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1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου και
τους  ελεγκτές της Εταιρείας 

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της δραστηριότητας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και
των προοπτικών της Εταιρείας "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." (στο εξής καλούµενη η "Εταιρεία"
ή "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ"), από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να  απευθύνονται  τις  εργάσιµες ηµέρες και
ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι στους κυρίους Σπύρο Μπαλέζο - Υπεύθυνο
Σχέσεων µε Επενδυτές, Φίλιππο Μαλέργο - ∆ιευθυντή Ελέγχου και Οικονοµικών Αναφορών και Ιωάννη ∆ηµάκη - Υπεύθυνο
Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210 8094194). 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο είναι οι:

◗ Πέτρος Τζαννετάκης,  Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος – Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών, Ηρώδου Αττικού 12Α,
151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8094162 και

◗ Σπύρος Μπαλέζος, ∆ιευθυντής Τραπεζικών Σχέσεων και Υπεύθυνος Σχέσεων µε Επενδυτές, Ηρώδου Αττικού 12Α, 151
24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8094169.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος
Ετήσιου ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:

◗ Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο είναι πλήρη, αληθή, ορθά και ακριβή.

◗ ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει  χώρα άλλα γεγονότα, η  απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπο-
ρούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο
∆ελτίο.

◗ Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή
διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ),  ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές.  Ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής
Εταιρείας και του Οµίλου των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία DELOITTE, Κηφισίας
250-254, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 67 81 100 (αρµόδιος ελεγκτής κ. Γεώργιος Καµπάνης, ΑΜ ΣΟΕΛ 10761). Το πιστοποιητικό
ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση 2007 είναι µε σύµφωνη γνώµη και υπάρχει ένα θέµα έµφασης ανα-
φορικά µε τη σηµείωση 29 επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, ως προς την τρέχουσα φορολογική θέση της Εται-
ρείας και του Οµίλου και ειδικότερα τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και η οποία έχει ως ακολούθως: "Οι ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις για τη "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε" είναι οι χρήσεις 2005 έως και 2007. Για την "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π"
οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι το 2006 και 2007. Για την "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." ανέλεγκτες
φορολογικά είναι οι χρήσεις 2001 έως και 2007 ενώ ευρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 έως
και 2006. Για τις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (HAFCO S.A.) και "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε."
δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από την ίδρυσή τους (2002 και 2005 αντίστοιχα)". Η έκβαση των φορολο-
γικών ελέγχων δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οιαδήποτε πρόβλεψη
στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Εκτός της µητρικής "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ", στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται, µε
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, οι κατά 100% θυγατρικές εταιρείες "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π" και "ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε."
και µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, οι εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (ποσοστό άµεσης και
έµµεσης συµµετοχής 28%), "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (HAFCO S.A.)" (ποσοστό έµµεσης
συµµετοχής 50%) και "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." (ποσοστό άµεσης συµµετοχής 30%)

∆ιευκρινίζεται ότι κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης
δεν υπήρχαν διαθέσιµοι ελεγµένοι ισολογισµοί των εταιρειών "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.", "ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (HAFCO S.A.), "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." και "ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.". Η συµ-
µετοχή των αποτελεσµάτων των τεσσάρων αυτών εταιρειών στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαι-
ώµατα µειοψηφίας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ της χρήσης 2007 είναι αµελητέα. 

Στο κεφάλαιο 6 του παρόντος δελτίου είναι διαθέσιµη η συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Στο κεφάλαιο 5 «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» παρατίθενται οι απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ καθώς και τα στοιχεία κερδοφορίας ανά µετοχή (σε
ενοποιηµένη και µη βάση) µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης καθώς και µε βάση τον αναπροσαρµοσµένο αριθµό
µετοχών σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33.

Τα δηµοσιευµένα στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως 2007, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2007, η Έκθεση
Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατίθενται
στο παράρτηµα του παρόντος δελτίου. Τα στοιχεία και πληροφορίες και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της
31.3.2007, της 30.6.2007 (ελεγµένες) και της 30.9.2007 είναι διαθέσιµες στην εταιρική ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.moh.gr.



❚ 8 ❚  ετήσιο δελτίο

2. ∆ικαιώµατα  Μετόχων

2.1. Γενικά

Η τελευταία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της
εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2001 µε την έκδοση 5.275.380 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µέσω
δηµόσιας εγγραφής στην τιµή των Ευρώ 10,30 ανά µετοχή. Επίσης, µε την από 19.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης των µετόχων της Εταιρείας και την Κ2-17690/14.1.2002 έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης αυξήθηκε η ονοµα-
στική αξία µετοχής σε Ευρώ 0,30 η κάθε µία. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  δια-
µορφώνεται σήµερα σε Ευρώ 33.234.894 διαιρούµενο σε 110.782.980 κοινές ονοµαστικές µετοχές. 

Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κωδικοποι-
ηµένο Νόµο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας.  Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως
την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
των µετόχων.

Oι µετοχές της Εταιρείας δεν ενσωµατώνουν κανενός είδους προνόµιο και η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει µετοχές επικαρπίας
ή συµµετέχουσες στα κέρδη ούτε κοινούς ή εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους. 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα
ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εταιρείας και ανάλογη συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις
διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µέτοχου.

Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα
µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικο-
ποιηµένου Νόµου 2190/1920.

Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη
σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκα-
θάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρισή της.

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις
του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία.  Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των µετόχων ή
οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία
ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Κάθε µετοχή  είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου.  Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το δικαίωµα
ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους
εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν ορισθεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώµατα των συγκύριων µετοχών στη
Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν.

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω
πληρεξούσιου.  Για να µετάσχει µέτοχος σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσµεύσει στο Σύστηµα
Άϋλων Τίτλων ή στην "Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών" (πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.") τις µετοχές
του, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία.  Μέσα
στην ίδια προθεσµία  πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία  οι βεβαιώσεις δέσµευσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπρο-
σώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώ-
νονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της.
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Οι µέτοχοι έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπει ο Κωδικοποιηµένος Νόµος 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµε-
ροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε
οριστεί.

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Ο τόπος και τρόπος
καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο.

Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται  υπέρ του
∆ηµοσίου.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία δέσµευσης των µετοχών προκειµένου να συµµετάσχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις
των µετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα εφαρµόζονται τα  προβλεπόµενα στον Κανο-
νισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών"
(πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε."), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2.2  Φορολογία  Μερισµάτων

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 3296/2004 άρθρο 6 παράγραφος 4), όπως ισχύει σήµερα, οι εταιρείες των
οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών βαρύνονται για τη χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007 µε
συντελεστή φόρου 25% επί των φορολογητέων κερδών τους. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογη-
θέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των
µερισµάτων που εισπράττει.

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Νόµου, από τα κέρδη τα  οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγα-
τρικές εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλ-
λεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός εάν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της
µητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. 

Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής Εταιρείας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη
των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση.
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3. Στοιχεία του κλάδου

3.1 ∆οµή της Ελληνικής Αγοράς Πετρελαιοειδών

3.1.1. Γενικά 

Η παραγωγή αργού πετρελαίου στην Ελλάδα είναι ελάχιστη. Το κοίτασµα του Πρίνου στην Καβάλα καλύπτει λιγότερο
του 1% της εγχώριας ζήτησης, µε αποτέλεσµα το σύνολο σχεδόν των αναγκών της χώρας σε αργό πετρέλαιο να καλύ-
πτεται µε εισαγωγές.  Το αργό πετρέλαιο, αφού διυλιστεί στις εγχώριες µονάδες διύλισης, εξάγεται ή διατίθεται στην
ελληνική αγορά. 

Η δοµή της εγχώριας αγοράς πετρελαίου παρουσιάζεται σχηµατικά παρακάτω: 
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3.2. Θεσµικό Πλαίσιο

3.2.1 Γενικά 

Η παραγωγή και διακίνηση προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο. Μέχρι
τα µέσα της δεκαετίας του 1980 υπήρχε έντονος κρατικός παρεµβατισµός.  Το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθόριζε την τιµολο-
γιακή πολιτική και υποχρέωνε τις εταιρείες εµπορίας να προµηθεύονται καύσιµα από τα δύο κρατικά διυλιστήρια. Η
αγορά σταδιακά απελευθερώθηκε πλήρως και σήµερα η λειτουργία της ρυθµίζεται από το Ν. 3054/2002 ο οποίος τρο-
ποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3335/2005. Βάσει του νόµου ένα νοµικό πρόσωπο δύναται να λαµβάνει περισ-
σότερες από µία άδειες διύλισης, εµπορίας πετρελαιοειδών, λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών/πρατηρίου καυσίµων
κτλ. εφόσον πληροί χωριστά τις προϋποθέσεις που θέτει αυτός και να ασκεί τις δραστηριότητες αυτές. 

3.2.2. ∆ιύλιση Πετρελαιοειδών

Το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι εταιρείες διύλισης δύνανται ελεύθερα να εισάγουν και να επεξεργάζονται
αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα µε µόνο περιορισµό την καταβολή φόρων σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτοί προβλέπονται για εισαγωγές πετρελαιοειδών από
χώρες εκτός Ε.Ε.  

3.2.3. Άσκηση Εµπορίας Πετρελαιοειδών

Για τη χορήγηση άδειας εµπορίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε µια εταιρεία εµπορίας πρέπει να πληρούνται οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις: α) το µετοχικό κεφάλαιο να είναι µεγαλύτερο ενός κατώτατου ορίου, β) να διαθέτει αποθηκευ-
τικούς χώρους µεγέθους που εξαρτάται από το είδος της άδειας την οποία ζητά, γ) να διαθέτει τεχνικές εγκαταστάσεις
κατάλληλες για την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και δ) να διαθέτει έναν αριθµό ιδιόκτητων βυτιοφόρων. Η νοµο-
θεσία προβλέπει περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση βυτιοφόρων ή και πλωτών µέσων  για τη µετακίνηση των πετρελαι-
οειδών από τα διυλιστήρια. 

Οι εταιρείες εµπορίας µπορούν να προµηθεύονται έτοιµα προϊόντα είτε από τα εγχώρια διυλιστήρια είτε µέσω εισαγωγών
από οποιαδήποτε χώρα µε µόνο περιορισµό την καταβολή φόρων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπως αυτοί προβλέπονται για εισαγωγές από χώρες εκτός Ε.Ε. Βάσει του Νόµου 3054/2002, ο οποίος
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3335/2005, οι εταιρείες εµπορίας δύνανται να λειτουργούν πρατήρια και
εξακολουθούν να έχουν το δικαίωµα να είναι ιδιοκτήτριες της γης και των εγκαταστάσεων των πρατηρίων. Επίσης, τα ανε-
ξάρτητα πρατήρια/πρατηριούχοι µπορούν να προµηθεύονται απ’ ευθείας καύσιµα από τα διυλιστήρια κι από εισαγωγές
ή/και µέσω των εταιρειών εµπορίας.

3.2.4. Αποθέµατα Ασφαλείας 

Με το Νόµο 3054/2002, ο οποίος τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3335/2005, οι εισαγωγείς αργού πετρε-
λαίου και προϊόντων πετρελαίου είτε είναι διυλιστήρια ή εταιρείες εµπορίας ή πρατήρια είναι υποχρεωµένοι, σύµφωνα
µε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διατηρούν αποθέµατα ασφαλείας ίσα µε τα 90/365 των καθαρών
εισαγωγών που πραγµατοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος προκειµένου
να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης εφοδιασµού καυσίµων και στα πλαίσια των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. 

3.2.5. Τιµολόγηση

Οι τιµές των προϊόντων προς τον καταναλωτή είναι πλήρως απελευθερωµένες και διαµορφώνονται από τις εταιρείες
εµπορίας και τα πρατήρια βάσει των προσφερόµενων υπηρεσιών και των εκάστοτε συνθηκών προσφοράς και ζήτησης.



❚ 12 ❚  ετήσιο δελτίο

Για λόγους προστασίας του καταναλωτή τα διυλιστήρια γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον τρόπο προσδιο-
ρισµού των ex factory τιµών τους, οι δε εταιρείες εµπορίας τις πραγµατικές τιµές στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους
στους πρατηριούχους. Το κράτος έχει διατηρήσει το δικαίωµα να επιβάλλει σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο ανώτατες τιµές
πώλησης.

3.2.6. Φόροι 

Ο Ν. 2127/93 και ο Ν. 1642/86, όπως τροποποιήθηκε στις 1/1/93, καθώς επίσης και ο Ν. 3336/2005 (στο πλαίσιο της
εναρµόνισης µε την Οδηγία 2003/96/Ευρωπαϊκής Ένωσης) ο οποίος τροποποίησε και συµπλήρωσε το Ν. 2690/2001
προβλέπουν τα θέµατα ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ στα καύσιµα.

3.2.7. Κατανοµή ∆ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου

Το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε επίσηµα σε ισχύ το 2005 θέτοντας νοµικά δεσµευτικούς στόχους για τον περιορισµό
των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου από τις ανεπτυγµένες χώρες. Στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του
Πρωτοκόλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2003/87 βάσει της οποίας θεσπίστηκε σύστηµα εµπορίας των
δικαιωµάτων εκποµπής των αερίων του θερµοκηπίου. Η οδηγία καλεί τα κράτη-µέλη να καταθέσουν ολοκληρωµένα σχέδια
κατανοµής των προβλεπόµενων εθνικών εκποµπών στις επιµέρους δραστηριότητες που αυτή καλύπτει και κατ’ επέκταση
στις υποκείµενες εγκαταστάσεις. Το σύστηµα εµπορίας καλύπτει κυρίως τις βιοµηχανίες µε µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης
(η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στους κλάδους Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ∆ιϋλισης Πετρελαίου και Παρα-
γωγής Τσιµέντου) µε στόχο να υιοθετήσουν ενεργειακά βέλτιστες µεθόδους ώστε να ελαττώσουν τις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα (CO2).

Ως εκ τούτου, για την πρώτη φάση της εφαρµογής του συστήµατος εµπορίας (2005-2007), κατανεµήθηκαν δικαιώµατα
εκποµπής τόσο για τις υπάρχουσες και εν λειτουργία µονάδες κατά την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής, όσο
και για τις µονάδες οι οποίες ήταν υπό κατασκευή κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Η δεύτερη φάση του συστήµατος
εµπορίας (2008 – 2012) είναι αυστηρότερη και ήδη η Ελλάδα αποφάσισε να µειώσει κατά 16% τα δικαιώµατα εκποµπών
σε σχέση µε την πρώτη φάση.

3.2.8. Προδιαγραφές Προϊόντων 

Βάσει Ν∆ 549/70 καθώς και των συνακόλουθων υπουργικών αποφάσεων καθορίζονται  οι προδιαγραφές που θα πρέπει
να πληρούν τα προϊόντα πετρελαίου που διακινούνται στην εγχώρια αγορά. Ο έλεγχος αυτών γίνεται από το Γενικό Χηµείο
του Κράτους. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος καθορίσθηκαν
οι νέες προδιαγραφές περιεκτικότητας σε θείο και άλλες ιδιότητες για τη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης (Οδηγία 98/70/EC
και η τροποποίησή της µε την 2003/17/EC), οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα της επόµενης σελίδας. Η εφαρµογή των
νέων προδιαγραφών έχει αποφασιστεί σε δύο στάδια, το 2005 και το 2009, ενώ σηµειώνεται ότι στο µεσοδιάστηµα
πρέπει να είναι διαθέσιµα και τα δύο είδη καυσίµων (50 και 10 ppm). Η πολιτική της Επιτροπής για καύσιµα µε "µηδενικό"
(10 ppm) περιεχόµενο σε θείο έθεσε τις βάσεις για επενδύσεις σε µονάδες αποθείωσης, όπως το συγκρότηµα υδρογο-
νοπυρόλυσης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ που λειτουργεί από το 2005 παράγοντας καύσιµα των πλέον προηγµένων προδιαγραφών
του 2009 τα οποία ήδη έχουν σηµαντική ζήτηση από την Ευρωπαϊκή αγορά. 
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ΝΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ & ΝΤΙΖΕΛ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ:

01/01/2005 01/01/2009
Αµόλυβδη Βενζίνη
Περιεκτικότητα σε θειούχες ενώσεις (ppm) 50 µέγιστο1 10 µέγιστο
Περιεκτικότητα σε αρωµατικές ενώσεις (%vol) 35 µέγιστο 35 µέγιστο
Περιεκτικότητα σε ολεφίνες (%vol) 18 µέγιστο 18 µέγιστο
Περιεκτικότητα σε βενζόλιο (%vol) 1 µέγιστο 1 µέγιστο
Περιεκτικότητα σε οξυγονούχες ενώσεις (%) 2,7 µέγιστο 2,7 µέγιστο
Ντίζελ Κίνησης
Πυκνότητα στους 15 °C (kg/l) 0,845 µέγιστο 0,845 µέγιστο
Περιεκτικότητα σε θείο (ppm) 50 µέγιστο1 10 µέγιστο
Αριθµός κετανίων 51 ελάχιστο 51 ελάχιστο
Περιεκτικότητα σε πολυαρωµατικά (%wt) 11 µέγιστο 11 µέγιστο
Απόσταξη στους 95% vol.(°C) 360 µέγιστο 360 µέγιστο

1 Από την 1 Ιανουαρίου 2005, πρέπει να διατίθενται σταδιακά βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης µε προδιαγραφή στο θείο 10mg/kg. 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για καθαρότερο περιβάλλον δεν αφορά µόνο τα καύσιµα µεταφορών. Η ίδια τάση ελαχιστοποίησης
των αέριων ρύπων έχει επεκταθεί στο πετρέλαιο θέρµανσης αλλά και στα καύσιµα της ναυτιλίας. 

