1.109.320) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)  (8) (110) (8) (110) 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  0 (27.828) 0 (27.697) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ)  

 

(38.301) 

 

193.742 

 

(26.297) 

 

138.856 

Καζαξή αύμεζε / (µείσζε) ζηα ηαµηαθάδηαζέζηµα 

θαη ηζνδύλαµα πεξηόδνπ = (α) + (β) + (γ)  
52.919 (24.162) 50.473 (16.217) 

Σαµηαθά δηαζέζηµα&ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ 126.091 55.125 103.524 25.136 

 

Σαµηαθά δηαζέζηµα&ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 
179.010 30.963 153.997 8.919 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  ελδηάκεζσλ 

ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.  
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εκεηώζεηο επί ησλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  
 

1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
Η Μεηξηθή Δηαηξία ηνπ Οκίινπ ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ν Όκηινο) είλαη ε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Μφηνξ Ότι (Διιάο) 

Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ.» (ε Δηαηξία) ε νπνία είλαη αλψλπκε εηαηξία θαη έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε έδξα ην Μαξνχζη, Ηξψδνπ Αηηηθνχ 12
Α
, Σ.Κ. 151 24. Ο Όκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αθνξνχλ ηε δηχιηζε θαη ηελ 

εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ. 

 

Κχξηνο κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο  είλαη ε “Petroventure Holdings Limited” κε πνζνζηφ 40%. 

 

Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ 

πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο. 

 

O αξηζµφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ 2012 αλεξρφηαλ ζε  1.790 

θαη 1.212 άηνκα αληίζηνηρα (30/6/2011: Όκηινο : 1.869 άηνκα, Δηαηξία : 1.263 άηνκα).  

 

2.  Βάζε ζύληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Πεξίιεςε   

εκαληηθόηεξσλ  Λνγηζηηθώλ Αξρώλ 
 

Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

(ΓΛΠ) 34, “Ενδιάμεζη Χρημαηοοικονομική Αναθορά” θαη ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2011. 

 

Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο.  

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νη ίδηεο κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 

31/12/2011, εθηφο απφ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ππαξρφλησλ πξνηχπσλ θαη ηηο αθφινπζεο 

δηεξκελείεο: 

 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2012 

ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 

2012. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013.  Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.   

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 

Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 επηηξέπεη ηελ επαλαιακβαλφκελε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 1, ζε ζρέζε κε ηα θφζηε 

δαλεηζκνχ, ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο ζε ζρέζε κε ηα απαηηνχκελα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Η 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
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εκαληηθόηεξσλ  Λνγηζηηθώλ Αξρώλ (ζπλέρεηα) 

 

 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 16 παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζπληεξήζεσο. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ. 

 
ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε θνξνινγηθή επίδξαζε κηαο δηαλνκήο ζε θαηφρνπο  ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΓΛΠ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». Η ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 

Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, αλά ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε, ψζηε λα ππάξρεη  ζπλέπεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 8 

«Λεηηνπξγηθνί Σνκείο». Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ Οκίινπ. 

 

Πξόηππα ππνρξεσηηθά από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 

 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη ησλ ελδηάκεζσλ ζε απηέο πεξηφδνπο) 

Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ γλσζηνπνίεζε  πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ππφθεηληαη ζε εθηειεζηέο θχξηεο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ ή παξφκνηεο 

ζπκθσλίεο.  

 

ΓΠΥΑ 9 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9, γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015 κε ην δηθαίσκα πξνγελέζηεξεο εθαξκνγήο θαη απνθιείνπλ ηελ 

δηφξζσζε ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9. 

Δηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο, παξνπζηάδνληαο  

μερσξηζηά ηηο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο  επηκέηξεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, 

θαη ηηο αιιαγέο ζηηο  ινγηζηηθέο αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηκέηξεζεο  θαηά 

ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9. 

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα 

αλαηαμηλνκεζνχλ ψζηε λα επηκεηξεζνχλ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεί: α) ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, β) ηελ εχινγε αμία ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο πνπ ζα είρε 

αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, εάλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δελ είραλ επαλαηαμηλνκεζεί, γ) ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ θαζνξίζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία επαλαηαμηλφκεζεο, 

θαη δ) ηα αλαγλσξηζκέλα έζνδα ή έμνδα απφ ηφθνπο. 

Δπηπιένλ, αλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9, επηκεηξά ηελ 

εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο ηεο, ηφηε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

επαλαηαμηλφκεζεο θαη ην επηηφθην ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εζφδσλ ή εμφδσλ απφ ηφθνπο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη 

γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο κεηά ηελ επαλαηαμηλφκεζε, κέρξη ηελ παχζε αλαγλψξηζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ή ηεο ππνρξέσζεο. 
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ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε 

ζπλαιιαγψλ. Η κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, 

εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα 

παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 

εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. 

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ 

κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο 

επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη 

θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ο Όκηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ην Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν 

φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015.  

 

 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ 

παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην ΜΔΓ 12. Σν λέν πξφηππν βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ 

παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν 

παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηξία ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ζε κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Δπίζεο νξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σνλ Ινχλην ηνπ 2012 ην ΓΠΥΑ 10 ηξνπνπνηήζεθε ψζηε παξάζρεη ζπκπιεξσκαηηθφ πεξηζψξην κεηάβαζεο, κε ην λα 

πεξηνξίζεη ηελ απαίηεζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ κφλν ζηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 

Οη νληφηεηεο  πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια πξφηππα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο», 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο  ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο (2011)» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (2011)». 
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ΓΠΥΑ 11 «Από Κνηλνύ πκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηέο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: 1) Απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 2 ) Κνηλνπξαμίεο. Η κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ 

επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο. 

Σνλ Ινχλην ηνπ 2012 ην ΓΠΥΑ 11 ηξνπνπνηήζεθε ψζηε παξάζρεη ζπκπιεξσκαηηθφ πεξηζψξην κεηάβαζεο, κε ην λα 

πεξηνξίζεη ηελ απαίηεζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ κφλν ζηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 

Δπηπξνζζέησο ε ηξνπνπνίεζε αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ γηα πεξηφδνπο πξίλ ηελ 

άκεζα πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Οη νληφηεηεο  πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια πξφηππα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»,  ΓΠΥΑ 11 «Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο», 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε άιιεο Οληφηεηεο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

(2011)» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (2011)». 

 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληόηεηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο. 

Σνλ Ινχλην ηνπ 2012 ην ΓΠΥΑ 12 ηξνπνπνηήζεθε ψζηε παξάζρεη ζπκπιεξσκαηηθφ πεξηζψξην κεηάβαζεο, κε ην λα 

πεξηνξίζεη ηελ απαίηεζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ κφλν ζηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 

Δπηπξνζζέησο ε ηξνπνπνίεζε αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ γηα πεξηφδνπο πξίλ ηελ 

άκεζα πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο 

ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ ή ηα ππφινηπα πξφηππα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο», ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε άιιεο 

Οληφηεηεο»,  ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (2011)» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο 

Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (2011)». 