Στο πετρέλαιο θέρµανσης προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία (Οδηγία 1999/32/ΕΚ) η µείωση της µέγιστης
επιτρεπόµενης περιεκτικότητας σε θείο από 0,2% σε 0,1% από την  1η Ιανουαρίου 2008. Ύστερα από εισήγηση του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας για την Ελλάδα ορίστηκε η 15η Απριλίου
2008 (ήτοι µετά τη λήξη της χειµερινής περιόδου 2007-2008).   

Αναφορικά µε τα ναυτιλιακά καύσιµα µεγάλη προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο έχει γίνει µέσω του
International Maritime Organization (IMO). Ο οργανισµός, βασικό στόχο του οποίου αποτελεί ο περιορισµός των
εκποµπών από τη ναυτιλία,  µε την υπογραφή της Σύµβασης MARPOL έχει θέσει ως ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτι-
κότητας των καυσίµων σε θείο το 4,5% ενώ σε χαρακτηριζόµενες ως "περιοχές ελέγχου εκποµπών" (Sulphur Emission
Control Areas) η µέγιστη περιεκτικότητα ορίζεται σε 1,5%. Παράλληλα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όχι µόνο έχουν γίνει απο-
δεκτά τα παραπάνω όρια, αλλά έχει εφαρµοστεί η χρήση καυσίµων µε 1,5% περιεκτικότητα θείου για όλα τα πλοία των
ακτοπλοΐκών γραµµών και έχει αποφασιστεί η χρήση καυσίµων µε περιεκτικότητα θείου 0,1% για όλα τα ελλιµενισµένα
πλοία από το 2010. Επίσης, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες στα πλαίσια του IMO αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα
οδηγήσουν σε αυστηρότερους περιορισµούς των εκποµπών από την ναυτιλία µε χρονικό ορίζοντα εφαρµογής το 2011 -
2012.  

Μια σηµαντική παράµετρος που θα επηρεάσει τις µελλοντικές προδιαγραφές των προϊόντων ιδιαίτερα για τις µεταφορές
είναι η εισαγωγή των βιοκαυσίµων στο µίγµα των τελικών προϊόντων δηλαδή του βιοντήζελ και της βιοαιθανόλης.

H Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/30/EC έχει θέσει ένα φιλόδοξο στόχο για µερίδιο των βιοκαυσίµων τουλάχιστον ίσο µε 5,75%
στην αγορά των καυσίµων για τις µεταφορές µέχρι το 2010. Ο στόχος αυτός δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί και έχουν γίνει
πολύ µεγάλες προσπάθειες για τον συγκερασµό όλων των παραµέτρων που θα διευκολύνει τη µεγαλύτερη συµµετοχή
των βιοκαυσίµων.

Αποσκοπώντας στη µετάβαση σε καύσιµα χαµηλών εκποµπών άνθρακα (low carbon fuels), η Επιτροπή έχει προτείνει την
αναθεώρηση των οδηγιών 98/70/EC και 2003/17/EC που αφορούν στις ποιοτικές προδιαγραφές των µεταφορικών καυ-
σίµων καθώς και της οδηγίας 2003/30/EC που αφορά στην προώθηση των βιοκαυσίµων. Εντός του 2008 αναµένονται
να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και να υιοθετηθούν οι τελικές οδηγίες ως προς τα παραπάνω θέµατα.
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3.3. Πρόσφατες Εξελίξεις στη ∆ιεθνή Αγορά Πετρελαίου

Το 2007 η παγκόσµια οικονοµία εµφάνισε µια µικτή και ανοµοιογενή εικόνα κυρίως κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρι-
µήνου οπότε εµφανίστηκαν σηµάδια ύφεσης στις Η.Π.Α που όµως αντισταθµίστηκαν µε τη συµβολή των οικονοµιών των
αναπτυσσόµενων χωρών. Η ίδια περίπου εικόνα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια των πρώτων µηνών του τρέχοντος έτους
µε τις αρνητικές επιπτώσεις από τα προβλήµατα της πιστωτικής κρίσης της ενυπόθηκης στεγαστικής αγοράς υψηλού κιν-
δύνου (subprime mortgage market) των Η.Π.Α να επηρεάζουν τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τους επενδυτές, και τους
καταναλωτές. Εν τούτοις διαπιστώνεται ότι, µολονότι η ύφεση της Αµερικάνικης οικονοµίας διαφαίνεται ως το πλέον
πιθανό ενδεχόµενο, οι θετικές προοπτικές των οικονοµιών της Κίνας, της Ινδίας και των χωρών της Μέσης Ανατολής  παρα-
µένουν ανεπηρέαστες. 

Η αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου σε παγκόσµιο επίπεδο ανήλθε το 2007 σε 0,9 εκατ. βαρέλια/ηµέρα (bdp) και
ήταν αρκετά µεγαλύτερη της αντίστοιχης του 2006 (bpd 0,7 εκατ.). Οι αγορές που συνέβαλλαν στην αύξηση της ζήτησης
ήταν κυρίως αυτές της Κίνας και της Ινδίας.

Η συνολική ζήτηση σε παγκόσµιο επίπεδο διαµορφώθηκε σε bpd 84,8 εκατ. σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΠΕΚ. Σηµειώ-
νεται ότι η παραγωγή του ΟΠΕΚ  µειώθηκε κατά bpd 0,4 εκατ. ενώ η αντίστοιχη των εκτός ΟΠΕΚ χωρών (πρώην Σοβιετική
Ένωση, Λατινική Αµερική, Αφρική, Καναδάς, Κίνα) αυξήθηκε κατά bpd 0,9 εκατ. καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος της
αύξησης της ζήτησης.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιµές του αργού κατά το 2007 µε την τιµή του Brent να διαµορφώνεται από περίπου 50 δολάρια/βαρέλι
(USD/bbl) τον Ιανουάριο σε επίπεδα άνω των USD/bbl 90 το ∆εκέµβριο. Ιδιαίτερα ανοδικά κινήθηκαν οι τιµές το τελευταίο
τρίµηνο οπότε και καταγράφηκε η υψηλότερη τιµή του Brent για το έτος (USD/bbl 99,29 στις 21 Νοεµβρίου 2007). Η
εν λόγω εξέλιξη των τιµών του αργού υποστηρίχθηκε από προβληµατισµούς κυρίως ως προς την επάρκεια της παραγωγής
σε συνδυασµό µε την αύξηση της ζήτησης όπως αναφέρθηκε ήδη, καθώς και ως προς τις επιπτώσεις λόγω διάφορων
εντάσεων σε γεωπολιτικό επίπεδο (Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία). Η ανοδική εξέλιξη των τιµών συνεχίστηκε και κατά τους πρώτους
µήνες του 2008 µε την τιµή του Brent να διαµορφώνεται στην τιµή των USD/bbl 116,49 στις 25 Απριλίου 2008.

Οι τιµές των προϊόντων πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 ακολουθώντας πορεία αντίστοιχη µε αυτή των
τιµών του αργού. Η αύξηση της τιµής της βενζίνης οφείλεται στις έκτακτες διακοπές συντήρησης των Αµερικανικών διϋ-
λιστηρίων ενώ του πετρελαίου κίνησης οφείλεται στις νέες προδιαγραφές για χαµηλότερα επίπεδα περιεκτικότητας θείου
- 15 ppm - που ισχύουν από τον Ιούνιο 2006 στις Η.Π.Α.

Με βάση τα παραπάνω, τα διεθνή περιθώρια διύλισης διαµορφώθηκαν το 2007 σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (κεφάλαιο
7 του παρόντος δελτίου). 
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4. Πληροφορίες για την Εταιρεία

4.1. Γενικές Πληροφορίες

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µονάδες στην Ελλάδα στον τοµέα της διύλισης και επεξεργασίας
αργού πετρελαίου. 

Το 2002 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% της "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." (στο εξής καλούµενη "AVIN OIL"), της 4ης εται-
ρείας εµπορίας πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά, αποκτώντας έναν σηµαντικό βραχίονα στο χώρο της λιανικής εµπορίας
καυσίµων.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι η µοναδική εταιρεία διύλισης µε διυλιστήριο λιπαντικών και µαζί µε το διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ. στον
Ασπρόπυργο, τα µοναδικά σύνθετα διυλιστήρια καυσίµων στην Ελλάδα. Πέραν των βασικών µονάδων (ατµοσφαιρική
απόσταξη, καταλυτική αναµόρφωση και υδρογονοκατεργασία) περιλαµβάνει και άλλες µονάδες µετατροπής όπως κατα-
λυτική και θερµική πυρόλυση και υδρογονοπυρόλυση.

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1970 µε την επωνυµία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.», η οποία εν
συνεχεία τροποποιήθηκε το 1972 κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων σε «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (και στα Αγγλικά «MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.» για τις συναλ-
λαγές της µε πρόσωπα της αλλοδαπής). 

Έχει ως έδρα το ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α ) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανω-
νύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών (τοµέας Ανατολικής Αττικής) µε αρ. ΜΑΕ  1482/06/Β/86/26. 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε 50 έτη µέχρι την 7.05.2020. Για τη λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων
της Εταιρείας στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµόν ∆3/Α/4124/20.3.2001 άδεια λει-
τουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης απεριόριστης χρονικής διάρκειας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:

◗ Η ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής και επεξεργασίας βενζίνης αυτοκινήτων, ελαφρού πετρε-
λαίου ντίζελ, φωτιστικού πετρελαίου, καυσίµου πετρελαίου, πετρελαίου θερµάνσεως, LPG (υγροποιηµένου πετρε-
λαϊκού αερίου), βασικών και τελικών λιπαντικών, ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης
φύσεως και η ίδρυση µονάδων για τη συσκευασία και συντήρησή τους καθώς και η αξιοποίηση των διαφόρων τύπων
προϊόντων και παραγώγων τα οποία παράγονται ή κατασκευάζονται.

◗ Κάθε εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα για την αξιοποίηση ή διάθεση σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 805/729/1970
απόφαση των Υπουργών Συντονισµού, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό των παραπάνω
προϊόντων και οποιουδήποτε γενικά προϊόντος παραγόµενου από την Εταιρεία, όπως γενικότερα προϊόντα και παράγωγα
πετρελαίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη, και η ίδρυση συνεργείων επισκευής
µηχανών, σταθµών αυτοκινήτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα.

◗ Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης,  αγοράς, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, µεσιτείας, µεταφοράς, πώλησης ή/και
διάθεσης ακατέργαστου πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου και άλλων υδρογονανθράκων,
ορυκτών και µεταλλευµάτων, χηµικών (τόσο οργανικών όσο και ανόργανων) και προϊόντων παραγώγων και υποκατά-
στατων αυτών και γενικά η διεξαγωγή εργασιών εµπορίας και διανοµής όπως και κάθε άλλης δραστηριότητας αναγκαίας
ή χρήσιµης για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη τέτοιων εργασιών.

◗ Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ατµού και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και λιµενικών, υδραυλικών,
αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων, που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας και άλλων εται-
ρειών  που θα ιδρυθούν ή επιχειρήσεων που συνδέονται ή συνεργάζονται µε την Εταιρεία καθώς και η παροχή διαφόρων
γενικών υπηρεσιών προς τις ίδιες εταιρείες ή τις επιχειρήσεις αυτές.
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◗ Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων βιοµηχανικής επεξεργασίας και αποθήκευσης LPG, υλικών συσκευασίας και η
εµπορία τούτων, καθώς και κάθε βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα ή εργασία για το σκοπό αυτό.

◗ Η κατοχή, παροχή άδειας χρήσης ή η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατοχή και εκµετάλλευση εµπορικών σηµάτων, δικαι-
ωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, διπλωµάτων ή προνοµίων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), µεθόδων επεξεργασίας/προε-
τοιµασίας σχεδίων/µελετών, µεθόδων παραγωγής κλπ.

◗ Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση πρατηρίων διανοµής υγρών καυσίµων.

◗ Η διεξαγωγή εργασιών συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων υδρογονανθράκων.

◗ Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε µορφής οι οποίες έχουν σκοπούς όµοιους, παρεµφερείς, συµπληρωµατικούς
ή απλώς χρήσιµους µε οποιοδήποτε τρόπο, έστω και έµµεσα, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

◗ Η συµµετοχή και συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις/οµίλους επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής, µε σκοπούς ανά-
λογους, παρόµοιους, συµπληρωµατικούς ή απλώς χρήσιµους µε οποιοδήποτε τρόπο για την πραγµατοποίηση, έστω
και έµµεσα, των σκοπών της Εταιρείας, όπως και η αντιπροσώπευση άµεσα ή έµµεσα ελληνικών ή ξένων εταιρειών που
έχουν παρεµφερείς σκοπούς.

◗ Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και σε συνάρτηση µε αυτούς η αγορά, εκµίσθωση, µίσθωση κινητών και ακι-
νήτων.

◗ Η παροχή από την Εταιρεία τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε µορφής ασφάλειας (εµπράγµατης ή προσω-
πικής) υπέρ φυσικών ή νοµικών προσώπων, ή υπέρ εταιρειών  οποιασδήποτε µορφής και γενικά η ενέργεια κάθε πράξης
που στοχεύει άµεσα ή έµµεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. 

Σηµειώνεται ότι ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία.

Σύµφωνα µε το µοντέλο της κλαδικής κατάταξης FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark (ICB), το οποίο έχει
υιοθετήσει το Χρηµατιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο (industry) "Πετρέλαιο και Αέριο" (Oil
and Gas) και ειδικότερα στον υποκλάδο (subsector)  "∆ιϋλιστήρια" (Exploration & Production).
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4.2. Ιστορικό

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που επέδρασαν στην εξέλιξη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

1970-1972

Σύσταση και έναρξη της λειτουργίας του διυλιστηρίου το οποίο διαθέτει µονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, διυλιστήριο
παραγωγής βασικών λιπαντικών, προβλήτα µε σταθµό φόρτωσης, σταθµούς φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων.

1975

Επέκταση των εργασιών στον τοµέα παραγωγής καυσίµων µε την προσθήκη της µονάδας Ατµοσφαιρικής Απόσταξης.

1978

Κατασκευή µονάδας Καταλυτικής Αναµόρφωσης (περαιτέρω επεξεργασία νάφθας).

1980

Εγκατάσταση Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (επεξεργασία µαζούτ σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας).

1984

Κατασκευή µονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη αέριο καύσιµο. ∆ικαίωµα πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο.

1993

Πιστοποίηση ποιότητας για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων την Εταιρείας κατά ISO 9002.

1996

Αγορά του 50% των µετοχών της Εταιρείας από την Aramco Overseas Company BV, 100% θυγατρική της Saudi Arabian
Oil Company (Saudi Aramco). Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών της Εταιρείας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο
Μαρούσι Αττικής.

2000

Ολοκλήρωση επενδύσεων µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2000. Την ίδια χρονιά πιστοποιείται το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Εταιρείας κατά ISO 14001:1996.

2001

Εγκατάσταση νέου αεριοστροβίλου στο σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναβάθµιση της µονάδας κενού των
λιπαντικών. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε δηµόσια εγγραφή, εισαγωγή  στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
και έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της.

2002

Εξαγορά του 100% της εταιρείας εµπορίας πετρελαιοειδών "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." 

2003

Πιστοποίηση του Ενιαίου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων την Εταιρείας κατά
ISO 9001:2000.
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2004

Επαναπιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Εταιρείας κατά ISO 14001:2000 µε ισχύ µέχρι το
2007. 

2005

Ολοκλήρωση της κατασκευής της µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής
«καθαρών» καυσίµων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαίκής Ένωσης του 2005 και του 2009 (Auto Oil II). Από-
κτηση από τη Motor Oil Holdings S.A του ποσοστού που κατείχε η Aramco Overseas Company B.V στην Εταιρεία. Αύξηση
του ποσοστού της ελεύθερης διασποράς (free float) από 16,2% σε 32,6%  µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε εγχώριους
και διεθνείς θεσµικούς επενδυτές.  

2006

Επαναπιστοποίηση του Ενιαίου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Εται-
ρείας κατά ISO 9001:2000 για τρία επιπλέον χρόνια (µέχρι το 2009). Υπογραφή συµφωνίας συνεργασίας µε την Ισπανική
"IBERDROLA S.A." στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της εταιρείας "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.". Περαιτέρω
διεύρυνση του ποσοστού της ελεύθερης διασποράς (free float) σε 38,46%  µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε εγχώριους
και διεθνείς θεσµικούς επενδυτές.  

2007

Επαναπιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Εταιρείας κατά ISO 14001:2004 µε ισχύ µέχρι το
2010. Εγγραφή της Εταιρείας στο Ελληνικό Μητρώο των καταχωρηµένων οργανισµών των οποίων το Σύστηµα Οικολο-
γικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανο-
νισµού 761/2001.
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4.3. Αντικείµενο Εργασιών – Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  

Το διυλιστήριο µαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων αποτελεί το µεγαλύτερο
ιδιωτικό βιοµηχανικό συγκρότηµα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα και σύνθετα διυλιστήρια της
Ευρώπης.

Μέχρι το 1989 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ διέθετε όλη της την παραγωγή στην εξωτερική αγορά. Από το 1989 µέχρι σήµερα, µε την
απελευθέρωση του κλάδου, η Εταιρεία έχει καταφέρει να καταλάβει περίπου το ένα τέταρτο της εσωτερικής αγοράς
παραµένοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό εξαγωγικό διυλιστήριο. ∆ιατηρεί συνεπώς ένα περιορισµένο εµπορικό κίνδυνο
λόγω της διάθεσης των προϊόντων της και στις τρεις κύριες αγορές δηλ. εσωτερική αγορά, εξαγωγές και εφόδια πλοίων
και αεροσκαφών.

Το διυλιστήριο αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα βιοµηχανικά συγκροτήµατα µε δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων
τύπων αργού πετρελαίου και πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Είναι πλήρως καθετοποι-
ηµένο και εκτός από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις διαθέτει εκτεταµένους χώρους αποθήκευσης χωρητικότητας 2,3
εκατ. κ.µ., εγκαταστάσεις φόρτωσης και σύγχρονες λιµενικές εγκαταστάσεις τριών προβλητών µε µέγιστη χωρητικότητα
υποδοχής 450.000 τόνων.

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη κυρίως το αργό πετρέλαιο από το οποίο παράγει πλήρους εύρους προϊόντα
δηλαδή βενζίνες, ντίζελ, µαζούτ, άσφαλτο, καύσιµα αεριωθουµένων και λιπαντικά ενώ έµφαση δίνεται στα προϊόντα
υψηλής προστιθέµενης αξίας και στα προϊόντα νέων προδιαγραφών, εξυπηρετώντας έτσι µεγάλες εταιρείες εµπορίας
πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αποτελεί δε το µοναδικό παραγωγό λιπαντικών στην Ελλάδα. Τα παραγόµενα
βασικά και τελικά λιπαντικά είναι εγκεκριµένα από διεθνείς οργανισµούς (ACEA, API) και από τις Ένοπλες ∆υνάµεις των
ΗΠΑ. 

Η συνολική στεγασµένη επιφάνεια των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου αφορά κύρια σε δεξαµενές αποθήκευσης και
κτιριακές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για κτίρια όπου στεγάζονται ο εξοπλισµός ελέγχου των παραγωγικών εγκαταστάσεων,
οι υποσταθµοί ενέργειας, τα συνεργεία συντήρησης ενώ υπάρχουν επίσης χώροι αποθήκευσης βοηθητικών υλικών παρα-
γωγής- εξοπλισµού και γραφεία διοίκησης. 

Το κύριο µέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει κατασκευαστεί την περίοδο 1972-73. Σηµαντικές προσθήκες πραγ-
µατοποιήθηκαν σταδιακά καθ΄ όλη τη δεκαετία του 1980 και του 1990 ενώ την πενταετία 2003 – 2007 η συνολική επεν-
δυτική δαπάνη ανήλθε σε Ευρώ 563 εκατ. και αφορούσε κυρίως στην κατασκευή και εγκατάσταση της µονάδας Υδρο-
γονοπυρόλυσης- Hydrocracker - (σχετική αναφορά γίνεται στο εδάφιο 4.9 του παρόντος κεφαλαίου).

Πέραν των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, η Εταιρεία ενεργοποιείται και στον εµπορικό χώρο αγοράζοντας και µεταπω-
λώντας τελικά προϊόντα, εκµεταλλευόµενη τις εκάστοτε ευκαιρίες της αγοράς.

Η Εταιρεία στεγάζει τις διοικητικές της υπηρεσίες σε µισθωµένο κτίριο στην περιοχή του Αµαρουσίου, επί της οδού
Ηρώδου Αττικού 12Α.  

Η Εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες οι οποίες είναι σε ισχύ και καµία διοικητική κύρωση δεν έχει επιβληθεί
ή εκκρεµεί για παράβαση ή υπέρβαση των  αδειών. 

Σηµειώνεται επίσης ότι δεν έχει γίνει διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
της. 
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4.4. ∆ίκτυο Πωλήσεων & ∆ιανοµής – Εξυπηρέτηση Πελατών

Ο κύριος όγκος των προϊόντων της Εταιρείας παραδίδεται στους πελάτες µε όρους FOB, από τις εγκαταστάσεις του διυ-
λιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους. Μέρος της παραγωγής το οποίο προορίζεται για κατανάλωση στις µεγάλες αστικές
περιοχές, µεταφέρεται µε πλοία για αποθήκευση και παράδοση σε εγκαταστάσεις τρίτων, ενώ το υπόλοιπο είτε µετα-
φέρεται δια σωληναγωγών στις παρακείµενες του διυλιστηρίου εγκαταστάσεις της εταιρείας εµπορίας καυσίµων AVIN
OIL, είτε παραδίδεται από το σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων του διυλιστηρίου η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το
2004.

Αποσκοπώντας στην ενίσχυση του µεριδίου της στη Βόρεια Ελλάδα και στην καλύτερη πρόσβαση στις αγορές των Βαλ-
κανικών χωρών, η Εταιρεία το 2007 διασφάλισε έναν σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων (Truck Loading Terminal) στην
περιοχή της Καβάλας µε µακροχρόνια µίσθωση (long – term lease). 

Πελάτες της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι όλες οι µεγάλες εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, οι εταιρείες εφοδιασµού
πλοίων, ενώ σηµαντικό µέρος των εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές προς τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, των
Βαλκανίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α.

Η Εταιρεία εκτός από τις εµπορικές της δραστηριότητες παρέχει στους πελάτες της και άλλες υπηρεσίες εκµεταλλευ-
όµενη την υποδοµή της. Σε αυτές συµπεριλαµβάνεται η αποθήκευση προϊόντων για λογαριασµό τρίτων.

Σηµειώνεται ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε», η οποία κατασκεύασε και διαχειρίζεται τον αγωγό µεταφοράς καυσίµων από το διυλι-
στήριο Ασπροπύργου των ΕΛ.ΠΕ. στο νέο αεροδρόµιο, καθώς και στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε» που διαχειρίζεται τις δεξαµενές και την παροχή καυσίµων εντός του αεροδροµίου (για τα
ποσοστά συµµετοχής βλ. Κεφ. 6) 

4.5. Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 33.234.894 διαιρούµενο σε 110.782.980 κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε µία. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει εγκεκριµένο αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο,
ούτε µερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Επίσης δεν υπάρχουν µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες προς κτήση οµο-
λογίες και δεν υφίστανται καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου και τροποποίησης των δικαιωµάτων διαφόρων
κατηγοριών µετοχών που να είναι περισσότερο περιοριστικοί από αυτούς που ορίζει ο νόµος.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας:

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών %
PETROVENTURE HOLDINGS LTD 56.499.320 51,00%
PETROSHARES LIMITED 11.673.690 10,54%
Επενδυτικό Κοινό 42.609.970 38,46%
ΣΥΝΟΛΟ 110.782.980 100,00%

Τα δύο νοµικά πρόσωπα – µέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, PETROVENTURE HOLDINGS LTD και PETROSHARES LIMITED,
εδρεύουν στο Jersey Channel Islands και λειτουργούν σύµφωνα µε το νόµο του Jersey του 1991. Η εδρεύουσα στο Λου-
ξεµβούργο εταιρεία συµµετοχών MOTOR OIL HOLDINGS S.A, συµφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη, είναι ελέγχων
µέτοχος των PETROVENTURE HOLDINGS LTD και PETROSHARES LTD.
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4.6. ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση της Εταιρείας

Το εν ενεργεία ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. Ιδιότητα µέλους*
1.  Βαρδής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό
2.  Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό
3.  Παναγιώτης  Κονταξής Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό
4.  Ιωάννης Κοσµαδάκης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό
5.  Πέτρος Τζαννετάκης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό
6.  ∆ηµοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου Μέλος Μη Εκτελεστικό
7.  Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Θεόδωρου Μέλος Μη Εκτελεστικό
8.  Γεώργιος Αλεξανδρίδης Μέλος Μη Εκτελεστικό
9.  Γεώργιος Θεοδωρουλάκης Μέλος Μη Εκτελεστικό
10.∆έσποινα Μανώλη Μέλος Μη Εκτελεστικό
11. Αντώνης Θεοχάρης Μέλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο
12. Κωνσταντίνος Μαραβέας Μέλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο

*σύµφωνα µε Ν. 3016/2002

Η θητεία του ανωτέρω ∆.Σ. λήγει κατά την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα εγκρίνει τις
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2007.

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα : 

◗ Βαρδής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Εται-
ρείας και είναι επικεφαλής της διοίκησής της από το 1972. Πέραν της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει  αναπτύξει ένα ευρύ φάσµα
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

◗ Ιωάννης Κοσµαδάκης του Νικολάου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Γενικός ∆ιευθυντής Marketing. Εργάζεται
στην Εταιρεία από το 1978.

◗ Πέτρος Τζαννετάκης του Τζαννή, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών. Εργάζεται
στην Εταιρεία από το 1986.  

◗ Στειακάκης Μιχαήλ, Γενικός ∆ιευθυντής Παραγωγής. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1982.

∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Θανόπουλος.

Κατά το 2007, οι αµοιβές των οργάνων διευθύνσεως και εποπτείας της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 1.964 χιλ. και οι αµοιβές
των µελών του ∆.Σ. (περιλαµβάνονται στα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας) σε Ευρώ 219 χιλ. 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2005 2006 2007
Αµοιβές διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 1.852,0 2.409,0 1.964,0
Αµοιβές Μελών ∆.Σ. 216,0 219,0 219,0
Σύνολο 2.068,0 2.628,0 2.183,0
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4.8. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Η Εταιρεία αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους εργοδότες στον ελληνικό χώρο. Ο συνολικός αριθµός του απασχο-
λούµενου προσωπικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ανήλθε σε 1.267 άτοµα από τα οποία τα 1.081 απασχολούντο στο
διυλιστήριο και τα 186 στα κεντρικά γραφεία.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (στοιχεία 31.12)
2005 2006 2007

∆ιυλιστήριο 971 1.011 1.081
Κεντρικά Γραφεία 186 186 186
ΣΥΝΟΛΟ 1.157 1.197 1.267

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται από την Εταιρεία στο µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων της καθώς αυτό αποτελεί βασικό
προτέρηµα έναντι του ανταγωνισµού και του διεθνοποιηµένου και τεχνολογικά προηγµένου χαρακτήρα του κλάδου.
Σήµερα, περίπου το 20% των εργαζοµένων είναι απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων εκπαιδευτικών οργανισµών ενώ επι-
µορφωτικά προγράµµατα και σεµινάρια διεξάγονται από την Εταιρεία κάθε χρόνο σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα ευρύ πρόγραµµα επιµορφωτικών σεµι-
ναρίων που διεξάγονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (βλ. σχετικά εδάφιο 4.10.4 Εκπαίδευση Προσω-
πικού). Επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο µια συνεχής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού προς όφελος της Εταιρείας
και του κοινωνικού συνόλου.

Επιπλέον, η διοίκηση της Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας και ιδιαίτερα της
ασφάλειας των εργαζοµένων διαθέτοντας 3 ιατρούς εργασίας, νοσηλευτικό προσωπικό, 4 πλήρως εξοπλισµένα ασθε-
νοφόρα. Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος προς τους εργαζοµένους της, η Εταιρεία παρέχει και ιδιωτικό ασφαλιστικό πρό-
γραµµα ζωής και νοσοκοµειακής περίθαλψης για το προσωπικό και τις οικογένειες τους, µε κάλυψη όλων των περιστα-
τικών περίθαλψης που προκύπτουν, καθώς και επιπλέον πρόγραµµα συνταξιοδότησης. Τα παραπάνω προγράµµατα θεω-
ρούνται πρωτοποριακά λόγω των παροχών και των αποζηµιώσεων που προβλέπουν. Η Εταιρεία επίσης διαθέτει πολυ-
µελές τµήµα ασφάλειας µε εξειδικευµένο τεχνικό ασφαλείας, του οποίου το έργο είναι η επίβλεψη των χώρων εργασίας
από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, και η πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων σε συνδυασµό µε 5 οχήµατα πυρόσβεσης
καθώς και πληθώρα µόνιµων και φορητών συστηµάτων ανίχνευσης και αντιµετώπισης πυρκαγιών.

Η πολιτική πρόληψης ατυχηµάτων εφαρµόζεται / υλοποιείται µε τους εξής τρόπους:

◗ Τήρηση της νοµοθεσίας και των διεθνώς αποδεκτών κωδίκων, προτύπων και κανόνων σωστής λειτουργίας.

◗ Συνεχής βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής.

◗ Καταγραφή όλων των ατυχηµάτων, αξιολόγηση αυτών και λήψη κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

◗ ∆ιαρκής αναβάθµιση των µέσων ατοµικής προστασίας και πυρασφάλειας µε παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού
στη χρήση αυτών.
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4.9.  Επενδύσεις

Η επενδυτική δαπάνη της τελευταίας πενταετίας 2003 – 2007 ανήλθε σε Ευρώ 563 εκατ. και περιλαµβάνει το σύνολο
της επένδυσης του συγκροτήµατος Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker), που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 2003 –
2005 µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και επέκταση των παραγωγικών µονάδων του διυλιστηρίου, σειρά έργων κατασκευής
αποθηκευτικών χώρων για την υποστήριξη του ενισχυµένου όγκου πωλήσεων, καθώς επίσης και έργα αύξησης της αξιο-
πιστίας και ασφάλειας του διϋλιστηρίου. Η επενδυτική δαπάνη ανά έτος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα:

Α) Το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο µετά το 2003 αποσκοπούσε στη
µεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους του διυλιστηρίου. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες:

◗ Εγκατάσταση συγκροτήµατος Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) (συνολικός προϋπολογισµός Ευρώ 350 εκατ.) για
την παραγωγή νέων «καθαρών» καυσίµων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2005 αλλά και
του 2009 (Auto Oil II). Με τη νέα επένδυση επίσης αυξήθηκε η παραγωγή του διυλιστηρίου σε ντίζελ, στο οποίο η
Ελλάδα και η Ευρώπη γενικότερα παρουσιάζουν έλλειψη. Η επιπρόσθετη παραγωγή ντίζελ  υποκατέστησε εισαγωγές
του διυλιστηρίου ενώ η συγκεκριµένη µονάδα προσέδωσε µεγαλύτερη ευελιξία δίνοντας τη δυνατότητα µεγιστοποίησης
της παραγωγής είτε σε ντίζελ είτε σε βενζίνες ανάλογα µε την εποχιακή ζήτηση. 

Για τους σκοπούς του έργου κατασκευάστηκαν οι εξής µονάδες:

♦ Μονάδα Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker), δυναµικότητας 37.000 bpd

♦ Μονάδα αποθείωσης ντίζελ, δυναµικότητας 32.000 bpd

♦ Μονάδα παραγωγής υδρογόνου, δυναµικότητας 65.000 Nm3 / hr

♦ Υποσταθµός 150 kVolt για τη σύνδεση του διυλιστηρίου µε το διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας καθώς και νέος αεριοστρόβιλος µε τον οποίο η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε στα 68 MW

♦ Νέο συγκρότηµα µονάδων ανάκτησης θείου.

Επιπρόσθετα, έγιναν εκτενείς αναβαθµίσεις των υφιστάµενων µονάδων απόσταξης (ατµοσφαιρικής και σε κενό), καθώς
και αναδιάρθρωση των µονάδων βοηθητικών παροχών (νέος πυρσός διυλιστηρίου, νέες µονάδες αφαλάτωσης, επε-
ξεργασίας νερού και αέρα κλπ.).

2003 2004 2005

ΕΤΟΣ
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Το εν λόγω συγκρότηµα παραγωγής τέθηκε σε λειτουργία το Νοέµβριο του 2005. Όλοι οι στόχοι του έργου επετεύ-
χθησαν ως προς το χρόνο παράδοσης των µονάδων, την ποιότητα των παραγόµενων τελικών προϊόντων καθώς και τη
συνολική δαπάνη.

Για την εκτέλεση του έργου απαιτήθηκαν περισσότερες από 4,5 εκατ. ανθρωποώρες. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι
καθόλη τη διάρκεια των εργασιών δεν προκλήθηκε κανένα ατύχηµα. Αυτό είναι ενδεικτικό της έµφασης που δόθηκε
στον τοµέα της ασφάλειας.

Στα πλαίσια του έργου και µέσω µιας σειράς αναβαθµίσεων, τροποποιήσεων και προσθηκών, βελτιώθηκαν οι περι-
βαλλοντικοί όροι του διυλιστηρίου, τόσο σε σχέση µε τις αέριες εκποµπές, όσο και σε σχέση µε τη διαχείριση των υγρών
αποβλήτων.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης ο βαθµός πολυπλοκότητας του διυλιστηρίου (Nelson Complexity Index) αυξήθηκε
σηµαντικά κατατάσσοντάς το µεταξύ των αρτιότερων και πλέον σύνθετων της Ευρώπης και ενισχύοντας ακόµη περισ-
σότερο ένα από τα βασικά του συγκριτικά πλεονεκτήµατα.