 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ 

δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια 

πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν 

γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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2.  Βάζε ζύληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Πεξίιεςε    

εκαληηθόηεξσλ  Λνγηζηηθώλ Αξρώλ (ζπλέρεηα) 

 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2012)  

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Δπηπιένλ, δηαηεξεί ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ΓΛΠ 1 ην 2007, νη νπνίεο απαηηνχλ 

ηα απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο θαη ηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα λα εκθαλίδνληαη καδί. Σέινο, απαηηείηαη ν 

θφξνο λα εκθαλίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε κηα απφ ηηο δπν θαηεγνξίεο ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Η 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2012) 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη 

κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, ε 

επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα 

αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πψιεζεο. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη 

ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε 

εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα 

αλαθηεζεί εμ’νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην 

απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο 

πψιεζεο.  Η ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ 

γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο / 

πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ 

θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην 

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη απαηηήζεηο 

γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ηψξα ζην ΓΠΥΑ 10 « Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο». 

Σν Πξφηππν απαηηεί απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αηνκηθψλ ηεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

εηαηξείεο, είηε ζην θφζηνο, είηε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». 

Οη νληφηεηεο  πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια πξφηππα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη ηηο  
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2.  Βάζε ζύληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Πεξίιεςε    

εκαληηθόηεξσλ  Λνγηζηηθώλ Αξρώλ (ζπλέρεηα) 

 

γλσζηνπνηήζεηο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο», 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο (2011)» θαη ΓΛΠ 28 « Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (2011)». 

 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

πγγελείο Δπηρεηξήζεηο». θνπφο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο 

επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο 

ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

Σν Πξφηππν δίλεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «ζεκαληηθή επηξξνή» θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε  κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εμαηξέζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). Δπίζεο, νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη  γηα απνκείσζε. 

Οη νληφηεηεο  πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια πξφηππα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο», 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο», ΓΛΠ 27«Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο (2011)» θαη ΓΛΠ 28 « Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (2011)». 

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2014) 

Η ηξνπνπνίεζε αθνξά  ην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν δηεπζεηεί  

αλαθνινπζίεο ζηελ ζπλήζε πξαθηηθή θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε».  

 

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2014) 

Σν ΓΠΥΑ 1 ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα παξάρεη θαζνδήγεζε γηα ην πσο ζα πξέπεη θάπνηνο πνπ εθαξκφδεη πξψηε 

θνξά ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, λα ρεηξηζηεί ινγηζηηθά ηα θξαηηθά δάλεηα ηα νπνία θέξνπλ επηηφθην 

ρακειφηεξν ηεο αγνξάο, φηαλ πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηάβαζε ζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο πθηζηάκελεο ζπληάθηεο ΓΠΥΑ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 20 «Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο 

Τπνζηήξημεο» ζε ζρέζε κε ηε ινγηζηηθή γηα ηα θξαηηθά δάλεηα.  

Οη  πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ επηηξέπεηαη λα εθαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 10Α ηνπ 

ΓΛΠ 20 κφλν γηα ηα λέα δάλεηα πνπ ζπλήθζεζαλ κεηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. Ο πηνζεηψλ γηα 

πξψηε θνξά είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ δαλείνπ σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο. Ωζηφζν εάλ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, δελ αλαγλψξηζε θαη 

επηκέηξεζε έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο, ζε βάζε ζπλεπή κε ηηο απηηήζεηο 

ησλ ΓΠΥΑ, ζα πξέπεη λα ηνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί, θαηα ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο,  ηελ ινγηζηηθή αμία 

ηνπ δαλείνπ πνπ πθίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο Γεληθέο Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, σο ινγηζηηθή 

αμία αλνίγκαηνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ ΓΠΥΑ. Η νληφηεηα ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 39, ζηε 

ζπλέρεηα ή ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε κέηξεζε ηνπ δαλείνπ κεηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο. Η ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
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3.  Λεηηνπξγηθνί Σνκείο 
 

Σν ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, θαζψο φιεο νη εηαηξίεο 

ηνπ Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαλέλα ππνθαηάζηεκα ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο δηαρσξίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ, δξαζηεξηφηεηα πσιήζεσλ πξνο 

πξαηήξηα θαπζίκσλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε αλάιπζε αλά ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
            

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 
 1/1-30/6/2012                                           1/1-30/6/2011      

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
 Γξαζηεξηόηεηα 

Γηπιηζηεξίνπ 

Πσιήζεηο 

ζε πξαηήξηα 

Παξνρή 

ππεξεζηώλ 

Απαιείςεηο/ 

Πξνζαξκνγέο   
ύλνιν 

 Γξαζηεξηόηεηα 

Γηπιηζηεξίνπ 

Πσιήζεηο ζε 

πξαηήξηα 

Παξνρή 

ππεξεζηώλ 

Απαιείςεηο/ 

Πξνζαξκνγέο   
ύλνιν 

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 
 3.259.170 1.522.670 4.168 0 4.786.008 

 2.609.179 1.521.391 4.747 0 4.135.317 

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο 
 817.883 340.476 0 (1.158.359) 0 

 716.940 384.867 862 (1.102.669) 0 

ύλνιν πσιήζεσλ   
4.077.053 1.863.146 4.168 (1.158.359) 4.786.008 

 
3.326.119 1.906.258 5.609 (1.102.669) 4.135.317 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  (3.981.583) (1.787.449) (2.891) 1.160.195 (4.611.728)  (3.187.074) (1.817.146) (3.662) 1.103.262 (3.904.620) 

Μηθηά απνηειέζκαηα  
95.470 75.697 1.277 1.836 174.280 

 
139.045 89.112 1.947 593 230.697 

Έμνδα δηάζεζεο 
 

(23.219) (78.090) (1) 9.294 (92.016) 
 

(14.424) (80.962) (2) 9.054 (86.334) 

Έμνδα δηνίθεζεο 
 

(12.900) (11.530) (401) 318 (24.513) 
 

(11.019) (14.352) (570) 1.342 (24.599) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα) 
 

13.145 15.920 52 (12.207) 16.910 
 

33.447 16.892 90 (9.754) 40.675 

Κέξδε εθκεηάιιεπζεο  72.496 1.997 927 (759) 74.661 
 147.049 10.690 1.465 1.235 160.439 

Έζνδα επελδχζεσλ  
 

1.477 3.638 15 (3.455) 1.675 
 

1.912 2.020 23 (1.538) 2.417 

Κέξδε/(δεκηέο) απφ ζπγγελείο εηαηξίεο 
 

0 0 0 5.518 5.518 
 

0 0 0 483 483 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

(34.275) (10.893) (130) 170 (45.128) 
 

(22.870) (8.323) (144) 17 (31.320) 

Κέξδε πεξηόδνπ πξν θόξσλ  
39.698 (5.258) 812 1.474 36.726 

 
126.091 4.387 1.344 197 132.019 

Λνηπέο Πιεξνθνξίεο  
     

 
     

Πξνζζήθεο παγίσλ 
 

23.642 8.205 193 0    32.040 
 

32.596 10.087 21 111 42.815 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 
 

34.498 9.742 945 345 45.530 
 

37.255 8.863 943 343 47.404 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
 

     
 

     

Δλεξγεηηθό   
     

 
     

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ (πιελ ζπκκεηνρώλ) 
 

1.848.108 658.394 26.381 (62.914) 2.469.969 
 

1.856.896 705.826 28.573 (93.398) 2.497.897 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο 

 

163.642 15.310 0 (126.476) 51.476 

 

146.491 13.664 0 (122.787) 37.368 

πκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 
 

937 0 0 0 937 
 

937 0 0 0 937 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  
2.012.687 673.704 26.381 (190.390) 2.522.382 

 
2.004.324 719.490 28.573 (216.185) 2.536.202 

Παζεηηθό   
     

 
     

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   1.591.579 447.356 12.080 (78.845) 2.002.170  1.600.458 522.389 14.494 (111.530) 2.025.811 
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4.  Κύθινο Δξγαζηώλ 
 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη κία αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ αλά γεσγξαθηθή αγνξά (εζσηεξηθφ – 

εμσηεξηθφ) θαη αλά θαηεγνξία πσιεζέλησλ εηδψλ (πξντφληα - εκπνξεχκαηα - ππεξεζίεο). 