◗ Η αναβάθµιση  του συγκροτήµατος παραγωγής λιπαντικών ξεκίνησε το 2007 µε προϋπολογισµό Ευρώ 15 εκατ. συµ-
βάλλοντας στη µεγιστοποίηση της απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας επεξεργασίας βασικών λιπαντικών και στην
ποιοτική βελτίωση των τελικών προϊόντων λιπαντικών. Σηµειώνεται ότι παράλληλα έχει πραγµατοποιηθεί σταδιακά
εκσυγχρονισµός επιλεγµένων στοιχείων του εξοπλισµού των µονάδων παραγωγής λιπαντικών (όπως επί παραδείγµατι
όλων των φίλτρων αποκήρωσης). Επισηµαίνεται ότι οι επενδύσεις των τελευταίων ετών έχουν συµβάλλει στην αύξηση
του όγκου πωλήσεων λιπαντικών ο οποίος το 2007 ξεπέρασε τους 200.000 µετρικούς τόνους που αποτελεί ιστορικό
υψηλό για την Εταιρεία. 

◗ To σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης παραγωγικών διαδικασιών (Advanced Process Control), το οποίο αποτελεί συνέχεια
του Συστήµατος Κατανεµηµένου Ελέγχου, συµβάλλει στη µεγιστοποίηση των περιθωρίων κερδοφορίας του διυλι-
στηρίου, αφού αποτελεί βασικό εργαλείο για την αύξηση παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, την ορθο-
λογικότερη χρησιµοποίηση των παραγωγικών µονάδων, καθώς και τη µείωση του λειτουργικού κόστους του διυλιστηρίου.
Κατά τα έτη 2004–2007, και στα πλαίσια ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράµµατος συνολικού προϋπολογισµού Ευρώ
8,8 εκατ., ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του σε υπάρχουσες µονάδες του διυλιστηρίου, ιδιαίτερα της µονάδας καταλυ-
τικής πυρόλυσης µετά τις αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας (αποθειωµένη τροφοδοσία) λόγω της ολοκλήρωσης της
νέας µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker). Κατά το 2007 το έργο συνεχίστηκε και στη µονάδα απόσταξης
αργού όπου οι στόχοι του συστήµατος αυτόµατης ρύθµισης  είναι τόσο η µεγιστοποίηση της ανάκτησης του οικονοµικά
συµφερότερου µίγµατος ενδιάµεσων προϊόντων όσο και η διαχείριση των αλλαγών τροφοδοσίας αργού και διατήρησης
των βέλτιστων  συνθηκών  λειτουργίας.  

Β) Με στόχο την προώθηση και πώληση όλων των προϊόντων του διυλιστηρίου στη βέλτιστη δυνατή τιµή η Εταιρεία
συνέχισε το επενδυτικό πρόγραµµά της για την υποστήριξη των αυξηµένων όγκων διακίνησης πρώτων υλών και προϊόντων
µε έργα υποδοµής σε δίκτυα διανοµής, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυα σωληνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό κατασκευά-
στηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2004 σταθµός φόρτωσης βυτιοφόρων του διϋλιστηρίου (συνολικό κόστος Ευρώ 20,5
εκατ.) για την εξυπηρέτηση των πελατών Πελοποννήσου – ∆. Ελλάδας, ενώ το πρώτο εξάµηνο του 2007 τέθηκαν σε λει-
τουργία τρεις δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 105.000 κυβικών µέτρων (συνολικό κόστος Ευρώ 9,7 εκατ.). Επι-
πλέον έχει δροµολογηθεί το έργο για την κατασκευή έξι νέων δεξαµενών συνολικής χωρητικότητας 130.000 κυβικών
µέτρων συνολικού προϋπολογισµού Ευρώ 16 εκατ. 

Γ) Την τριετία 2005–2007 η Εταιρεία πραγµατοποίησε, κατά την πάγια τακτική της, σηµαντικό αριθµό επενδύσεων για τη
βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και του επιπέδου ασφαλείας του διυλιστηρίου. 

◗ Το 2006 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αναβάθµιση της µονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων µε την εγκα-
τάσταση νέας µονάδας βιολογικού καθαρισµού και την πλήρη αναβάθµιση του συστήµατος πρωτογενούς και δευτε-
ρογενούς επεξεργασίας. Το έργο µε προϋπολογισµό Ευρώ 16 εκατ. αποσκοπεί στην αύξηση της δυναµικότητας της
µονάδας ώστε να καλύπτει το νέο συγκρότηµα της Υδρογονοπυρόλυσης, καθώς και εξαιρετικές περιπτώσεις υψηλής
βροχόπτωσης. Επίσης προβλέπεται ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων µε χρήση νέων τεχνολογιών για την περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας των αποβλήτων και της µηχανικής διαθεσιµότητας της µονάδας.
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◗ Το 2005 µαζί µε το έργο του συγκροτήµατος της Υδρογονοπυρόλυσης πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό έργο για τη
µείωση εκποµπών καταλύτη από τη µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (συνολικός προϋπολογισµός Ευρώ 10,9 εκατ.).
Το έργο περιελάµβανε µεταξύ άλλων την εγκατάσταση ηλεκτροστατικού φίλτρου (electrostatic precipitator) στα απαέρια
της µονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών καταλύτη στην ατµόσφαιρα, ακολου-
θώντας τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Best Available Techniques - BAT) που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για τα διυλιστήρια.

◗ Η µεγάλη επέκταση και εξάπλωση των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου προς το βόρειο τµήµα αυτού δηµιούργησε
νέες ανάγκες χωροταξικής διάταξης που υπαγόρευσαν τη µετεγκατάσταση των συνεργείων συντήρησης και την κατα-
σκευή νέας κεντρικής αποθήκης υλικών. Παράλληλα, για την ασφαλέστερη διακίνηση των οχηµάτων προς τις νέες εγκα-
ταστάσεις κατασκευάστηκε νέος οδικός κόµβος στη συµβολή της παλαιάς Εθνικής οδού. Ο συνολικός προϋπολογισµός
των εν λόγω έργων ανέρχεται σε Ευρώ 3 εκατ.  

◗ Σε συνέχεια   της ολοκλήρωσης των παραπάνω επενδυτικών προγραµµάτων επέκτασης και ποιοτικής αναβάθµισης των
παραγωγικών της εγκαταστάσεων, η Εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Η αντικατάσταση δύο εκ των τεσσάρων συνολικά αεριοστροβίλων του συγκροτήµατος συµπαραγωγής ενέργειας τα
τελευταία δύο έτη έχει αυξήσει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της σχετικής ενεργειακής
απόδοσης του διϋλιστηρίου. Το συνολικό κόστος για τους δύο αεριοστροβίλους ανήλθε στα Ευρώ 8,2 εκατ. Επιπρό-
σθετα το 2007 ολοκληρώθηκε η επένδυση της νέας µονάδας παραγωγής αφαλατωµένου νερού µε τεχνολογία αντί-
στροφης ώσµωσης, προϋπολογισµού Ευρώ2,5 εκατ. που λειτουργεί µε σηµαντικά χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε τις
υφιστάµενες µονάδες του διϋλιστηρίου.   

Για το 2008 η επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας εκτιµάται στα Ευρώ 80 εκατ. περίπου. Το µεγαλύτερο µέρος της εν λόγω
δαπάνης αφορά στο έργο κατασκευής της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (Crude Distillation Unit) δυναµικότητας
περίπου 60.000 βαρελιών/ηµέρα (bpd) συνολικού προϋπολογισµού Ευρώ 180 εκατ. Η κατασκευή της µονάδας ανετέθη
τον Ιανουάριο του 2008 στην εταιρεία TECHNIP Italy µετά από διεθνή διαγωνισµό. Με την προσθήκη της νέας µονάδας
η παραγωγική δυναµικότητα του ∆ιϋλιστηρίου θα υπερβεί τα bpd 170.000 ή τα 9,0 εκατ. µετρικούς τόνους ετησίως.
Πρόσθετα οφέλη αναµένονται από την υποκατάσταση εισαγωγών µαζούτ (Straight Run Fuel Oil) µε ιδιοπαραγόµενο, τη
βελτιστοποίηση προµηθειών αργού και τη δυνατότητα κατεργασίας µεγαλύτερης γκάµας τύπων αργού. Το έργο έχει µπει
στο τελικό στάδιο λεπτοµερούς σχεδιασµού, προµήθειας εξοπλισµού και κατασκευής. Η  νέα µονάδα αναµένεται να
τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2010.
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4.10. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και Κοινωνία

4.10.1. Περιβάλλον – Ποιότητα 

Από την αρχή της λειτουργίας της η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας έχοντας ως κύριο αντικειµενικό σκοπό να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της. Στόχος της Εταιρείας είναι
να εφοδιάζει τους πελάτες της µε αξιόπιστα προϊόντα ποιότητας µέσω καθολικής ενεργοποίησης της διοίκησης και προ-
λαµβάνοντας ενδεχόµενα προβλήµατα πριν αυτά εµφανισθούν.

Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει από το 1992 ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας έτσι
ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002. Η
αρχική πιστοποίηση αυτού του συστήµατος έγινε το ∆εκέµβριο 1993. 

Από τότε το Σύστηµα Ποιότητας έχει γίνει αναπόσπαστο µέρος των λειτουργιών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Το 2002 ξεκίνησε η αναδιαµόρφωση του υπάρχοντος συστήµατος, ώστε να αναπτυχθεί ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιό-
τητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2000. Η πιστοποίηση αυτού του συστήµατος έγινε τον
Ιανουάριο 2003 από τη Bureau Veritas Quality International (BVQI). Το Μάρτιο του 2006 έγινε επαναπιστοποίηση του
συστήµατος µε πιστοποιητικό ισχύος µέχρι το Φεβρουάριο του 2009.

Η δέσµευση τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι καθολική.
Στα πλαίσια της δέσµευσης αυτής, το Σεπτέµβριο του 2006 έγινε ∆ιαπίστευση του Χηµείου του ∆ιϋλιστηρίου από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆) µε πιστοποιητικό που ισχύει µέχρι το Σεπτέµβριο του 2010.

Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο του 2007 η ∆ιοίκηση της Εταιρείας υλοποιώντας τη δέσµευσή της για συνεχή βελτίωση στη ∆ια-
χείριση του Περιβάλλοντος, προχώρησε σε εθελοντική βάση στην έκδοση ετήσιας Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης, σύµφωνα
µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό EMAS ER 761/2001 επικυρωµένη από τη Bureau Veritas και καταχωρηµένη στα Μητρώα
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και της Ευρωπαίκής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφο 2 του ER 761/2001.

Η καθιέρωση µεθόδων και διαδικασιών οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον είναι προτεραιότητα για τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
Η λειτουργία του διυλιστηρίου είναι σύµφωνη µε τον περιβαλλοντικό κανονισµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και πλήρως εναρµονισµένη µε τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές του περιβάλλοντος. Η χρήση προηγµένων
µεθόδων επεξεργασίας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, συνέβαλε στο να πιστοποιηθεί η ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
του ∆ιϋλιστηρίου αρχικά το ∆εκέµβριο 2000 κατά ISO 14001:1996. Το Μάρτιο του 2007 έγινε επαναπιστοποίηση κατά
ISO 14001:2004 και ισχύ µέχρι τον Ιανουάριο του 2010.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι το µοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη µε
τέτοιο βαθµό πολυπλοκότητας που έχει πιστοποιηθεί και µε τα δύο συστήµατα και µάλιστα για όλο το φάσµα των δρα-
στηριοτήτων.

Για την επίτευξη και διατήρηση των ανωτέρω περιβαλλοντικών στόχων η Εταιρεία στοχεύει στη:

◗ Μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας µε παράλληλη αύξηση της ιδιοπαραγόµενης ενέργειας.

◗ Παραγωγή προϊόντων και χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

◗ Ελεγχόµενη διαχείριση των αερίων εκποµπών και συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας.

◗ Προώθηση της ανακύκλωσης και αποτελεσµατική διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.

◗ Αντιµετώπιση των έκτακτων περιβαλλοντικών περιστατικών µε την ανάπτυξη και εφαρµογή σχεδίων δράσεως όπως το
Oil Spill Contingency Plan.

Τέλος, σηµαντική συµβολή έχει η νέα µονάδα της Υδρογονοπυρόλυσης που ετέθη σε λειτουργία το 2005 για παραγωγή
βενζίνης και πετρελαίου χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, µε παράλληλη λειτουργία µονάδων (απογύµνωσης όξινων
νερών, ανάκτησης θείου, αναβάθµισης του βιολογικού καθαρισµού, εξοικονόµησης ενέργειας) που εξασφαλίζουν τη φιλι-
κότητα των διεργασιών παραγωγής προς το περιβάλλον.
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4.10.2. Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) υποδηλώνει την ισόρροπη αντιµετώπιση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλ-
λοντικής επίδρασης της λειτουργίας µιας επιχείρησης σύµφωνα µε το παγκοσµίως πλέον αποδεκτό από τα υπεύθυνα µέλη
της επιχειρηµατικής κοινότητας τρίπτυχο «κοινωνία – περιβάλλον – οικονοµία», στο οποίο αποτυπώνεται η κεντρική επι-
δίωξη ενός οργανισµού για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους, αλλά µε ταυτόχρονη φροντίδα για την ικανοποίηση
των πελατών του, µέριµνα για τους εργαζοµένους του και φροντίδα για το περιβάλλον και την κοινωνία εν γένει. Παράλληλη
και συναφής είναι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, της ανάπτυξης δηλαδή που επιδιώκει την κάλυψη των σηµερινών
αναγκών, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα διαχείρισης πόρων από τις επόµενες γενιές. 

Η κοινωνική υπευθυνότητα, µε την έννοια της πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων να εντάσσουν στα προγράµµατα κοινω-
νικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, είχε υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη
αρκετά χρόνια πριν η έννοια της ΕΚΕ, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, αναπτυχθεί και παγιωθεί ως µέρος της σύγχρονης επι-
χειρηµατικής πρακτικής, πράγµα που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ’90.  Έτσι, οι µεγαλύτερες και πιο υπεύθυνες
επιχειρήσεις του κόσµου έχουν πλέον αποµακρυνθεί από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που περιόριζαν τον κοινωνικό ρόλο
τους απλώς σε ορισµένες δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς, σε χορηγίες εκδηλώσεων και σε µέτρα βασικής φροντίδας
για τους εργαζόµενους και υιοθετούν σταδιακά µια συστηµατική και στρατηγική προσέγγιση της διαχείρισης της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Αυτή η στρατηγική στοχεύει
στη µακροπρόθεσµη αύξηση της απόδοσής τους µέσα από πρακτικές που ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
όπως απεικονίζεται στο τρίπτυχο "κοινωνία – περιβάλλον – οικονοµία".

Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τυγχάνουν εφαρµογής και σεβασµού οι αρχές της ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς το αργό
πετρέλαιο στα επιµέρους στάδια επεξεργασίας του (εξόρυξη – µεταφορά - διύλιση - παραγωγή προϊόντων) µπορεί να
προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες πρέπει να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά µε τα διαθέσιµα τεχνο-
λογικά µέσα. 
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H Εταιρεία αναγνωρίζει πλήρως τη σηµασία των παραπάνω και εκφράζει την κοινωνική της υπευθυνότητα µε τη δέσµευση
για εκτέλεση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας µε σεβασµό προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.
Φυσική απόρροια αυτής της δέσµευσης είναι η ολιστική προσέγγιση στην εφαρµογή των αρχών της ΕΚΕ, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (εργαζόµενους, µετόχους, πελάτες, προµηθευτές και την κοινωνία στο σύνολό της)
και το περιβάλλον. 

Επιπλέον, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εναρµονίζει τη δράση της µε την τρέχουσα
κωδικοποίηση της επιχειρηµατικής δεοντολογίας και υποστηρίζει τη σύγχρονη απαίτηση για περισσότερη διαφάνεια,
καθώς και έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µερών.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ και υποστηρίζει τον στόχο του για την προώθηση
της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής µέσα από την ανάδειξη
και εφαρµογή "βέλτιστων πρακτικών" (best practices).

Οι τέσσερις τοµείς δράσης στους οποίους αφορούν τα προγράµµατα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως άλλωστε
προκύπτουν και από τα σχετικά διεθνώς αποδεκτά πρότυπα –κυρίως το Global Reporting Initiative, του οποίου οι βασικές
αρχές, κατευθύνσεις και οδηγίες αποτελούν τη βάση που ακολουθεί η Εταιρεία για την έκδοση των Κοινωνικών Απολο-
γισµών –  είναι:

◗ Το Περιβάλλον

◗ Ο Εργασιακός χώρος

◗ Η Κοινωνία

◗ Η Αγορά  

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ:

◗ ως υπεύθυνος εργοδότης, µεριµνά για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της, επενδύοντας
στην εκπαίδευσή του, εξασφαλίζοντας έναν εργασιακό χώρο δηµιουργίας και εξέλιξης, όπου η οµαδική εργασία, ο
σεβασµός, η πρωτοβουλία και η καινοτοµία είναι βασικά χαρακτηριστικά και όπου η Υγιεινή και η Ασφάλεια στους
χώρους εργασίας αποτελούν µέγιστη προτεραιότητα που διασφαλίζονται µε τις πλέον εξελιγµένες υλικοτεχνικές υπο-
δοµές και διοικητικές πρακτικές.

◗ µε υπεύθυνη συµπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, µεριµνά για τη µικρότερη δυνατή επίπτωση των δραστηριοτήτων
της στο περιβάλλον, έχοντας σε εφαρµογή αποτελεσµατικό Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και χρησιµοποι-
ώντας τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, καθώς και τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα προστασίας του περιβάλλοντος,
διαχείρισης και εξοικονόµησης ενέργειας.

◗ ως υπεύθυνο µέλος της κοινωνίας, επιζητεί γόνιµο κοινωνικό διάλογο σε κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αµοιβαίου
σεβασµού µε τις τοπικές κοινωνίες όπου κυρίως ασκεί την επιχειρηµατική δραστηριότητά της, ενισχύει αυτές τις κοι-
νωνίες συµµετέχοντας σε προγράµµατα που προάγουν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή τους και συµµε-
τέχει σε παρόµοιες δραστηριότητες που ενισχύουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

◗ µε υπεύθυνη θέση στην αγορά, σέβεται τους κανόνες της αγοράς, παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, θέτει στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντός της τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους συνεργάτες της
και επιδιώκει, µε τη συστηµατική και συνεπή επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων της, την απόδοση του µεγαλύτερου
δυνατού κέρδους στους µετόχους της, πάντα µέσα στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας.
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Κάθε ένας από τους παραπάνω τοµείς έχει τα αντίστοιχα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders). Στο επόµενο διάγραµµα
αποτυπώνονται οι τοµείς, οι αντίστοιχοι stakeholders και τα τρέχοντα θέµατα ενδιαφέροντος στα οποία επικεντρώνονται
οι δράσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Οι δεσµεύσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την ΕΚΕ υλοποιούνται µε συγκεκριµένες πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις στο
πλαίσιο της υλοποίησης της συνολικής στρατηγικής της Εταιρείας και περιγράφονται αναλυτικά σε ειδική έντυπη έκδοση
µε τίτλο "Κοινωνικός Απολογισµός".

ñ ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·
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4.10.3. Χορηγίες – ∆ωρεές

Βασική επιδίωξη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι οι δραστηριότητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση
µε το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί, να συµβάλλουν στη γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας
και να ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν οι εγκαταστάσεις της, µέσω της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας και της προσφοράς επιχειρηµατικών ευκαιριών. Επιπλέον η Εταιρεία έχει την πεποίθηση ότι, πέραν της απλής
προσφοράς των προϊόντων της, η ευθύνη της προς την κοινωνία είναι να συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση ενός κοι-
νωνικού χώρου µε αξίες και ενός µέλλοντος στο οποίο αξίζει να ζούµε. Ενός µέλλοντος πιο ανθρώπινου, πιο αισιόδοξου.
Για το λόγο αυτό η Εταιρεία υποστηρίζει µε ποικίλα προγράµµατα δωρεών και χορηγιών την κοινωνική και πολιτιστική
ζωή της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της καθώς και του κοινωνικού χώρου εν
γένει.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία µε υπευθυνότητα, συνέπεια και διαχρονικότητα, σύµφωνα
µε τους εταιρικούς της σκοπούς και τις αξίες της. Στηρίζει την παιδεία, την υγεία, τον αθλητισµό και τον πολιτισµό, γιατί
πιστεύει σ’ αυτές τις αξίες, που κάνουν τη ζωή µας πιο όµορφη και δηµιουργική. Κατά το 2007, η κοινωνική συνεισφορά
της Εταιρείας συνεχίστηκε στο πλαίσιο της µακράς παράδοσης που έχει δηµιουργήσει ως κοινωνικά ενεργός εταιρικός
πολίτης µε τις κάτωθι ενέργειες:

◗ υποστήριξη σε πολιτιστικές, πνευµατικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες,

◗ συνδροµή στην εκπαίδευση και στις επιστήµες,

◗ χορηγίες και δωρεές σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις και αθλητικούς συλλόγους,

◗ διοργάνωση ενηµερωτικών επισκέψεων στο διυλιστήριο,

◗ δωρεές σε νοσοκοµεία και εκκλησιαστικά ιδρύµατα αρωγής,

◗ συµπαράσταση στο έργο µη κυβερνητικών οργανισµών, συλλόγων και φιλανθρωπικών ιδρυµάτων και 

◗ γενικότερη συµβολή στην ανακούφιση κοινωνικών αναγκών οµάδων και ατόµων. 

Στην ειδική έντυπη έκδοση "Κοινωνικός Απολογισµός" γίνεται εκτενής αναφορά στα προγράµµατα δωρεών και χορηγιών
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τα οποία υλοποιήθηκαν το 2007. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το έργο κατασκευής των σπιτιών του
χωριού Μάκιστος της Ηλείας που κατεστράφησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 και το οποίο θα χρηµα-
τοδοτηθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος του από την Εταιρεία. 

4.10.4.  Εκπαίδευση Προσωπικού

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή της πορεία και η υλοποίηση της επιχειρηµατικής της στρατηγικής σε ένα
διεθνοποιηµένο και υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης κλάδο, όπως είναι ο κλάδος του πετρελαίου, συνδέονται στενά µε την
ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού της. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού
στους τοµείς τόσο της επαγγελµατικής κατάρτισης, όσο και της ατοµικής επιµόρφωσης, αποτελεί θέµα στρατηγικής
σηµασίας για το οποίο πραγµατοποιούνται σηµαντικές επενδύσεις σε χρήµα και σε χρόνο.

Η πολιτική της Εταιρείας για την εκπαίδευση προβλέπει τη σύνδεση των θέσεων εργασίας µε τις γνώσεις και τις ικανό-
τητες τις οποίες πρέπει να διαθέτει κάθε µέλος του προσωπικού, µε τελικό στόχο τη συνεχή, υπεύθυνη, ευέλικτη και ολο-
κληρωµένη επαγγελµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
σχεδιάζονται και προγραµµατίζονται βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν σε ετήσια βάση. Για την κατάρτιση
του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης λαµβάνονται υπόψιν οι εκάστοτε επιχειρηµατικοί στόχοι και προτεραιότητες, τα εκπαι-
δευτικά προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν στα προηγούµενα χρόνια, οι ανάγκες για εκπαίδευση σε θέµατα εξειδι-
κευµένης τεχνικής κατάρτισης, Υγιεινής και Ασφάλειας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ποιότητας, καθώς και οι
ανάγκες ανάπτυξης των εργαζοµένων.
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Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων πραγµατοποιείται µε µια σειρά προσεγγίσεων που περιλαµβάνουν:

◗ Ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεµινάρια.

◗ Χρήση του Προσοµοιωτή Μονάδων Παραγωγής, που αποτελεί ένα µοναδικής αποτελεσµατικότητας εργαλείο για την
εκπαίδευση των χειριστών των συγκροτηµάτων Καταλυτικής Πυρόλυσης και Υδρογονοπυρόλυσης.

◗ Ολοκληρωµένο σύστηµα ένταξης νέων χειριστών στο διυλιστήριο, συνολικής διάρκειας εννέα περίπου µηνών. 

◗ Συµµετοχή του προσωπικού σε σεµινάρια που διοργανώνονται από διεθνώς αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά κέντρα, όπως
το Institute of Petroleum και το Oxford Princeton Programme, και σε συνέδρια εντός και εκτός της χώρας, όπως το
European Refining Technology Conference (ERTC) και τα συνέδρια του Conservation Of Clean Air And Water in Europe
(CONCAWE), του οποίου η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι µέλος.

◗ Την παροχή δυνατότητας στο προσωπικό να ολοκληρώσει τις σπουδές του ή να παρακολουθήσει µεταπτυχιακά σεµι-
νάρια αναλαµβάνοντας το σχετικό κόστος.

◗ Την ενθάρρυνση και χρηµατοδότηση για εκµάθηση ξένων γλωσσών, όπου αυτό απαιτείται.

◗ Την κάλυψη των συνδροµών σε τεχνικά περιοδικά και επαγγελµατικούς συλλόγους.

Πέραν της εκπαίδευσης του προσωπικού της, η Εταιρεία πραγµατοποιεί κάθε χρόνο ηµερίδες στους χώρους του διυλι-
στηρίου για φοιτητές και σπουδαστές µε σκοπό την ενηµέρωσή τους σε τεχνικά και εµπορικά θέµατα όπως και σε θέµατα
επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

Επιπλέον, η Εταιρεία δέχεται κάθε χρόνο µεγάλο αριθµό φοιτητών και σπουδαστών που πραγµατοποιούν την εξάσκησή
τους ή µέρος αυτής στο διυλιστήριο και στα κεντρικά γραφεία.

Στην ειδική έντυπη έκδοση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ "Κοινωνικός Απολογισµός" περιγράφονται αναλυτικά θέµατα Περιβαλλο-
ντικής Προστασίας, Εκπαίδευσης Προσωπικού κλπ. µε έµφαση στις σχετικές δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το 2007. 
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5. Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας

5.1. ∆ραστηριότητα

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε Ευρώ 3.719,1 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 3.629,7 εκατ. το 2006 και
Ευρώ 2.923,8 εκατ. το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 2,46%. Κατωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών
της Εταιρείας ανά είδος, δραστηριότητα και γεωγραφική αγορά κατά την τελευταία τριετία:

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ποσά σε εκατ. ευρώ)
2005 2006 2007

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα
Εσωτερικού 827,4 1.681,7 1.681,0
Εξωτερικού 1.181,3 1.177,9 1.495,6
Σύνολο Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας 2.008,7 2.859,6 3.176,6

Εµπορική ∆ραστηριότητα
Εσωτερικού 479,5 362,0 287,9
Εξωτερικού 435,6 408,1 254,6
Σύνολο Εµπορικής ∆ραστηριότητας 915,1 770,1 542,5
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.923,8 3.629,7 3.719,1

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (% επί του συνόλου)
2005 2006 2007

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα

Εσωτερικού 28,3% 46,3% 45,2%
Εξωτερικού 40,4% 32,5% 40,2%
Σύνολο Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας 68,7% 78,8% 85,4%

Εµπορική ∆ραστηριότητα

Εσωτερικού 16,4% 10,0% 7,7%
Εξωτερικού 14,9% 11,2% 6,9%
Σύνολο Εµπορικής ∆ραστηριότητας 31,3% 21,2% 14,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,0% 100,0% 100,0%

Η βιοµηχανική δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά την πώληση προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο διϋλιστήριο
της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. 

Η εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά αγορές εµπορευµάτων – προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά
και τη µεταπώληση σε πελάτες της στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη ευε-
λιξία ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται και να εκµεταλλεύεται τις εκάστοτε ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά πετρελαίου,
καθώς και έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, καλύπτοντας την αυξηµένη ζήτηση στην εσωτερική αγορά και στο εξω-
τερικό µε εισαγωγές εµπορευµάτων. 
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5.1.1. Πωλήσεις

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στοχεύει στην πώληση των προϊόντων της στην πλέον αποδοτική τιµή, στην αύξηση του µεριδίου της
στην ελληνική αγορά, και στη διείσδυσή της σε αναδυόµενες αγορές. Με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της, η ΜΟΤΟΡ
ΟΙΛ έχει δηµιουργήσει ένα εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων και προώθησης των προϊόντων της. Ανταποκρίνεται µε συνέπεια
στις απαιτήσεις των πελατών της και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της υγιεινής, της ασφάλειας και της περιβαλ-
λοντικής προστασίας. Μέσα από αυτές τις κινήσεις της, η Εταιρεία αποσκοπεί στην αύξηση της κερδοφορίας της και τη
µεγιστοποίηση της µετοχικής της αξίας.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά η διάρθρωση των πωλήσεων της Εταιρείας για τα τρία τελευταία
έτη ανά δραστηριότητα, αγορά και προϊόν. ∆ιευκρινίζεται ότι, ο  επιµερισµός του κύκλου εργασιών στις τρεις αγορές,
όπως αυτός απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες, έχει πραγµατοποιηθεί µε βάση τη µεθοδολογία που ακολουθεί η
Εταιρεία ως προς την παρακολούθηση της εξέλιξης των πωλήσεών της, δηλαδή µε κριτήριο τον τελικό τόπο προορισµού
και κατανάλωσης των προϊόντων.

Ανά ∆ραστηριότητα 
(χιλ. ΜΤ) (εκατ. Ευρώ)

2005 2006 2007 2005 2006 2007
Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 5.492 6.797 7.263 2.008,7 2.859,6 3.176,6
Εµπορική ∆ραστηριότητα 2.158 1.579 1.050 915,1 770,1 542,5
ΣΥΝΟΛΟ 7.650 8.376 8.313 2.923,8 3.629,7 3.719,1

Ανά Αγορά 
(χιλ. ΜΤ) (εκατ. Ευρώ)

2005 2006 2007 2005 2006 2007
Εσωτερική Αγορά 3.238 3.272 3.065 1.306,9 1.552,5 1.488,9
Εξωτερική Αγορά 3.160 3.589 3.848 1.259,2 1.586,0 1.750,2
Ναυτιλία – Αεροπορία 1.252 1.515 1.401 357,7 491,2 480,0
ΣΥΝΟΛΟ 7.650 8.376 8.313 2.923,8 3.629,7 3.719,1

Εσωτερική Αγορά

Οι πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά κατά το 2007 παρουσίασαν µείωση σε όγκο (6,33%) και σε αξία (4,09%)
σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών που επεκράτησαν κατά τη χειµερινή περίοδο
στις αρχές του έτους.

Εξαγωγές

Το 2007 οι εξαγωγές της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αυξήθηκαν έναντι της προηγούµενης χρήσης σε όγκο (7,22%) και σε αξία (10,35%).
Η εξέλιξη αυτή διευρύνει το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Εταιρείας να διαθέτει τα προϊόντα της στις αγορές που εµφα-
νίζουν ισχυρότερη ζήτηση και υψηλότερα περιθώρια. 

Ναυτιλία – Αεροπορία 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας στην αγορά αυτή κατά το 2007 παρουσίασαν µείωση σε όγκο (7,52%) και σε αξία (2,28%)
έναντι της προηγούµενης χρήσης. Η  εν λόγω εξέλιξη οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Εταιρεία διέθεσε µεγαλύτερη
αναλογία ντίζελ για εξαγωγές λόγω καλύτερων περιθωρίων παραµένοντας συνεπής στο στόχο της για "αποτελεσµατική
προώθηση και πώληση των προϊόντων του διϋλιστηρίου στη βέλτιστη δυνατή τιµή" .

Από την προηγηθείσα ανάλυση επιβεβαιώνεται η στρατηγική της Εταιρείας για δυναµική παρουσία και στις 3 κύριες
αγορές που δραστηριοποιείται µε σκοπό την αντιστάθµιση των όγκων των πωλήσεων µεταξύ των επιµέρους αγορών.
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Πωλήσεις Ανά Προϊόν
Προϊόντα (σε χιλ. Μετρικούς Τόνους) 2005 2006 2007
Άσφαλτος 132 169 205
Μαζούτ 1.549 1.975 1.934
Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρµανσης 2.641 3.435 3.140
Καύσιµα Αεριωθουµένων 1.007 472 767
Βενζίνες 1.928 1.897 1.848
Υγραέρια 138 135 121
Λιπαντικά 181 188 212
Λοιπά 74 105 86
ΣΥΝΟΛΟ 7.650 8.376 8.313

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή της Εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Προϊόντα (σε χιλ. Μετρικούς Τόνους) 2005 2006 2007
Λιπαντικά 175 174 189
Υγραέρια 142 135 122
Βενζίνες 1.359 1.593 1.607
Καύσιµα Αεριωθουµένων 649 341 552
Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρµανσης 1.390 2.481 2.531
Ειδικά Προϊόντα 237 316 353
Μαζούτ 1.544 1.935 1.903
ΣΥΝΟΛΟ 5.496 6.975 7.257

Τα µερίδια αγοράς της Εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντος στην εγχώρια αγορά έχουν ως εξής:

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
2005 2006 2007

Εσωτερική Αγορά
Υγραέρια 21,7% 20,6% 22,8%
Βενζίνες 26,5% 27,1% 21,2%
Αεροπορικά Καύσιµα 0,6% 0,2% 5,9%
Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρµανσης 21,9% 22,4% 22,3%
Μαζούτ 10,9% 9,4% 11,8%
Άσφαλτος 41,6% 38,2% 40,8%
Σύνολο Εσωτερικής Αγοράς Καυσίµων 21,4% 21,6% 20,6%

Ναυτιλία - Αεροπορία
Αεροπορικά Καύσιµα 29,2% 24,0% 19,3%
Μαζούτ 25,3% 32,2% 28,2%
Πετρέλαιο Ναυτιλίας 18,5% 21,3% 22,2%
Σύνολο Καυσίµων σε Ναυτιλία - Αεροπορία 24,8% 29,0% 25,7%
Λιπαντικά 56,5% 53,0% 44,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 22,2% 23,4% 21,9%
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5.2. Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών–Αποτελεσµάτων 2005-2007 της Εταιρείας