 

ΟΜΗΛΟ       

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)    1/1 – 30/6/12   1/1 – 30/6/11  

 ΠΩΛΖΔΗ:  ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 

 Πξντφλησλ 1.340.076 2.214.583 3.554.659 1.223.241 1.696.756 2.919.997 

 Δκπνξεπκάησλ 1.057.711 169.470 1.227.181 1.101.015 109.558 1.210.573 

 Τπεξεζηψλ 4.168 0 4.168 4.747 0 4.747 

ύλνιν 2.401.955 2.384.053 4.786.008 2.329.003 1.806.314 4.135.317 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ       

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  1/1 – 30/6/12   1/1 – 30/6/11  

 ΠΩΛΖΔΗ:  ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ 

 Πξντφλησλ 1.340.076 2.214.583 3.554.659 1.223.241 1.696.756 2.919.997 

 Δκπνξεπκάησλ 358.259 164.135 522.394 299.995 106.127 406.122 

ύλνιν 1.698.335 2.378.718 4.077.053 1.523.236 1.802.883 3.326.119 

 

Βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πσιεζέλησλ φγθσλ ησλ 

ηξηκήλσλ ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο θπκαίλεηαη απφ 22% έσο 31% θαη σο εθ ηνχηνπ δελ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε 

επνρηθφηεηα ζηνλ φγθν πσιήζεσλ αλά ηξίκελν.  

 

 

5.  Απνηίκεζε Απνζεκάησλ / Κόζηνο Πσιεζέλησλ 
 
Σα απνζέκαηα θαηά ην θιείζηκν ηεο πεξηφδνπ απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο 

θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Καηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, κέξνο ησλ 

απνζεκάησλ απνηηκήζεθε ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ (θφζηνο πσιεζέλησλ) ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, 1/1–30/6/2012: € 15.853 ρηιηάδεο 

θαη 1/1–30/6/2011: € 18.664 ρηιηάδεο. 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζαλ έμνδν θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη αληίζηνηρε πεξπζηλή 

πεξίνδν γηα ηνλ Όκηιν ήηαλ γηα 1/1–30/6/2012: € 4.560.335 ρηιηάδεο θαη γηα 1/1–30/6/2011: € 3.847.553 ρηιηάδεο 

(Δηαηξία: 1/1–30/6/2012: € 3.931.335 ρηιηάδεο, 1/1–30/6/2011: € 3.131.217 ρηιηάδεο). 

 

 

6.  Φόξνη Δηζνδήκαηνο 
 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

  
1/1-30/6/12 1/1-30/6/11 

 
1/1-30/6/12  1/1-30/6/11 

    
   

Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ  6.922 21.938  6.158 21.253 

Γηαθνξέο θνξνι. ειέγρνπ πξνεγ. ρξήζεσλ  258 0  258 0 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  1.970 4.978 
 

1.569 4.828 

ύλνιν  9.150 26.916  7.985 26.081 

 

 

 



 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2012 

ημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων (ζσνέτεια) 

 

ζει.17 απφ 27 

6.  Φόξνη Δηζνδήκαηνο (ζπλέρεηα) 
 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ππνινγίζζεθε πξνο 20% επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηφζν γηα ηελ 

πεξίνδν 1/1–30/6/2012 φζν θαη γηα ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν 1/1–30/6/2011. 

 

 

7.  Κέξδε αλά Μεηνρή 
 

Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή, βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα δεδνκέλα: 

 
(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  ΟΜΗΛΟ 

 

 ΔΣΑΗΡΗΑ 

  1/1-30/6/12 1/1-30/6/11  1/1-30/6/12 1/1-30/6/11 

   
 

   

Κέξδε θαηαλεκόκελα ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο Δηαηξίαο (ζε ρηι. Δπξώ)  
 27.525 105.025  31.713 100.010 

 
Μέζνο ηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 

βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή 

 

110.782.980 110.782.980 

 

110.782.980 110.782.980 

Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά θαη 

απνκεησκέλα ζε € 
  

0,25 

 

0,95 

  

0,29 

 

0,90 
 

 

 
(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  ΟΜΗΛΟ 

 

 ΔΣΑΗΡΗΑ 

  1/4-30/6/12 1/4-30/6/11  1/4-30/6/12 1/4-30/6/11 

   
 

   

Κέξδε θαηαλεκόκελα ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο Δηαηξίαο (ζε ρηι. Δπξώ)  
 (11.870) 42.683  (9.422) 41.188 

 
Μέζνο ηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 

βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή 

 

110.782.980 110.782.980 

 

110.782.980 110.782.980 

Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά θαη 

απνκεησκέλα ζε € 
  

(0,11) 

 

0,39 

  

(0,09) 

 

0,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2012 
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8.  Μεξίζκαηα 
 

Σα κεξίζκαηα ησλ κεηφρσλ πξνηείλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο 

Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 28
εο

 

Ινπλίνπ 2012, ελέθξηλε ηε δηαλνκή ζπλνιηθνχ κηθηνχ κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2011 πνζνχ Δπξψ 44.313.192 (ή 

πνζνχ € 0,40 αλά κεηνρή).  

 

Δπηπξφζζεηα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ησλ κεηφρσλ πξφηεηλε θαη ε Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 28
εο

 Ινπλίνπ 2012 ελέθξηλε ηελ επηζηξνθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

πνζνχ € 11.078.298 (ή πνζνχ € 0,10 αλά κεηνρή) κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. Σνλ Ννέκβξην 

2012 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαβνιή ηεο επηζηξνθήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

 

9.  Τπεξαμία Δπηρείξεζεο 
 

O ινγαξηαζκφο ηεο ππεξαμίαο επηρείξεζεο ηνπ Οκίινπ, ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 αλέξρεηαη ζε € 19.305 ρηιηάδεο θαη 

αθνξά ηελ εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ “ΑvinOil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.” γηα πνζφ € 16.200 ρηιηάδεο θαη “CORAL GAS 

A.E.B.E.Y.”γηα πνζφ € 3.105 ρηιηάδεο. Γηελεξγείηαη απφ ηνλ Όκηιν έιεγρνο γηα ηπρφλ ελδείμεηο απνκείσζεο 

εηεζίσο απφ ηνλ νπνίν δελ έρεη πξνθχςεη αλάγθε γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο. 