Η εξέλιξη των αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας για την περίοδο 2005-2007 παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακό-
λουθο πίνακα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ 
(ποσά σε Ευρώ χιλ.) 2005 2006 2007
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 2.923.769 3.629.694 3.719.133
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 2.660.561 3.384.207 3.448.591
Μικτά Αποτελέσµατα (προ αποσβέσεων) 1 263.208 245.487 270.542
% επί του Κύκλου Εργασιών 9,00% 6,76% 7,27%
Μείον: Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας (προ αποσβέσεων) 1,2 14.376 19.280 21.588
% επί του Κύκλου Εργασιών 0,49% 0,53% 0,58%
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης (προ αποσβέσεων) 1 12.776 12.729 15.051
% επί του Κύκλου Εργασιών 0,44% 0,35% 0,40%
Πλέον (Μείον): Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) - 17.322 45.126 52.413
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 218.734 258.604 286.316
% επί του Κύκλου Εργασιών 7,48% 7,12% 7,70%
Πλέον: Έσοδα από Επενδύσεις / Συµµετοχές 4.773 6.574 5.053
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 12.461 32.307 37.038
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 211.046 232.871 254.331
% επί του Κύκλου Εργασιών 7,22% 6,42% 6,84%
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 22.516 43.272 45.919
Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) 188.530 189.599 208.412
% επί του Κύκλου Εργασιών 6,45% 5,22% 5,60%
Μείον: Φόρος Εισοδήµατος 3 57.843 62.125 53.729
Κέρδη µετά από Φόρους (ΕΑΤ) 130.687 127.474 154.683
% επί του Κύκλου Εργασιών 4,47% 3,51% 4,16%
Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 4 110.776.573 110.782.980 110.782.980
Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης 110.782.980 110.782.980 110.782.980

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  (σε Ευρώ) 2005 2006 2007
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 5 1,91 2,10 2,29
Κέρδη προ Φόρων 5 1,70 1,71 1,88
Κέρδη Μετά από Φόρους 5 1,18 1,15 1,40
Μέρισµα ανά µετοχή 6 1,10 1,15 1,20

Σηµειώσεις:
1 Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στο κόστος πωλήσεων, στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και στα έξοδα διάθεσης είναι διαθέ-

σιµος στον πίνακα του εδαφίου «Αποσβέσεις» του παρόντος κεφαλαίου. 
2 Περιλαµβάνονται αµοιβές ∆.Σ το 2005: Ευρώ 216 χιλ., το 2006: Ευρώ 219 χιλ. και το 2007:  Ευρώ 219 χιλ. 
3 Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Στο ποσό του φόρου εισοδήµατος της χρήσης 2006 περιλαµβά-

νεται ποσό Ευρώ 10,2 εκατ. που αφορά στα αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2000 – 2004 (5 χρήσεις) από το
οποίο ποσό Ευρώ 5,7 εκατ. αφορά σε πρόσθετο φόρο και ποσό Ευρώ 4,5 εκατ. στις επ΄ αυτού προσαυξήσεις. Στο ποσό του
φόρου εισοδήµατος της χρήσης 2007 περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 2,3 εκατ. που αφορά σε αναδροµική φορολόγηση σχηµατι-
σθέντος σε προηγούµενες χρήσεις αποθεµατικού, σύµφωνα µε το Ν. 3220/2004, εξαντλώντας τη  σχετική φορολογική υποχρέωση.

4 Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκαν υπόψη οι Ίδιες µετοχές που διατηρούσε η εταιρεία.
5 Με βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. Επισηµαίνεται ότι λόγω του µικρού αριθµού των ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή

της η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005 τα µεγέθη ανά µετοχή δεν διαφοροποιούνται εφόσον οι υπολογισµοί γίνουν µε
βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης.

6 Το ποσό µερίσµατος ανά µετοχή για το 2007 αφορά την πρόταση του  ∆.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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❚ Κύκλος Εργασιών

Η αύξηση ή η µείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών διϋλισης και εµπορίας προϊόντων πετρελαίου είναι κυρίως
συνάρτηση των κάτωθι παραµέτρων:

α) του όγκου πωλήσεων προϊόντων

β) των τιµών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, και 

γ) της συναλλαγµατικής ισοτιµίας Ευρώ/∆ολαρίου. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας τη χρήση 2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 3.719,1 εκατ. από Ευρώ 3.629,7 εκατ. τη χρήση
2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,46%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας θετικά επέδρασε η αύξηση
του µέσου όρου των τιµών των προϊόντων πετρελαίου κατά περίπου 12% και αρνητικά ο όγκος των πωλήσεων (οριακή
µείωση κατά 0,75% από ΜΤ 8.376 χιλ. το 2006 σε ΜΤ 8.313 χιλ. το 2007) καθώς και η υποτίµηση του ∆ολαρίου Η.Π.Α
έναντι του Ευρώ (µέση ισοτιµία) κατά 9% περίπου.

Από τα επιµέρους προϊόντα, το 2007 οι πωλήσεις των καυσίµων αεριωθουµένων εµφάνισαν αύξηση σε όγκο κατά 295
χιλ. ΜΤ η οποία αντισταθµίστηκε από την ισόποση µείωση του όγκου πωλήσεων του ντίζελ. Από τα υπόλοιπα προϊόντα
οι αυξοµειώσεις του όγκου πωλήσεων ήταν, σε ποσοστιαία βάση, αµελητέες ή στις περιπτώσεις όπου αυτές υπήρξαν
αξιοσηµείωτες ήταν χαµηλή η ποσοστιαία συµµετοχή των συγκεκριµένων προϊόντων στο σύνολο των πωλήσεων της Εται-
ρείας. 

Επισηµαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της Εταιρείας προέρχεται από τη βιοµηχανική δραστηριότητα
(δηλ. τη διύλιση πετρελαίου), αποτελώντας το 85,4% του κύκλου εργασιών της το 2007 έναντι 78,8% το 2006 και 68,7%
το 2005. Την τελευταία τριετία  περιορίστηκε σταδιακά η ποσοστιαία συµµετοχή της εµπορικής δραστηριότητας αφενός
λόγω της µεγάλης µεταβλητότητας των σχετικών περιθωρίων που κατά περίπτωση υπήρξαν ακόµη και αρνητικά (βλ.
επόµενη σελίδα) και αφετέρου λόγω της εγκατάστασης της νέας µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker). Η εν
λόγω µονάδα συµπλήρωσε ήδη 2 χρόνια πλήρους λειτουργίας προσδίδοντας περαιτέρω ευελιξία στην παραγωγική δια-
δικασία και συµβάλλοντας στο να διαµορφωθεί η βιοµηχανική δραστηριότητα ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων
της Εταιρείας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

❚ Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) – Μικτό Κέρδος Εκµετάλλευσης 

Το Κόστος Πωλήσεων προ αποσβέσεων παρουσίασε µικρότερο ρυθµό αύξησης συγκριτικά µε τον κύκλο εργασιών (1,9%
έναντι 2,46%) διαµορφούµενο σε Ευρώ 3.448,6 εκατ. το 2007 από Ευρώ 3.384,2 εκατ. το 2006 µε αποτέλεσµα το Μικτό
Κέρδος Εκµετάλλευσης (προ αποσβέσεων)  να αυξηθεί ως απόλυτο µέγεθος κατά 10,21 % από Ευρώ 245.487 χιλ. το
2006 σε Ευρώ 270.542 χιλ. το 2007.   

Σηµειώνεται ότι στο Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) περιλαµβάνεται το κόστος λειτουργίας διϋλιστηρίου το οποίο
αφορά κυρίως στις δαπάνες παραγωγής. Συγκεκριµένα, το κόστος του διυλιστηρίου κατά το 2007 διαµορφώθηκε σε
Ευρώ 103.500 χιλ. έναντι Ευρώ 95.900 χιλ. το 2006 γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις αµοιβές υπηρεσιών τρίτων και
στην τακτική αύξηση µισθοδοσίας του προσωπικού.

Αφαιρουµένου του κόστους λειτουργίας του διυλιστηρίου τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 374 εκατ. το 2007
από Ευρώ 341,4 εκατ. το 2006 (αύξηση κατά 9,5%) επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή κερδοφορία της Εταιρείας σε
επίπεδο περιθωρίου κέρδους παρά τη σηµαντική υποτίµηση του USD σε σχέση µε το Ευρώ (επισηµαίνεται ότι σηµαντικό
µέρος των απωλειών λόγω της υποτίµησης του USD ανακτάται µέσω των Λειτουργικών Εσόδων – βλ. Λοιπά Λειτουργικά
Έσοδα).

Η παραπάνω αύξηση του Μικτού Κέρδους Εκµετάλλευσης (προ αποσβέσεων) οφείλεται στην αύξηση των περιθωρίων
διύλισης το 2007 έναντι του 2006, και στη δυνατότητα της Εταιρείας να διαθέτει τα προϊόντα της, πραγµατοποιώντας
ταυτόχρονα σταθερά υψηλούς όγκους πωλήσεων, στις πλέον προσοδοφόρες αγορές ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες.
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του µικτού περιθωρίου κέρδους της Εταιρείας σε ∆ολάρια Η.Π.Α. ανά
Μετρικό Τόνο κατά την τελευταία τριετία:

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (ΣΕ $/ΜΤ) 2005 2006 2007
Περιθώριο ∆ιύλισης 72,8 60,9 71,2
Περιθώριο Εµπορίας 18,0 8,2 -3,1
Συνολικό µέσο σταθµικό περιθώριο κέρδους Εταιρείας 57,4 51,0 61,8

❚ Λειτουργικά Έξοδα προ αποσβέσεων  (∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης)

Τα Έξοδα ∆ιάθεσης διαµορφώθηκαν το 2007 σε Ευρώ 15.051 χιλ. έναντι Ευρώ 12.729 χιλ. το 2006 (αύξηση 18,24%). Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των µεταφορικών των προϊόντων λόγω της ανόδου των τιµών των καυσίµων κίνησης
και στην αύξηση των  αποθήκευτρων.

Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας διαµορφώθηκαν το 2007 σε Ευρώ 21.588 χιλ. έναντι Ευρώ 19.280 χιλ. το 2006 (αύξηση
11,97%). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις δωρεές (βλ. κεφάλαιο 4).  

❚ Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) 

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) αφορούν κυρίως στη διαφορά των πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγµατικών
διαφορών κατά τη διάρκεια του έτους από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας σε ξένο νόµισµα. Λόγω της συνε-
χιζόµενης αποδυνάµωσης του ∆ολαρίου Η.Π.Α έναντι του Ευρώ το 2007, τα Λειτουργικά Έσοδα διαµορφώθηκαν σε
Ευρώ 52.413 χιλ. έναντι Ευρώ 45.126 χιλ. το 2006. 

Επισηµαίνεται ότι σε λειτουργικό επίπεδο η Εταιρεία έχει επιλέξει να αντιµετωπίζει τη µεταβλητότητα από κινήσεις στην
ισοτιµία µεταξύ του Ευρώ και του USD συνδυάζοντας απαιτήσεις και υποχρεώσεις µε βάση το νόµισµα διακανονισµού.

❚ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA)

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη
προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν το 2007 κατά 10,72% και διαµορφώθηκαν σε
Ευρώ 286.316 χιλ. από Ευρώ 258.604 χιλ. το 2006.

❚ Έσοδα Συµµετοχών και Επενδύσεων

Τα Έσοδα Συµµετοχών και Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 5,05 εκατ. από τα οποία ποσό Ευρώ 3,0 εκατ. αφορά
στο µέρισµα που καταβλήθηκε στην Εταιρεία από την κατά 100% θυγατρική "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π" από τα κέρδη
χρήσεως 2006 της τελευταίας και ποσό Ευρώ 1,7 εκατ. σε τόκους από τραπεζικές καταθέσεις.

❚ Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  

Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα κατά το 2007 ανήλθαν σε Ευρώ 37 εκατ. από Ευρώ 32,3 εκατ. το 2006. Η εν λόγω εξέλιξη
οφείλεται στην ανοδική πορεία των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της χρήσης.

❚ Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις της χρήσης 2007 διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 45,9 εκατ. από Ευρώ 43,3 εκατ. τη χρήση 2006, γεγονός που
ενίσχυσε περαιτέρω τις ταµειακές ροές της Εταιρείας.
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Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στο Κόστος Πωλήσεων, στα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και στα Έξοδα ∆ιάθεσης
κατά την τελευταία τριετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε Ευρώ χιλ.) 2005 2006 2007
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 22.062 42.806 45.622
Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 429 447 274
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 25 19 23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 22.516 43.272 45.919

❚ Κέρδη Προ Φόρων 

Τα Κέρδη προ Φόρων τη χρήση 2007 διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 208,4 εκατ. έναντι Ευρώ 189,6 εκατ. το 2006 παρου-
σιάζοντας αύξηση 9,92% διατηρώντας την Εταιρεία σε πορεία υψηλής κερδοφορίας.

❚ Φόροι 

Το συνολικό ποσό φόρου που καταλογίστηκε στην Εταιρεία το 2007 ανήλθε σε  Ευρώ 53.729 χιλ. έναντι Ευρώ 62.125 χιλ.
το 2006. Επισηµαίνεται ότι στο προαναφερθέν ποσό των Ευρώ 53.729 χιλ. περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 2.289 χιλ. που
αφορά σε αναδροµική φορολόγηση σχηµατισθέντος από την Εταιρεία σε προηγούµενες χρήσεις αποθεµατικού, σύµφωνα
µε το Ν. 3220/2004, εξαντλώντας τη σχετική φορολογική υποχρέωση. Χωρίς το συνυπολογισµό του φόρου του αποθε-
µατικού του Ν. 3220/2004, ο φόρος εισοδήµατος διαµορφώνεται ως ποσοστό επί των προ Φόρων Κερδών της Εται-
ρείας σε 24,68% καθόσον το µέρισµα από την AVIN OIL ύψους Ευρώ 3 εκατ. απαλλάσσεται από φορολογία.

❚ Κέρδη Μετά από Φόρους 

Τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν τη χρήση 2007 σε Ευρώ 154,7 εκατ. έναντι Ευρώ 127,5 εκατ. τη χρήση 2006.
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5.3. Ανάλυση Ισολογισµού της Εταιρείας

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η εξέλιξη του υπολοίπου των λογαριασµών του Ενεργητικού της  Εταιρείας κατά
την 31.12 των χρήσεων  2005 - 2007:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  (ποσά σε Ευρώ χιλ.) 2005 2006 2007
Πάγιο Ενεργητικό
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 871 559 1.229
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 698.065 691.481 687.174
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις 38.608 38.528 38.678
Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 927 927 927
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 969 1.280 2.823
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 739.440 732.775 730.831

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
Αποθέµατα 308.225 182.122 339.916
Απαιτήσεις
Πελάτες 216.863 212.415 294.106
Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 31.893 40.312 21.055
Σύνολο Απαιτήσεων 248.756 252.727 315.161
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.740 6.533 10.634
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 563.721 441.382 665.711
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.303.161 1.174.157 1.396.542

❚ Ασώµατες  Ακινητοποιήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Ασώµατες Ακινητοποιήσεις" αφορά κυρίως σε έξοδα για την αγορά λογισµικού.

❚ Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των λογαριασµών των "Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων" στις 31.12.2007 παρουσιάζεται στη
σηµείωση 14 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 (βλ. παράρτηµα). ∆ιευκρινίζεται ότι η αύξηση του
υπολοίπου της αξίας κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων η οποία ανέρχεται σε Ευρώ 42 εκατ. (31.12.2007 Ευρώ
947 εκατ. έναντι Ευρώ 905 εκατ. την 31.12.2006) αφορά στις πραγµατοποιηθείσες κατά το 2007 επενδύσεις (βλ. εδάφιο
4.9 του παρόντος δελτίου).

❚ Συµµετοχές σε θυγατρικές - συνδεδεµένες επιχειρήσεις& διαθέσιµες προς πώληση 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις" στις 31.12.2007 αφορά στην
αξία της συµµετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις εταιρείες "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π" (Ευρώ 37,56 εκατ.), "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε" (Ευρώ 0,9 εκατ.) και "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E" (Ευρώ 0,2 εκατ.).

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση" στις 31.12.2007 ανέρχεται σε Ευρώ 927 χιλ. και
αφορά στην αξία συµµετοχής της Εταιρείας στην "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε".

Για όλες τις προαναφερθείσες εταιρείες γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 6 του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου ενώ τα
ποσοστά συµµετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στο µετοχικό κεφάλαιο αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

% συµµετοχής
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 100%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 14%
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E 30%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 16%
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❚ Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις" της Εταιρείας στις 31.12.2007 διαµορφώθηκε σε
Ευρώ 2.823 χιλ. από Ευρώ 1.280 χιλ. στις 31.12.2006 και αφορά σε προκαταβολές δαπανών και εγγυήσεις. 

❚ Αποθέµατα

Η αξία των αποθεµάτων διαµορφώθηκε σε Ευρώ 339.916 χιλ. στις 31.12.2007 έναντι Ευρώ 182.122 χιλ. στις 31.12.2006.
Τα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, έτοιµα προϊόντα) κατά το κλείσιµο της χρήσης αποτιµώνται στη χαµηλότερη
τιµή µεταξύ της αξίας κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό της
αξίας κτήσης χρησιµοποιείται ο κινητός µέσος σταθµικός όρος της τιµής κτήσης. 

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για συντήρηση και επισκευή του
παγίου εξοπλισµού της. Πρόκειται για µεγάλο αριθµό ειδών, ορισµένα από τα οποία είναι σηµαντικής αξίας και βραδυ-
κίνητα. Τα ανταλλακτικά αυτά συνοδεύουν τα νέα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό που αποκτά η Εταιρεία προκειµένου να
βρίσκεται σε λειτουργική ετοιµότητα. 

Σηµειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων και εµπορευµάτων της Εταιρείας, δεν τίθεται ζήτηµα απαξίωσης απο-
θεµάτων, ενώ ο όγκος των κινήσεων (αγορών – πωλήσεων) κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης αποκλείει την περίπτωση βραδέως
κινούµενων αποθεµάτων κυρίως για τα πετρελαιοειδή.

Επισηµαίνεται ότι πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση χαµηλών αποθεµάτων.

❚ Πελάτες

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Πελάτες" διαµορφώθηκε σε Ευρώ 294.106 χιλ στις 31.12.2007, σε σύγκριση µε Ευρώ
212.415 χιλ. στις 31.12.2006. Ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρείας από τους πελάτες της κατά µέσο όρο
διαµορφώνεται σε 29 ηµέρες.  

❚ Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις" διαµορφώθηκε σε Ευρώ 21.055 χιλ. στις 31.12.2007,
σε σύγκριση µε Ευρώ 40.312 χιλ. στις 31.12.2006 και περιλαµβάνει κυρίως απαιτήσεις από χρεωστικό ΦΠΑ και προπλη-
ρωθέντα έξοδα. 

❚ ∆ιαθέσιµα

Τα διαθέσιµα της Εταιρείας τα οποία αφορούν κυρίως καταθέσεις όψεως και προθεσµίας, διαµορφώθηκαν σε Ευρώ
10.634 χιλ. στις 31.12.2007 έναντι Ευρώ 6.533 χιλ. στις 31.12.2006. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η εξέλιξη του υπολοίπου των λογαριασµών του Παθητικού  της  Εταιρείας κατά
την 31.12 των χρήσεων 2005 - 2007:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2005 2006 2007
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 33.235 33.235 33.235
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 49.528 49.528 49.528
Αποθεµατικά 75.374 77.136 75.166
Αποτελέσµατα εις Νέο 180.500 184.351 213.604
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 338.637 344.250 371.533

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Οµολογιακά δάνεια 329.880 287.048 246.120
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 45.275 46.488 37.186
Αναβαλλόµενοι φόροι 11.141 19.751 28.287
Λοιπές µακροπρ. υποχρεώσεις & επιχορηγήσεις παγίων 4.821 5.059 4.768
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 391.117 358.346 316.361
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 253.876 102.591 317.914
∆άνεια Τραπεζών 276.143 360.303 370.156
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 2.403 2.117 4.581
Φόροι πληρωτέοι 40.570 6.139 15.529
Επιχορηγήσεις παγίων 415 411 468
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 573.407 471.561 708.648
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 964.524 829.907 1.025.009
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.303.161 1.174.157 1.396.542

❚ Ίδια  Κεφάλαια

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31.12.2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 371.533 χιλ. σε σύγκριση µε Ευρώ
344.250 χιλ. στις 31.12.2006. Αναλυτικότερα, οι µεταβολές της καθαρής θέσης από την 1.1.2005 µέχρι και την 31.12.2007
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2005 2006 2007
Καθαρή θέση 1.1.2005,1.1.2006 και 1.1.2007 αντίστοιχα 301.992 338.637 344.250
Πλέον: κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 130.687 127.474 154.683
Μείον: διανεµηθέντα µερίσµατα - 94.155 -121.861 -127.400
Πλέον: πωλήσεις ίδιων µετοχών 113 0 0
Καθαρή θέση 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007 αντίστοιχα 338.637 344.250 371.533
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❚ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο των Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 31.12.2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 316.361 χιλ.
έναντι Ευρώ 358.346 χιλ. στις 31.12.2006.

To µεγαλύτερο µέρος του παραπάνω υπολοίπου αφορά κυρίως στα δύο οµολογιακά δάνεια της Εταιρείας εκ των οποίων
το ένα ποσού Ευρώ 250 εκατ. (λήφθηκε τµηµατικά µε βάση την πορεία των εργασιών του έργου του Hydrocracker) επτα-
ετούς διάρκειας µε δυνατότητα περαιτέρω διετούς επέκτασης, και το άλλο ποσού ∆ολλάρια Η.Π.Α 150 εκατ. πεντα-
ετούς διάρκειας, επίσης µε δυνατότητα περαιτέρω διετούς επέκτασης. Το πρώτο δάνειο υπεγράφη τον Ιούλιο του 2004,
αφορά στη χρηµατοδότηση της µονάδας του Hydrocracker και λήγει στις 30.6.2011 µε δικαίωµα παράτασης του χρόνου
αποπληρωµής για δύο ακόµη έτη (το 2013). Tο υπόλοιπο αυτού του δανείου που συµπεριλαµβάνεται στις µακροπρό-
θεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας στις 31.12.2007 ανέρχεται σε Ευρώ 145 εκατ. έναντι υπολοίπου Ευρώ 175 εκατ. στις
31.12.2006. Από το εν λόγω δάνειο έχει ήδη αποπληρωθεί ποσό Ευρώ 75 εκατ. (µία δόση των Ευρώ 15 εκατ. το 2005,
δύο δόσεις των Ευρώ 15 εκατ. το 2006 και επίσης δύο δόσεις των 15 εκατ. το 2007). Επιπρόσθετα, ποσό Ευρώ 30 εκατ.,
που αφορά στις δύο δόσεις των Ευρώ 15 εκατ. καταβλητέων το 2008, εµφανίζεται στο υπόλοιπο των βραχυπρόθεσµων
τραπεζικών υποχρεώσεων (βλ. Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός).  Το δεύτερο δάνειο αφορά σε αναχρηµατο-
δότηση µακροπρόθεσµου δανείου ποσού 150 εκατ. ∆ολλαρίων Η.Π.Α για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης µονιµότερου
χαρακτήρα η οποία πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2005. Το νέο δάνειο λήγει το ∆εκέµβριο του 2010 µε δικαίωµα
παράτασης του χρόνου αποπληρωµής για δύο ακόµη έτη (ήτοι το 2012).

❚ Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές" διαµορφώθηκε σε Ευρώ 317.914 χιλ. στις 31.12.2007,
σε σύγκριση µε Ευρώ 102.591 χιλ. στις 31.12.2006. Η µέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές ανέρχεται σε
33 ηµέρες περίπου. 

❚ Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "∆άνεια Τραπεζών" στις 31.12.2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 370.156 χιλ. από Ευρώ
360.303 χιλ. στις 31.12.2006. Στο υπόλοιπο της 31.12.2007 και της 31.12.2006 περιλαµβάνεται αντίστοιχα ποσό Ευρώ
30 εκατ. που αφορά στο καταβλητέο εντός της επόµενης χρήσης τµήµα της αποπληρωµής του οµολογιακού δανείου
αρχικού ύψους Ευρώ 250 εκατ. της Εταιρείας.

Επισηµαίνεται ότι ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) της Εταιρείας
µειώθηκε κατά την 31.12.2007 σε Ευρώ 605.642 χιλ. έναντι Ευρώ 640.818 χιλ. την 31.12.2006. 

❚ Υποχρεώσεις από Φόρους

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν σηµαντικά σε Ευρώ 15.529 χιλ. στις 31.12.2007 από Ευρώ 6.139
χιλ. στις 31.12.2006. Η εν λόγω εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής µειώθηκε από 29% σε 25%,
οφείλεται στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας κατά τη χρήση 2007 καθώς και στην πρόσθετη επιβάρυνση από
την αναδροµική φορολόγηση σχηµατισθέντος σε προηγούµενες χρήσεις αποθεµατικού, σύµφωνα µε το Ν. 3220/2004,
εξαντλώντας τη σχετική φορολογική υποχρέωση.
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5.4. Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες  της Εταιρείας

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για την περίοδο  2005-2007 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007
Εξέλιξης (%)
Κύκλου Εργασιών (Πωλήσεις) 50,9% 24,2% 2,5%
Κερδών προ Φόρων 13,1% 0,6% 9,9%
Κερδών µετά από φόρους 10,1% -2,5% 21,3%
Περιθωρίων Κέρδους (%)
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 9,0% 6,8% 7,3%
Καθαρού Κέρδους προ φόρων 6,5% 5,2% 5,6%
Καθαρού Κέρδους µετά από Φόρους 4,5% 3,5% 4,2%
Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 58,9% 55,5% 58,2%
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 17,8% 17,9% 19,1%
Ρευστότητας (:1)
Γενική Ρευστότητα 0,98 0,94 0,94
Άµεση Ρευστότητα 0,45 0,55 0,46
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ηµέρες)
Πελατών 27,4 21,4 28,9
Προµηθευτών 34,5 10,0 33,3
Αποθεµάτων 43,8 20,2 37,1
Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης (:1)
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 10,67 7,07 6,95
∆ανειακής Επιβάρυνσης (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 2,85 2,41 2,76
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,79 1,88 1,66

Ο δείκτης εξέλιξης του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκε σε 2,5% το 2007 σε σχέση µε το 2006. Οι δείκτες εξέλιξης
των  κερδών προ φόρων και µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 9,9% και 21,3% αντίστοιχα.  

Το µικτό περιθώριο κέρδους (προ αποσβέσεων) διαµορφώθηκε σε 7,3% το 2007 από  6,8% το 2006. Το περιθώριο
κέρδους προ φόρων διαµορφώθηκε σε 5,6% το 2007 έναντι 5,2% το 2006 ως αποτέλεσµα της εξέλιξης του µικτού περι-
θωρίου κέρδους.  

Ο δείκτης αποδοτικότητας του µέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο και ενισχύθηκε περαιτέρω
(2007: 58,2% έναντι 2006: 55,5%). Το ίδιο ίσχυσε για το δείκτη αποδοτικότητας του µέσου όρου των συνολικών απα-
σχολούµενων κεφαλαίων (2007: 19,1% έναντι 2006: 17,9%).

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρέµεινε σταθερός στο 0,94 µεταξύ 2006 και 2007 ενώ ο δείκτης άµεσης ρευστό-
τητας εµφάνισε οριακή µεταβολή από 0,55 το 2006 σε 0,46 το 2007.

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων διαµορφώθηκε σε 28,9 ηµέρες το 2007 από 21,4 ηµέρες το 2006. Ο µέσος όρος
εξόφλησης προµηθευτών διαµορφώθηκε σε 33,3 ηµέρες το 2007 σε σύγκριση µε 10,0 ηµέρες το 2006. Τέλος, η κυκλο-
φοριακή ταχύτητα αποθεµάτων διαµορφώθηκε σε 37,1 ηµέρες το 2007 από 20,2 ηµέρες το 2006.

Η κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων διατηρήθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο µε την προηγούµενη χρήση (2007: 6,95
φορές έναντι 7,07 φορές το 2006).  

Ο δείκτης "Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια" διαµορφώθηκε σε 2,76 το 2007 έναντι 2,41 το 2006. 

Ο δείκτης των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε σε 1,66 το 2007 σε σύγκριση µε 1,88 το
2006.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών = [(Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Χρήσης – Κύκλος Εργασιών Προηγού-

µενης Χρήσης) / Κύκλος Εργασιών Προηγούµενης Χρήσης] *100
Κέρδη προ Φόρων = [(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης – Κέρδη προ Φόρων Προη-

γούµενης Χρήσης) /Κέρδη προ Φόρων Προηγούµενης Χρήσης] *100
Κερδών µετά από Φόρους = [(Κέρδη µετά από Φόρους Τρέχουσας Χρήσης – Κέρδη µετά από

Φόρους Προηγούµενης Χρήσης) /Κέρδη µετά από Φόρους Προη-
γούµενης Χρήσης ] *100

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) = [Σύνολο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) / Σύνολο Κύκλου

Εργασιών] * 100
Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) = [Καθαρά Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών ] * 100
Καθαρού Κέρδους (µετά από φόρους) = [Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους  / Σύνολο Κύκλου Εργασιών ]* 100
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ προ φόρων (%)
Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων = [Κέρδη Προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης /(Ιδία Κεφάλαια Τρέχουσας

Χρήσης + Ίδια Κεφάλαια Προηγούµενης Χρήσης /2)]*100
Μέσου όρου Συνολικών = {(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης + Χρηµατοοικονοµικά
Απασχολουµένων Κεφαλαίων Έξοδα)/ [(Σύνολο Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσης +Σύνολο

Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσης)/2]}*100
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Άµεση Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέµατα) /

(Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις)
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
Απαιτήσεων = [Πελάτες τέλους χρήσης / Κύκλος Εργασιών χρήσης]* 365
Προµηθευτών = [Προµηθευτές τέλους χρήσης/ Κόστος  Πωληθέντων χρήσης εξαι-

ρουµένου του κόστους λειτουργίας διϋλιστηρίου] * 365
Αποθεµάτων = (Αποθέµατα τέλους χρήσης / Κόστος Πωληθέντων χρήσης εξαιρου-

µένου του κόστους λειτουργίας διϋλιστηρίου)* 365
∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (:1)
Κάλυψη Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων = Κέρδη προ Τόκων & Φόρων / Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) /

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών+ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

προς Τράπεζες ) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.5. Ταµειακές Ροές

Η κατάσταση των Ταµειακών Ροών της Εταιρείας της χρήσης 2007 περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις στο
παράρτηµα του παρόντος ∆ελτίου (βλ. παράρτηµα). 



❚ 46 ❚  ετήσιο δελτίο

5.6.  Εξέλιξη Χρηµατιστηριακής Τιµής

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι τιµές κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε
µήνα του έτους 2007, ο συνολικός µηνιαίος όγκος συναλλαγών επί της µετοχής (σε τεµάχια και αξία), καθώς επίσης και
οι  τιµές κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α και του ∆είκτη Πετρελαίου - Αερίου κατά τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ - (MOH) Γενικός ∆είκτης
Τιµές Συναλλαγές ∆είκτης Χ.Α. ∆ιυλιστηρίων

Ηµεροµηνία κλεισίµατος (σε τεµάχια) (σε Ευρώ)
29/12/2006 19,52 2.863.645 56.992.494 4.394,13 4.602,04

31/1/2007 20,44 9.400.630 186.365.794 4.710,24 4.876,35
28/2/2007 19,60 6.439.791 131.700.495 4.503,96 4.566,86
30/3/2007 20,82 5.874.856 115.953.768 4.643,14 4.784,55
30/4/2007 21,02 3.263.568 68.647.742 4.736,83 4.920,33
31/5/2007 22,10 4.982.555 107.340.436 4.972,19 5.076,70
29/6/2007 19,44 4.298.117 87.689.775 4.843,78 4.981,07
31/7/2007 18,44 3.822.317 75.076.033 4.917,50 4.591,91
31/8/2007 18,00 2.715.931 48.094.179 4.912,53 4.437,34
28/9/2007 18,60 3.137.877 57.522.950 5.123,36 4.709,50

31/10/2007 17,06 2.847.645 51.137.990 5.334,50 4.450,81
30/11/2007 14,70 3.089.103 49.961.196 5.053,87 4.186,11
31/12/2007 15,80 2.469.712 39.334.091 5.178,83 4.476,18

Στα επόµενα διαγράµµατα απεικονίζεται η εξέλιξη της πορείας της τιµής της µετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ συγκριτικά µε την
πορεία του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α. (διάγραµµα 1) και την πορεία του ∆είκτη Πετρελαίου - Αερίου (διάγραµµα 2).

FTSE Πετρέλαιο - Αέριο
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5.7. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρείας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη των ενοποιηµένων οικονοµικών στοιχείων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τις χρήσεις
2005 - 2007 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS).

Εκτός της µητρικής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι κάτωθι εταιρείες:

◗ AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π (µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, ποσοστό άµεσης συµµετοχής 100%)

◗ ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε (µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, ποσοστό έµµεσης συµµετοχής 100%)

◗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε (µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ποσοστό άµεσης και έµµεσης συµµετοχής
28%)

◗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ε.Ε.Α.Κ.) Α.Ε (µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ποσοστό έµµεσης
συµµετοχής 50%)

◗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε (µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ποσοστό άµεσης συµµετοχής 30%)

Ο τακτικός έλεγχος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία DELOITTE
(Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι, τηλ.: 210  6781100). Αρµόδιος ελεγκτής για τις χρήσεις 2005 – 2007 ήταν ο κ. Γεώργιος
Καµπάνης (ΑΜ ΣΟΕΛ 10761). 
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5.7.1 Εξέλιξη Ενοποιηµένων Εργασιών - Αποτελεσµάτων 

H εξέλιξη των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τις χρήσεις 2005 – 2007 παρουσιάζεται συνοπτικά
στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
(ποσά σε Ευρώ χιλ.) 2005 2006 2007
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 3.237.376 3.977.091 4.069.996
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 2.930.085 3.686.468 3.752.686
Μικτά Αποτελέσµατα (προ αποσβέσεων)1 307.291 290.623 317.310
% επί του Κύκλου Εργασιών 9,49% 7,30% 7,80%
Μείον: Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας (προ αποσβέσεων)1 22.038 26.882 30.700
% επί του Κύκλου Εργασιών 0,68% 0,68% 0,75%
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης (προ αποσβέσεων)1 40.834 43.947 47.943
% επί του Κύκλου Εργασιών 1,26% 1,11% 1,18%
Πλέον (Μείον): Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) - 14.112 50.249 57.713
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 230.307 270.043 296.380
% επί του Κύκλου Εργασιών 7,11% 6,79% 7,28%
Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 1.640 4.282 2.175
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 14.631 35.858 42.188
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 217.316 238.467 256.367
% επί του Κύκλου Εργασιών 6,71% 6,00% 6,30%
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 25.959 47.300 50.381
Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) 191.357 191.167 205.986
% επί του Κύκλου Εργασιών 5,91% 4,81% 5,06%
Μείον: Φόρος Εισοδήµατος2 59.722 63.576 56.129
Κέρδη µετά από Φόρους (ΕΑΤ) 131.635 127.591 149.857
% επί του Κύκλου Εργασιών 4,07% 3,21% 3,68%
Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών3 110.776.573 110.782.980 110.782.980
Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης 110.782.980 110.782.980 110.782.980

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  (σε Ευρώ) 2005 2006 2007
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 4 1,97 2,15 2,31
Κέρδη προ Φόρων 4 1,73 1,73 1,86
Κέρδη µετά από Φόρους 4,5 1,19 1,15 1,35

Σηµειώσεις:
1 Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στο κόστος πωλήσεων, στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και στα έξοδα διάθεσης είναι διαθέ-

σιµος στον πίνακα του εδαφίου «Αποσβέσεις» του παρόντος κεφαλαίου. 
2 Η µητρική ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Στο ποσό του φόρου εισοδήµατος της χρήσης 2006

περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 10,2 εκατ. που αφορά στα αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2000-2004. Επίσης, στο
ποσό του φόρου εισοδήµατος της χρήσης 2007 περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 2,3 εκατ. που αφορά σε αναδροµική φορολόγηση
σχηµατισθέντος σε προηγούµενες χρήσεις αποθεµατικού, σύµφωνα µε το Ν. 3220/2004, εξαντλώντας τη σχετική φορολογική υπο-
χρέωση. Η κατά 100% θυγατρική AVIN OIL έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Στο ποσό του φόρου εισοδήµατος
της χρήσης 2007 περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 2,1 εκατ. που αφορά στα αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003-
2005. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε, και στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. καθώς και στη νεοσύστατη ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε δεν έχει πραγ-
µατοποιηθεί φορολογικός έλεγχος.  