 

 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 

 

 

31/12/2011 
 

 

 

Πξνζζήθεο  

 

 

30/6/2012 

 

Τπεξαμία  19.305 0 19.305 

 

 

10.  Λνηπέο Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
 

Οη θηλήζεηο ησλ ινηπψλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1–30/6/2012 παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα: 

 

    ΟΜΗΛΟ   ΔΣΑΗΡΗΑ 
(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)   Λνγηζκηθό Γηθαηώκαηα  ύλνιν   Λνγηζκηθό Γηθαηώκαηα  ύλνιν 

ΚΟΣΟ                 

1 Ηαλνπαξίνπ 2012   23.277 54.478 77.755  10.460        5.129 15.589 

Πξνζζήθεο   1.170 1.528 2.698  62 200 262 

Μεηψζεηο  (299) 0 (299)  0 0 0 

Μεηαθνξέο   325 0 325  0 0 0 

30 Ηνπλίνπ 2012   24.473 56.006 80.479  10.522 5.329 15.851 

ΑΠΟΒΔΔΗ          

1 Ηαλνπαξίνπ 2012   21.300 21.556 42.856  10.335        5.129  15.464 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   431 1.994 2.425  42 200 242 

Μεηψζεηο  (299) 0 (299)  0 0 0 

30 Ηνπλίνπ 2012   21.432 23.550 44.982  10.377 5.329 15.706 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ          

31Γεθεκβξίνπ 2011   1.977 32.922 34.899  125 0 125 

30 Ηνπλίνπ 2012   3.041 32.456 35.497  145 0 145 

 



 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  
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11.  Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Οη θηλήζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1–30/6/2012 παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα: 

ΟΜΗΛΟ 
 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  

Γήπεδα  
& θηίξηα 

Μεραλήκαηα 

& κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε 
Υξεκαηνδνηηθέο 

Μηζζώζεηο 
 

ύλνιν 
ΚΟΣΟ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2012  413.418 1.260.951 62.891 63.921 1.024 1.802.205 

Πξνζζήθεο 1.091 1.514 1.288 25.449 0 29.342 

Μεηψζεηο (48) (1.100) (332) (1) 0 (1.481) 

Μεηαθνξέο 10.530 10.258 840 (21.953) 0 (325) 

30 Ηνπλίνπ 2012 424.991 1.271.623 64.687 67.416 1.024 1.829.741 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ  

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012 88.744 534.762 37.279 0 1.014 661.799 

Πξνζζήθεο 4.637 36.425 2.033 0 10 43.105 

Μεηψζεηο (34) (1.038) (286) 0 0 (1.358) 

Μεηαθνξέο 0 292 (292) 0 0 0 

30 Ηνπλίνπ 2012 93.347 570.441 38.734 0 1.024 703.546 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ       

31 Γεθεκβξίνπ 2011 324.674 726.189 25.612 63.921 10 1.140.406 

30 Ηνπλίνπ 2012 331.644 701.182 25.953 67.416 0 1.126.195 

 

Οη θηλήζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1–30/6/2012 παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα: 

 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 
 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  

Γήπεδα  
& θηίξηα 

Μεραλήκαηα 

& κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε 
Υξεκαηνδνηηθέο 

Μηζζώζεηο 
 

ύλνιν 

ΚΟΣΟ       

1 Ηαλνπαξίνπ 2012 167.292 1.103.568 19.222 46.426 1.024     1.337.532 

Πξνζζήθεο 69 228 352 22.731 0 23.380 

Μεηψζεηο (1) (53) (18) 0 0 (72) 

Μεηαθνξέο 7.380 6.963 123 (14.466) 0 0 

    30 Ηνπλίνπ 2012 174.740 1.110.706 19.679 54.691 1.024 1.360.840 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ       

1 Ηαλνπαξίνπ 2012 21.988 444.236 14.092 0 1.014 481.330 

Πξνζζήθεο 1.689 31.980 577 0 10 34.256 

Μεηψζεηο 0 (48) (15) 0 0 (63) 

   30 Ηνπλίνπ 2012 23.677 476.168 14.654 0 1.024 515.523 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ       

31 Γεθεκβξίνπ 2011 145.304 659.332          5.130 46.426 10 856.202 

   30 Ηνπλίνπ 2012 151.063 634.538          5.025 54.691 0 845.317 
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11.  Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο (ζπλέρεηα) 

 

Η Δηαηξία θαη θαηά ζπλέπεηα ν Όκηινο έρεη ππνζεθεχζεη γήπεδα θαη θηίξηα σο εγγχεζε γηα ιεθζέληα ηξαπεδηθά 

δάλεηα, ησλ νπνίσλ ην αλεμφθιεην ππφινηπν ζηηο 30/6/2012 ήηαλ Δπξψ 52.500 ρηιηάδεο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΤΠΟΘΖΚΔ 
(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  

CITIBANK INTERNATIONAL PLC 275.000 
ύλνιν 275.000 

 
 
Δπηπξνζζέησο, νη ππνρξεψζεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξίαο εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ 

παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο ηνπ εθκηζζσηή ζηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε ινγηζηηθή αμία είλαη 

€ 0 ρηιηάδεο (31/12/2011: € 10 ρηιηάδεο). 
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12.  πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο θαη πλδεδεκέλεο Δηαηξίεο 
 

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

 

 

Οη εηαηξίεο “BRODERICO Δ.Π.Δ.”, “AVIN ALBANIAS.A.”, “ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΤΑΚΙΟΤ Α.Δ.” θαη 

“NUR-MOH ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΙΟΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ” πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ζην 

θφζηνο θηήζεο, ιφγσ επνπζηψδνπο ζεκαζίαο ή/θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

 

Δπσλπµία Έδξα 

Πνζνζηό 

ζπµµεηνρήο 

(άκεζν ή/θαη 

έκκεζν) 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Μέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

AVIN OIL Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 
Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
100% Πεηξειαηνεηδή 

 

Οιηθή 
 

AVIN ALBANIA S.A. Αιβαλία, Σίξαλα 100% 

Πεηξειαηνεηδή 

 (αδξαλήο/  

ππφ εθθαζάξηζε) 

 

Κφζηνο 

 

BRODERICO Δ.Π.Δ. Κχπξνο, Λεπθσζία 100% 

Δκπφξην, πκκεηνρέο 

θαη Παξνρή 

Τπεξεζηψλ (αδξαλήο) 

 

Κφζηνο 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Δ. 
Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
100% 

Δκπφξην, Μεηαθνξά, 
Απνζήθεπζε θαη 

Αληηπξνζσπεία 

Πεηξειαηνεηδψλ 

 
 

Οιηθή 

CORAL ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (πξψελ Shell Hellas Αλψλπκνο 

Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδψλ θαη Υεκηθψλ Πξντφλησλ) 

Διιάδα, Μαξνχζη 
Αηηηθήο 

100% Πεηξειαηνεηδή 

 

Οιηθή 

CORAL FINANCE ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΑΡΟΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ππφ εθθαζάξηζε) 

Διιάδα, Πέξακα 

Αηηηθήο 
100% 

Παξνρή Οηθνλνκηθψλ 
πκβνπιψλ θαη 

Λνγηζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

 
 

Οιηθή 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «Ο ΔΡΜΗ» 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
100% Πεηξειαηνεηδή 