3 Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκαν υπόψη οι Ίδιες µετοχές που διατηρούσε η µητρική εταιρεία.
4 Με βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. Επισηµαίνεται ότι λόγω του µικρού αριθµού των ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή

της η µητρική εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005 τα µεγέθη ανά µετοχή δεν διαφοροποιούνται εφόσον οι υπολογισµοί
γίνουν µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης.

1 ∆εν υφίστανται δικαιώµατα µειοψηφίας.
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❚ Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε Ευρώ 4.070 εκατ. το 2007 σε σύγκριση µε Ευρώ 3.977,1 εκατ. το
2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,34%. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε ενοποιηµένη βάση οφείλεται στους ίδιους
λόγους που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του κύκλου εργασιών της µητρικής ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζεται η ανάλυση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών κατά γεωγραφική αγορά (εσω-
τερικό – εξωτερικό) και κατά είδος δραστηριότητας (βιοµηχανική – εµπορική) για την τριετία 2005 – 2007. ∆ιευκρινίζεται
ότι, ο  επιµερισµός του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών µεταξύ των αγορών του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως
αυτός απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες, έχει πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο τον τελικό τόπο προορισµού και κατα-
νάλωσης των προϊόντων:

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2005 2006 2007
Πωλήσεις Εσωτερικού 1.582.867 1.855.371 2.265.403
% του Κύκλου Εργασιών 48,90% 46,65% 55,66%
Πωλήσεις Εξωτερικού 1.654.509 2.121.720 1.804.593
% του Κύκλου Εργασιών 51,10% 53,35% 44,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.237.376 3.977.091 4.069.996

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2005 2006 2007
∆ιύλιση 2.008.662 2.859.651 3.176.593
% του Κύκλου Εργασιών 62,05% 71,90% 78,05%
Εµπορία 1.228.714 1.117.440 893.403
% του Κύκλου Εργασιών 37,95% 28,10% 21,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.237.376 3.977.091 4.069.996

❚ Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) - Μικτό Κέρδος Εκµετάλλευσης

Το ενοποιηµένο Μικτό Κέρδος Εκµετάλλευσης (προ αποσβέσεων) αυξήθηκε ως απόλυτο µέγεθος κατά 9,18% το 2007
σε σχέση µε το 2006 (Ευρώ 317.310 χιλ. έναντι Ευρώ 290.623 χιλ.) ακολουθώντας παράλληλη πορεία µε τα αντίστοιχα
µεγέθη της µητρικής. 

Ο επιµερισµός του ενοποιηµένου κόστους πωλήσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2005 2006 2007
∆ιύλιση 1.779.466 2.624.764 2.902.961
Εµπορία 1.150.619 1.061.704 849.725
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ) 2.930.085 3.686.468 3.752.686

❚ Λειτουργικά Έξοδα προ αποσβέσεων (∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης)

Το σύνολο των Λειτουργικών Εξόδων διαµορφώθηκε σε Ευρώ 78.643 χιλ. το 2007, σε σύγκριση µε Ευρώ 70.829 χιλ. το
2006,  παρουσιάζοντας αύξηση 11,03%.

❚ Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα)

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) αφορούν κυρίως στη διαφορά των πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγµατικών
διαφορών κατά τη διάρκεια του έτους από απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οµίλου σε ξένο νόµισµα. Η αύξηση των Λει-
τουργικών Εσόδων (από Ευρώ 50.249 χιλ. το 2006 σε Ευρώ 57.713 χιλ. το 2007) οφείλεται στη συνεχιζόµενη αποδυ-
νάµωση του ∆ολαρίου Η.Π.Α έναντι του Ευρώ κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης.
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❚ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA)

Τα ενοποιηµένα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν το 2007 κατά 9,75% και διαµορφώ-
θηκαν σε Ευρώ 296.380 χιλ. από Ευρώ 270.043 χιλ. το 2006. 

❚ Έσοδα από Επενδύσεις & Κέρδη από συγγενείς εταιρείες

Τα Έσοδα από Επενδύσεις διαµορφώθηκαν τη χρήση 2007 σε Ευρώ 2,2 εκατ. και αφορούσαν στο σύνολό τους σε τόκους
τραπεζικών καταθέσεων. 

❚ Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν κατά το 2007 σε Ευρώ 42.188 χιλ. από Ευρώ 35.858 χιλ.
το 2006. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στην ανοδική πορεία των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της χρήσης.

❚ Αποσβέσεις

Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στους διάφορους λογαριασµούς των εξόδων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
(ποσά σε ευρώ χιλ.) 2005 2006 2007
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 22.062 42.806 45.623
Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 634 694 543
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 3.263 3.800 4.215
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 25.959 47.300 50.381

❚ Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων

Τα Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων διαµορφώθηκαν στη χρήση 2007 σε Ευρώ 205.986 χιλ., σε σύγκριση µε Ευρώ 191.167
χιλ. το 2006 (αύξηση 7,75%) διατηρώντας τον ΄Όµιλο σε µια σταθερή πορεία υψηλής κερδοφορίας.

❚ Φόροι

Οι  φόροι των Εταιρειών του Οµίλου ανήλθαν τη χρήση του 2007 σε Ευρώ 56.129 χιλ. από Ευρώ 63.576 χιλ. το 2006. Επι-
σηµαίνεται ότι το ποσό για τη χρήση 2007 αφορά στο φόρο  εισοδήµατος της µητρικής, στον οποίο όπως ήδη έχει ανα-
φερθεί περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 2,3 εκατ. για την αναδροµική φορολόγηση σχηµατισθέντος σε προηγούµενες χρήσεις
από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποθεµατικού, σύµφωνα µε το Ν. 3220/2004, εξαντλώντας τη σχετική φορολογική υποχρέωση,
καθώς και στην πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ύψους Ευρώ 2,1 εκατ. από την περαίωση του ελέγχου των τριών
χρήσεων 2003 µέχρι και 2005 της AVIN OIL.

❚ Ενοποιηµένα Κέρδη Μετά από Φόρους

Τα Ενοποιηµένα κέρδη µετά από Φόρους διαµορφώθηκαν τη χρήση 2007 σε Ευρώ 149,9 εκατ. έναντι Ευρώ 127,6 εκατ.
της χρήσης 2006.
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5.7.2. Aνάλυση Ενοποιηµένου Ισολογισµού

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η εξέλιξη του υπολοίπου των λογαριασµών του Ενεργητικού και του Παθητικού
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της  Εταιρείας κατά την 31.12 των χρήσεων  2005 - 2007:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(ποσά σε Ευρώ χιλ.) 2005 2006 2007
Πάγιο Ενεργητικό
Υπεραξία 16.200 16.200 16.200
Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.553 4.129 4.435
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 733.951 729.751 731.123
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 3.664 3.646 3.586
Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 927 927 927
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.965 11.158 14.923
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 770.260 765.811 771.194

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
Αποθέµατα 314.344 187.522 346.213
Απαιτήσεις
Πελάτες 215.449 226.623 365.200
Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 89.037 100.097 30.521
Σύνολο Απαιτήσεων 304.486 326.720 395.721
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.211 8.785 13.743
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 628.041 523.027 755.677
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.398.301 1.288.838 1.526.871

❚ Υπεραξία & Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις

Το ποσό των Ευρώ 16,2 εκατ. αφορά στην αναπόσβεστη υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά της AVIN OIL η οποία
πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2002 (βλ. σχετικά κεφάλαιο 6).

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις" αφορά σε έξοδα της µητρικής για την αγορά λογι-
σµικού και της θυγατρικής AVIN OIL για δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως πρατηρίων της.

❚ Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Η ανάλυση τoυ υπολοίπου τoυ λογαριασµού "Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις" στις 31.12.2007 παρουσιάζεται στη σηµείωση
14 των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 (βλ. παράρτηµα). ∆ιευκρινίζεται ότι το µεγα-
λύτερο µέρος της παρατηρούµενης αύξησης του υπολοίπου της αξίας κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων, η
οποία ανέρχεται σε Ευρώ 50,4 εκατ. (31.12.2007 Ευρώ 1.018,8 εκατ. έναντι Ευρώ 968,4 εκατ. την 31.12.2006), αφορά
στις πραγµατοποιηθείσες κατά το 2007 επενδύσεις της µητρικής που ανήλθαν σε 42 εκατ. και το υπόλοιπο στο επεν-
δυτικό πρόγραµµα της AVIN OIL που κατά το 2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 8 εκατ. περίπου. 
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❚ Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις & διαθέσιµες προς πώληση

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" στις 31.12.2007 ανέρχεται σε Ευρώ 3.586
χιλ. και αφορά στην αξία συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρείες  "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (Ευρώ 2.961
χιλ.), "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (HAFCO) Α.Ε" (Ευρώ 8 χιλ.) και "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E"
(Ευρώ 47 χιλ.) όπως προκύπτουν µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης, καθώς και στις "AVIN ALBANIA S.A" (Ευρώ 510 χιλ.)
και "BRODERICO Ε.Π.Ε." (Ευρώ 60 χιλ.).

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση" στις 31.12.2007 ανέρχεται σε Ευρώ 927 χιλ. και
αφορά στην αξία συµµετοχής του Οµίλου στην "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε".

Τα ποσοστά συµµετοχής του Οµίλου στο µετοχικό κεφάλαιο των παραπάνω εταιρειών έχουν ως ακολούθως:

Όνοµα Εταιρείας %συµµετοχής
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 28%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (HAFCO) Α.Ε. 50%
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 30%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16%
AVIN ALBANIA S.A 100%
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 100%
BRODERICO Ε.Π.Ε 100%

❚ Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

Το υπόλοιπο των "Λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων" διαµορφώθηκε στις 31.12.2007 σε Ευρώ 14.923 χιλ. από Ευρώ
11.158 χιλ. στις 31.12.2006 και αφορά κυρίως προπληρωθέντα έξοδα και εγγυήσεις.

❚ Αποθέµατα

Η αξία των αποθεµάτων σε ενοποιηµένη βάση διαµορφώθηκε σε Ευρώ 346.213 χιλ. στις 31.12.2007 έναντι Ευρώ 187.522
χιλ. στις 31.12.2006. Επισηµαίνεται ότι πάγια πολιτική της µητρικής είναι η διατήρηση χαµηλών αποθεµάτων.

❚ Πελάτες

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Πελάτες" σε ενοποιηµένη βάση διαµορφώθηκε στις 31.12.2007 σε Ευρώ 365.200 χιλ.
έναντι Ευρώ 226.623 χιλ. στις 31.12.2006.  

❚ Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού στις 31.12.2007 ανήλθε σε Ευρώ 30.521 χιλ. έναντι Ευρώ 100.097 χιλ. στις 31.12.2006
και περιλαµβάνει κυρίως απαιτήσεις από χρεωστικό ΦΠΑ και προπληρωθέντα έξοδα.

❚ ∆ιαθέσιµα

Το υπόλοιπο των διαθεσίµων σε ενοποιηµένη βάση περιλαµβάνει καταθέσεις όψεως και προθεσµίας και ανήλθε σε Ευρώ
13.743 χιλ. στις 31.12.2007 έναντι Ευρώ 8.785 χιλ. στις 31.12.2006.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2005 2006 2007
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 33.235 33.235 33.235
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 49.528 49.528 49.528
Αποθεµατικά 76.393 79.521 77.559
Αποτελέσµατα εις Νέο 176.395 178.997 203.416
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 335.551 341.281 363.738

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Οµολογιακά ∆άνεια 359.880 317.048 276.120
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 48.637 50.038 41.177
Αναβαλλόµενοι φόροι 11.660 20.248 28.830
Λοιπές µακροπρ. υποχρεώσεις & επιχορηγήσεις παγίων 6.007 6.317 6.083
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 426.184 393.651 352.210
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 274.641 123.388 344.677
∆άνεια Τραπεζών 317.935 421.543 445.631
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 2.526 2.160 4.618
Φόροι πληρωτέοι 41.049 6.404 15.529
Επιχορηγήσεις παγίων 415 411 468
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 636.566 553.906 810.923
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.062.750 947.557 1.163.133
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.398.301 1.288.838 1.526.871

❚ Ίδια Κεφάλαια

Το σύνολο των ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31.12.2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 363.738 χιλ. σε
σύγκριση µε Ευρώ 341.281 χιλ. στις 31.12.2006. Αναλυτικότερα, οι µεταβολές της καθαρής θέσης από την 1.1.2005 µέχρι
και την 31.12.2007 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2005 2006 2007
Καθαρή θέση 1.1.2005, 1.1.2006 και 1.1.2007 αντίστοιχα 297.958 335.551 341.281
Πλέον: κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 131.635 127.591 149.857
Μείον: διανεµηθέντα µερίσµατα - 94.155 - 121.861 - 127.400
Πλέον: πωλήσεις ίδιων µετοχών 113 0 0
Καθαρή θέση 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007 αντίστοιχα 335.551 341.281 363.738

❚ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε ενοποιηµένη βάση στις 31.12.2007 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 352.210
χιλ. έναντι Ευρώ 393.651 χιλ. στις 31.12.2006. Το µεγαλύτερο µέρος του εν λόγω υπολοίπου αφορά στα δύο οµολογιακά
δάνεια (ένα σε Ευρώ αρχικού ύψους 250 εκατ. και ένα σε ∆ολάρια Η.Π.Α ύψους 150 εκατ.) που έχει συνάψει η µητρική
τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο εδάφιο 5.3 του παρόντος δελτίου. Στο υπόλοιπο του λογαριασµού "∆άνεια τρα-
πεζών" τόσο στις 31.12.2006 όσο και στις 31.12.2007 περιλαµβάνεται οµολογιακό δάνειο ύψους Ευρώ 30 εκατ. που
έλαβε η AVIN OIL το 2004 και θα αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου το 2008 µε δυνατότητα παράτασης της αποπληρωµής
κατά ένα ακόµη έτος. 
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❚ Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές" σε ενοποιηµένη βάση διαµορφώθηκε στις 31.12.2007
σε Ευρώ 344.677 χιλ. από Ευρώ 123.388 χιλ. στις 31.12.2006. 

❚ Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "∆άνεια Τραπεζών" σε ενοποιηµένη βάση ανήλθε στις 31.12.2007 σε Ευρώ 445.631 χιλ.
από Ευρώ 421.543 χιλ. στις 31.12.2006. Ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της θυγατρικής AVIN OIL αυξήθηκε
κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω της ανοδικής πορείας των τιµών των προιόντων πετρελαίου που είχαν ως αποτέλεσµα
τις πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Επισηµαίνεται ότι ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) του Οµίλου µει-
ώθηκε κατά την 31.12.2007 σε Ευρώ 708.008 χιλ. έναντι Ευρώ 729.806 χιλ. την 31.12.2006. 

❚ Υποχρεώσεις από Φόρους 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού "Υποχρεώσεις από Φόρους" σε ενοποιηµένο επίπεδο στις 31.12.2007 αυξήθηκε σε Ευρώ
15.529 χιλ έναντι Ευρώ   6.404  χιλ την 31.12.2006, παρά τη µείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25%, λόγω
της αυξηµένης κερδοφορίας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και της αναδροµικής φορολόγησης του αποθεµατικού που σχηµάτισε αυτή
σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε το Ν. 3220/2004, εξαντλώντας τη σχετική φορολογική υποχρέωση, καθώς και
της επιβάρυνσης µε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003-2005 της AVIN OIL.

5.7.3. Κατάσταση Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών

Η κατάσταση των Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών της χρήσης 2007 περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις στο παράρτηµα του παρόντος ∆ελτίου (