 

Οιηθή 

ΜΤΡΣΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΔΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
100% Πεηξειαηνεηδή 

 

Οιηθή 

CORAL GAS ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ (πξψελ Shell Gas Αλψλπκνο Δκπνξηθή 

θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία Τγξαεξίνπ) 

Διιάδα, Αζπξφππξγνο 

Αηηηθήο 
100% Τγξαέξηα 

 

Οιηθή 

OFC ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ Α.Δ. 
Διιάδα, πάηα 

Αηηηθήο 
92,06% 

πζηήκαηα 

Αλεθνδηαζκνχ 

Αεξνπνξηθνχ 
Καπζίκνπ 

 

 

Οιηθή 

ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΤΑΚΙΟΤ Α.Δ. 
Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
70% Δλέξγεηα (αδξαλήο) 

 

Κφζηνο 
 

NUR-MOH ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΙΟΘΔΡΜΙΚΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Διιάδα, Μαξνχζη 
Αηηηθήο 

50% Δλέξγεηα (αδξαλήο) 

 

Κφζηνο 

 

Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 
Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
50% Φπζηθφ Αέξην 

 

Καζαξή ζέζε 

 

SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΙΜΩΝ 

Διιάδα, Υαιάλδξη 
Αηηηθήο 

49% 
Αεξνπνξηθέο 

Τπεξεζίεο Καπζίκσλ 

 
Καζαξή ζέζε 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΡΟΓΟΤ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΔΩ Α.Δ. 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
37,49% Αεξνπνξηθά Καχζηκα 

 
Καζαξή ζέζε 

 

ΚΟΡΙΝΘΟ POWER A.Δ. 
Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 
35% Δλέξγεηα 

 

Καζαξή ζέζε 

 

CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ. 
Διιάδα, Αζπξφππξγνο 

Αηηηθήο 
26,71% 

Δπεμεξγαζία θαη 

Δκπνξία Ληπαληηθψλ 

θαη Πεηξειαηνεηδψλ 

 

Καζαξή ζέζε 
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12.  πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο θαη πλδεδεκέλεο Δηαηξίεο (ζπλέρεηα) 

 

 

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

είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Δπσλπµία  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 

 
    

  

AVIN OIL Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 
 0 0  47.564 37.564 

AVIN ALBANIA S.A.  110 110  0 0 

BRODERICO Δ.Π.Δ.  60 60  0 0 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Δ.  0 0  0 0 
CORAL ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

(πξψελ Shell Hellas Αλψλπκνο Δηαηξεία 

Πεηξειαηνεηδψλ θαη Υεκηθψλ Πξντφλησλ) 

 

0 0 

 

63.141 63.141 
CORAL FINANCE ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

0 0 

 

0 0 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΔΜΠΟΡΙΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

«Ο ΔΡΜΗ» 

 

0 0 

 

0 0 
ΜΤΡΣΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΔΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

0 0 

 

0 0 
CORAL GAS ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ (πξψελ 

Shell Gas Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή 

Δηαηξεία Τγξαεξίνπ) 

 

0 0 

 

26.585 26.585 
OFC ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ 

Α.Δ. 

 
0 0 

 
4.195 4.195 

ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΤΑΚΙΟΤ Α.Δ.  427 427  244 244 
NUR-MOH ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΗΛΙΟΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
338 338 

 
338 338 

Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ 

ΑΔΡΙΟΤ 

 
739 824 

 
1.000 1.000 

SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

 
6.755 6.496 

 
0 0 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΡΟΓΟΤ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΔΩ Α.Δ. 

 
1.265 1.223 

 
0 0 

ΚΟΡΙΝΘΟ POWER A.Δ.  33.686 29.566  17.009 13.662 

CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ.  8.096 0  3.566 0 

ύλνιν  51.476 39.044  163.642 146.729 

 
Η “AVIN ALBANIA S.A.” έρεη ηεζεί ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο εθ ηεο νπνίαο αλακέλεηαη δεκία € 400 ρηιηάδεο 

πεξίπνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ην θφζηνο θηήζεο έρεη απνκεησζεί θαηά ην πνζφ απηφ. 
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13.  πκκεηνρέο Γηαζέζηκεο πξνο Πώιεζε 
 

Δπσλπµία 
(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 

 

 

 

 

Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπµµεηνρήο 

Αμία 

ζπκκεηνρήο 
Γξαζηεξηόηεηα 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ 

ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Αζήλα 16,67% 10 

Πξνψζεζε Θεκάησλ Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο 

ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. 

 

Αζήλα 

 

16% 

 

927 

πζηήκαηα Αλεθνδηαζκνχ 

Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ 

 

Οη ζπκκεηνρέο ζε “ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ” 

(αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία) θαη “ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.” 

εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ αμία θηήζεο ηνπο, δηφηη δελ αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο 

δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ απηψλ. 

 

 

14.  Γάλεηα 
 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

  30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
Γάλεηα ηξαπεδψλ  1.277.029 1.310.572  947.110 969.358 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  0 8  0 8 

Μείνλ: Έμνδα νκνινγηαθψλ δαλείσλ *  (2.400) (3.423)  (1.824) (2.555) 

ύλνιν δαλείσλ   1.274.629 1.307.157  945.286 966.811 

 

    Ο δαλεηζκφο είλαη απνπιεξσηένο σο αθνινχζσο:  

 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

  30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 
Άκεζα ή εληφο ελφο έηνπο  968.148 802.229  647.448 656.152 

Δληφο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο   261.132 318.662  259.456 131.905 

Απφ 3 έσο θαη 5 ρξφληα  45.235 186.337  40.206 181.309 

Μεηά απφ 5 ρξφληα  2.514 3.353  0 0 

Μείνλ: Έμνδα νκνινγηαθνχ δαλείνπ *  (2.400) (3.424)  (1.824) (2.555) 

ύλνιν δαλείσλ   1.274.629 1.307.157  945.286 966.811 

Μείνλ: Πνζά πιεξσηέα εληφο 12 κελψλ 

(πεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο) 

 
967.572 802.229 

 

647.448 656.152 

Πνζά πιεξσηέα κεηά απφ 12 κήλεο  307.057 504.928  297.838 310.659 

 

* Σα έμνδα ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ απνζβέλνληαη αλαινγηθά κε ηα ππνιεηπφκελα έηε απνπιεξσκήο 

ησλ δαλείσλ. 

 
Αλάιπζε δαλείσλ αλά λφκηζκα ζηηο 30/6/12 θαη 31/12/11: 

 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

  30/6/2012 31/12/2011  30/6/2012 31/12/2011 

Νόκηζκα δαλείσλ       

ΔΤΡΩ  1.112.404 1.162.020  783.061 821.674 

ΓΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.  156.406 126.545  156.406 126.545 

ΔΛΒΔΣΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ  5.819 18.592  5.819 18.592 

ύλνιν  1.274.629 1.307.157  945.286 966.811 
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14.  Γάλεηα (ζπλέρεηα) 
 

Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε αλσηέξσ αμία ησλ δαλείσλ ηζνχηαη κε ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Ο Όκηινο έρεη ηα θαησηέξσ ηξαπεδηθά δάλεηα: 

i) Ζ “Motor Oil” έρεη ζπλάςεη έλα νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο € 250.000 ρηιηάδσλ. Η αλάιεςή ηνπ έγηλε 

ηκεκαηηθά απφ 31/8/2004 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 2/6/2005 κεηά απφ πέληε εθηακηεχζεηο. Οη απνπιεξσκέο 

είλαη εμακεληαίεο κε έλαξμε ηελ 31/12/2005 θαη ζα νινθιεξσζνχλ έσο ηηο 15/7/2013. Σν ππφινηπν ηνπ 

δαλείνπ απηνχ ζηηο 30/6/2012 είλαη € 52.500 ρηιηάδεο. Έλαληη ηνπ δαλείνπ έρνπλ εγγξαθεί βάξε ζε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο χςνπο € 275.000 ρηιηάδσλ φπσο αλαθέξνπκε αλσηέξσ ζηε ζεκείσζε 11. 

Δπίζεο νκνινγηαθφ δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο $ 150.000 ρηιηάδσλ, αθνξά καθξνπξφζεζκν δάλεην πνπ ειήθζε 

ζηηο 22/12/2005 θαη πξφθεηηαη λα εμνθιεζεί εμ νινθιήξνπ κέρξη ηηο 19/12/2012. 

ηηο 11/4/2008 ειήθζε δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο € 6.000 ρηιηάδεο. Οη απνπιεξσκέο ηνπ είλαη εηήζηεο κε 

έλαξμε ηελ 14/4/2009 θαη ζα νινθιεξσζνχλ έσο ηηο 11/4/2013. Σν ππφινηπν ηνπ δαλείνπ απηνχ ζηηο 30/6/2012 

είλαη € 1.200 ρηιηάδεο. 

ηηο 31/3/2011 ειήθζε νκνινγηαθφ δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο € 50.000 ρηιηάδεο. θνπφο ηεο ζχλαςεο ηνπ 

δαλείνπ απηνχ είλαη ε αλαδηάξζξσζε κέξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κε ηε κεηαηξνπή 

ηνπ ζε καθξνπξφζεζκν θαη πξφθεηηαη λα εμνθιεζεί εμ νινθιήξνπ κέρξη ηηο 31/3/2013. 

ηηο 9/3/2011 ειήθζε δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο € 6.618 ρηιηάδεο. Οη απνπιεξσκέο ηνπ είλαη εμακεληαίεο κε 

έλαξμε ηελ 9/9/2012 θαη ζα νινθιεξσζνχλ έσο ηηο 9/3/2015. 

ηηο 21/4/2011 ειήθζε νκνινγηαθφ δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο € 150.000 ρηιηάδεο. θνπφο ηεο ζχλαςεο ηνπ 

δαλείνπ απηνχ είλαη ε αλαδηάξζξσζε κέξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κε ηε κεηαηξνπή 

ηνπ ζε καθξνπξφζεζκν θαη νη απνπιεξσκέο ηνπ είλαη εμακεληαίεο κε έλαξμε ηελ 3/11/2011 θαη ζα 

νινθιεξσζνχλ έσο ηηο 3/5/2014 κε επηινγή παξάηαζεο 1+1 εηψλ. Σν ππφινηπν ηνπ δαλείνπ απηνχ ζηηο 

30/6/2012 είλαη € 135.000 ρηιηάδεο. 

ηηο 30/6/2011 ειήθζε νκνινγηαθφ δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο € 50.000 ρηιηάδεο. θνπφο ηεο ζχλαςεο ηνπ 

δαλείνπ απηνχ είλαη ε αλαδηάξζξσζε κέξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κε ηε κεηαηξνπή 

ηνπ ζε καθξνπξφζεζκν θαη πξφθεηηαη λα εμνθιεζεί εμ νινθιήξνπ κέρξη ηηο 30/6/2014 κε επηινγή παξάηαζεο 

έσο ηηο 30/6/2016. 

Δπίζεο, ζηηο 10/8/2011 ππεγξάθε ζπκθσλεηηθφ γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ € 50.000 ρηιηάδσλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο. θνπφο ηνπ δαλείνπ είλαη ε θάιπςε ησλ πςειφηεξσλ αλαγθψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα σο απφξξνηα ηεο απμεκέλεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

Γηπιηζηεξίνπ κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο λέαο Μνλάδαο Απφζηαμεο Αξγνχ. 

ηηο 14/6/2012 ειήθζε δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο € 75.000 ρηιηάδεο. θνπφο ηεο ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ απηνχ 

είλαη ε αλαδηάξζξσζε κέξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

καθξνπξφζεζκν θαη πξφθεηηαη λα εμνθιεζεί εμ νινθιήξνπ κέρξη ηηο 31/3/2014. 

Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ κέξνπο ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ) δηάξθεηαο έσο ελφο έηνπο είλαη € 647.448 ρηιηάδεο.  

ii) Ζ “AvinOil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.” έρεη έλα δάλεην χςνπο € 50.000 ρηιηάδσλ. Απηφ ην δάλεην ειήθζε ηελ 23/4/2008 

θαη είλαη απνπιεξσηέν εμ νινθιήξνπ ηελ 23/4/2013. Σα ππφινηπα δάλεηα ηεο Δηαηξίαο αλέξρνληαη ζε € 91.004 

ρηιηάδεο θαη είλαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα δηάξθεηαο έσο ελφο έηνπο. 

iii) Ζ “OFC Τπεξεζίεο Αεξνπνξηθνύ Καπζίκνπ Α.Δ.” έρεη εθδψζεη έλα θνηλφ Οκνινγηαθφ δάλεην νλνκαζηηθήο 

αμίαο € 16.400 ρηιηάδσλ. Oη απνπιεξσκέο είλαη ηξηκεληαίεο θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κέρξη ηψξα 

εθηακηεχζεσλ θαη απνπιεξσκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ κέξνπο ηνπ) ην ππφινηπν ζηηο 

30/6/2012 είλαη € 10.895 ρηιηάδεο. 

iv) Ζ “Coral A.E.” έρεη έλα δάλεην χςνπο € 120.000 ρηιηάδσλ, ην νπνίν ειήθζε ζηηο 25/6/2010 θαη πξφθεηηαη λα 

εμνθιεζεί εμ νινθιήξνπ κέρξη ηηο 26/6/2013 κε επηινγή παξάηαζεο 1+1 εηψλ. Δπίζεο ζηηο 9/6/2011 ειήθζε 

δάλεην € 20.000 ρηιηάδσλ ηνπ νπνίνπ νη απνπιεξσκέο ηνπ είλαη εμακεληαίεο κε έλαξμε ηελ 30/11/2011 θαη ζα 

νινθιεξσζνχλ έσο ηηο 31/5/2013. Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ δηάξθεηαο έσο ελφο έηνπο είλαη    

€ 176.444 ρηιηάδεο. 

v)  

 Όια ηα αλσηέξσ δάλεηα θέξνπλ  επηηφθην LIBOR/EURIBOR+SPREAD. 
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15.  Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 30/6/2012 ήηαλ € 94.166 ρηιηάδεο (31/12/2011: € 105.244 ρηιηάδεο) 

απνηειείηαη απφ 110.782.980 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,85 εθάζηε. 

 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  

Έλαξμε ρξήζεο 1/1/2012 105.244 

Δπηζηξνθή Μ.Κ. (11.078) 

Λήμε ρξήζεο 30/6/2012        94.166 

 

Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 28
εο

 Ινπλίνπ 2012 ελέθξηλε ηελ επηζηξνθή κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πνζνχ € 11.078.298 (ή πνζνχ € 0,10 αλά κεηνρή) κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. Σνλ 

Ννέκβξην 2012 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαβνιή ηεο επηζηξνθήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

  

 

16.  Απνζεκαηηθά 
 

Σα απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζηηο 30/6/2012 αλέξρνληαη ζε € 48.074 ρηιηάδεο θαη € 45.217 

ρηιηάδεο αληίζηνηρα (31/12/2011: € 47.445 θαη € 44.573 αληίζηνηρα). 

 

ΟΜΗΛΟ 

 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

 

17.  πζζσξεπκέλα θέξδε / Απνηειέζκαηα εηο Νέν 

 
 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ)  ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

Τπόινηπν ηελ 31/12/2011   394.395  294.969 

Καζαξά θέξδε πεξηφδνπ  27.525  31.713 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ  (103)  0 

Μεξίζκαηα  (44.313)  (44.313) 

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά  (629)  (644) 

Τπόινηπν ηελ 30/6/2012  376.875  281.725 

 

 
 

 

 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 
Δηδηθά 

Απνζεκαηηθά 
Έθηαθηα 

Απνζεκαηηθά 
Αθνξνιόγεηα 

Απνζεκαηηθά 
ύλνια 

Απνζεκαηηθώλ 

Έλαξμε ρξήζεο 1/1/2012 28.139     11.535 0 7.771       47.445 

Λνηπέο θηλήζεηο      0      644             0 (15) 629 

Λήμε ρξήζεο 30/6/2012 28.139     12.179 0 7.756       48.074 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 
Δηδηθά 

Απνζεκαηηθά 
Έθηαθηα 

Απνζεκαηηθά 
Αθνξνιόγεηα 

Απνζεκαηηθά 
ύλνια 

Απνζεκαηηθώλ 

Έλαξμε ρξήζεο 1/1/2012      26.407      11.535             0 6.631       44.573 

Λνηπέο θηλήζεηο      0      644             0 0 644 

Λήμε ρξήζεο 30/6/2012 26.407      12.179             0 6.631       45.217 
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18. Δμαγνξά πλδεδεκέλεο Δηαηξίαο 
 

ηηο 11 Απξηιίνπ 2012 νινθιεξψζεθε ε ζπλαιιαγή γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 26,71% ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο 

εηζεγκέλεο εηαηξίαο “CYCLON ΔΛΛΑ Αλψλπκε Βηνκεραληθή Δηαηξία Δπεμεξγαζίαο θαη Δκπνξίαο Ληπαληηθψλ 

θαη Πεηξειαηνεηδψλ”. Σν θφζηνο ηεο εμαγνξάο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 3.566.453. 

 

 

19.  Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο 
 

Τθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 71,6 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ (εθ ησλ 

νπνίσλ € 2,1 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξία). Δπίζεο ππάξρνπλ επίδηθεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά 

ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 90,7 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ (εθ ησλ νπνίσλ € 28,6 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ αθνξνχλ ηελ 

Δηαηξία). Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε θαζψο ε ηειηθή έθβαζή ηνπο δελ 

κπνξεί πξνο ην παξφλ λα πξνβιεθζεί. 

 

Η Δηαηξία θαη θαηά ζπλέπεηα ν Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηηο επελδχζεηο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα 

έξγα, έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε ηερληθέο εηαηξίεο, ην αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη θαηά ηελ 

30/6/2012 ζε € 3,2 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ. 

 

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπκβάζεηο γηα ζπλαιιαγέο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο, ζηηο νπνίεο 

νξίδεηαη φηη ε ηηκή αγνξάο ή πψιεζεο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θαπζίκσλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

Οη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ηεο ζπγαηξηθήο “OFC ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ Α.Δ.” είλαη 

ελερπξηαζκέλνη γηα ηελ εμαζθάιηζε απνπιεξσκήο νκνινγηαθνχ ηεο δαλείνπ. 

 

Σν πνζφ ησλ  εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη 

ηελ 30/6/2012 ζε  € 112.295 ρηιηάδεο. Αληίζηνηρα ηελ 31/12/2011 ην πνζφ αλεξρφηαλ ζε € 132.642 ρηιηάδεο. 

 

Σν πνζφ ησλ  εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ηελ 

30/6/2012 ζε € 13.231 ρηιηάδεο. Αληίζηνηρα ηελ 31/12/2011 ην πνζφ αλεξρφηαλ ζε € 19.747 ρηιηάδεο. 

 
Εηαιρίες με ανέλεγκηες θορολογικά τρήζεις: 
 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΥΡΖΔΗ 
  

ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΔΛΛΑ) Α.Δ. 2010 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Δ. 2010 

ΜΤΡΣΔΑ Α.Δ.  * - 

ΔΡΜΗ Α.Δ.Μ.Δ.Δ.  * - 

CORAL FINANCE 2010 

CORAL GAS A.E.B.E.Y. * - 

OFC ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ Α.Δ. 2010 

ΚΟΡΙΝΘΟ POWER Α.Δ. 

R.A.P.I. A.E. 

SHELL & MOH A.E. ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ. 

2010 

2010 

2010 

2009-2010 

 
  * Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ρξήζεσλ 2009 θαη 2010 έρεη νινθιεξσζεί βάζεη πξνζσξηλνχ θχιινπ ειέγρνπ θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

ζεκαληηθέο πεξαηηέξσ επηβαξχλζεηο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο. 

 

Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 
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20.  πλαιιαγέο κεηαμύ πλδεδεκέλσλ Μεξώλ 
 

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: 

 

ΟΜΗΛΟ 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) Έζνδα Έμνδα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

πλδεδεκέλεο 196.632 2.926 27.743 1.803 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Ποζά ζε τιλ.Εσρώ) 
Έζνδα Έμνδα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Θπγαηξηθέο 821.304       30.320 45.144 4.623 

πλδεδεκέλεο 194.775  2.442 27.500 1.676 

ύλνιν      1.016.079 32.762 72.644 6.299 

 
Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηηο ζπλήζεηο ηηκέο πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ. 

Σα νθεηιφκελα πνζά ζα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ. Έρεη δνζεί σο εγγχεζε απφ ην ζπλδεδεκέλν 

κέξνο “EKABIN A.E.” ην πνζφ ησλ $ 2.500 ρηιηάδσλ. 

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

 

Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 
 

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

ηελ πεξίνδν 1/1–30/6/2012 θαη 1/1–30/6/2011 αλέξρνληαη ζε € 2.493 ρηιηάδεο θαη € 2.476 ρηιηάδεο αληίζηνηρα. 

(Δηαηξία: 1/1–30/6/2012: € 1.129 ρηιηάδεο, 1/1–30/6/2011: € 1.204 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 € 151 ρηιηάδεο γηα ηελ πεξίνδν          

1/1–30/6/2012 θαη € 266 ρηιηάδεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1–30/6/2011. (Δηαηξία: 1/1–30/6/2012: € 53 ρηιηάδεο,1/1–

30/6/2011: € 134 ρηιηάδεο) 

 

Γελ έρνπλ θαηαβιεζεί απνδεκηψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ηελ πεξίνδν 1/1–30/6/2012, 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. 

 

 

21.  Γεγνλόηα κεηά ηελ Πεξίνδν Αλαθνξάο 
 
Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή 

πνξεία ηνπ Οκίινπ απφ ηηο 30/6/2012 κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
 

Εισαγωγή 
 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», της 30
ης

 Ιουνίου 2012 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 

σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση 

της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως 

προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 
 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης 

από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2012 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 

Τηλέμαχος Χ. Γεωργόπουλος 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 19271 

Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία 

Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 

Φραγκοκκλησιάς 3
α
 & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.126.195 1.140.406 845.317 856.202
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 54.802 54.204 145 125
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 96.050 88.550 165.650 148.714
Αποθέµατα 608.279 652.230 562.665 599.530
Απαιτήσεις από πελάτες 357.350 413.994 231.273 289.537
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 279.706 216.715 207.637 138.206
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.522.382 2.566.099 2.012.687 2.032.314

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 94.166 105.244 94.166 105.244
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 424.949 441.840 326.942 339.542
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 519.115 547.084 421.108 444.786
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 1.097 1.192 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 520.212 548.276 421.108 444.786
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 307.057 504.928 297.838 310.659
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 107.975 106.767 74.477 73.005
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 967.572 802.229 647.448 656.152
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 619.566 603.899 571.816 547.712
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.002.170 2.017.823 1.591.579 1.587.528
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ) + (δ) 2.522.382 2.566.099 2.012.687 2.032.314

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια 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 ΤΟΥ 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 2012

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

01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011
Κύκλος εργασιών 4.786.008 4.135.317 4.077.053 3.326.119
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 174.280 230.697 95.470 139.045
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 74.661 160.439 72.496 147.049
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 36.726 132.019 39.698 126.091
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 27.576 105.103 31.713 100.010

-Ιδιοκτήτες µητρικής 27.525 105.025 31.713 100.010
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 51 78 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (103) 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α)+(Β) 27.473 105.103 31.713 100.010

-Ιδιοκτήτες µητρικής 27.422 105.025 31.713 100.010
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 51 78 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά (σε Ευρώ) 0,2489 0,9487 0,2863 0,9028

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 119.776 207.454 106.579 183.915

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

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 548.276 460.812 444.786 359.249
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 27.473 105.103 31.713 100.010
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (11.078) (27.696) (11.078) (27.696)
Mερίσµατα (44.459) (27.828) (44.313) (27.697)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) 520.212 510.391 421.108 403.866

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

01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 36.726 132.019 39.698 126.091
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 45.530 47.404 34.498 37.255
Προβλέψεις 1.578 (92) (11) (213)
Συναλλαγµατικές διαφορές 6.286 (19.334) 5.307 (16.056)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (6.735) (2.185) (1.650) (2.092)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 45.128 31.320 34.275 22.870
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 43.951 22.907 36.865 11.805
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 58.950 (155.803) 48.342 (155.296)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (30.427) (185.880) (21.535) (109.453)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (45.785) (29.524) (35.057) (21.366)
Καταβεβληµένοι φόροι (25.634) (19.757) (24.650) (19.616)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 129.568 (178.925) 116.082 (126.071)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (6.914) 0 (16.914) 0
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (32.040) (42.815) (23.642) (32.596)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 39 1.978 0 1.750
Τόκοι εισπραχθέντες 431 1.729 261 955
Μερίσµατα εισπραχθέντα 136 129 983 889
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (38.348) (38.979) (39.312) (29.002)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 201.154 1.520.134 179.061 1.275.983
Εξοφλήσεις δανείων (239.447) (1.298.454) (205.350) (1.109.320)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (8) (110) (8) (110)
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 (27.828) 0 (27.697)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (38.301) 193.742 (26.297) 138.856
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 52.919 (24.162) 50.473 (16.217)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 126.091 55.125 103.524 25.136
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 179.010 30.963 153.997 8.919

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.”, “ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.” και “NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”  
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επουσιώδους σηµασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες (σηµείωση 12 επί των 
οικονοµικών καταστάσεων). Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου δεν περιλαµβάνεται η εταιρία "CORAL M.E.Π.E.", η οποία είχε ενσωµατωθεί 
στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, λόγω εκκαθάρισής της στις 30.12.2011. Επίσης, στην ενοποίηση συµπεριλαµβάνεται για 
πρώτη φορά η νεοαποκτηθείσα εταιρία "CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.".

2. Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Οµίλου συνολικού ποσού Ευρώ 71,6 εκατοµµυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 2,1 εκατοµµύρια 
περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Οµίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 90,7 εκατοµµυρίων περίπου 
(εκ των οποίων Ευρώ 28,6 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 5.750 χιλιάδες 
(Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 44.737 χιλιάδες (Εταιρία: 
Ευρώ 36.923 χιλιάδες).

3. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σηµείωση 19 επί των οικονοµικών καταστάσεων.
4. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε την επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 11.078.298 (ή 

ποσού Ευρώ 0,10 ανά µετοχή) µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. Τον Νοέµβριο 2012 θα πραγµατοποιηθεί η καταβολή της 
επιστροφής του µετοχικού κεφαλαίου.

5. O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2012 είναι για τον Όµιλο 1.790 άτοµα (30.06.2011: 1.869 άτοµα) και για την Εταιρία 
1.212 άτοµα (30.06.2011: 1.263 άτοµα).

6. Στις 11 Απριλίου 2012 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την εξαγορά του 26,71% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εισηγµένης εταιρίας “CYCLON 
ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρία Επεξεργασίας και Εµπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών”, όπως αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της 29ης Μαρτίου 2012 (σηµείωση 18 επί των οικονοµικών καταστάσεων).  

7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους για τον 'Οµιλο, αφορούν έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Ευρώ 110 χιλιάδες µείον 
τον αντίστοιχο φόρο εισοδήµατος επί των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Ευρώ 7 χιλιάδες.

8. 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
ΕΣΟ∆Α 196.632 1.016.079
ΕΞΟ∆Α 2.926 32.762
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 27.743 72.644
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.803 6.299
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.644 1.182
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ∆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 2012 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

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

01.04-30.06.2012 01.04-30.06.2011 01.04-30.06.2012 01.04-30.06.2011
Κύκλος εργασιών 2.482.425 2.310.494 2.134.386 1.915.123
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 57.480 113.101 19.882 69.196
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.195 67.212 6.346 62.011
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (13.518) 52.649 (11.823) 51.314
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (11.815) 42.744 (9.422) 41.188

-Ιδιοκτήτες µητρικής (11.870) 42.683 (9.422) 41.188
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 55 61 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (103) 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α)+(Β) (11.918) 42.744 (9.422) 41.188

-Ιδιοκτήτες µητρικής (11.973) 42.683 (9.422) 41.188
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 55 61 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά (σε Ευρώ) (0,1066) 0,3858 (0,0850) 0,3718

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 26.928 89.228 23.437 78.829

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.moh.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων: 24 Αυγούστου 2012
Νόµιµος ελεγκτής: Τηλέµαχος Χ. Γεωργόπουλος
Ελεγκτική εταιρία: Deloitte.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη


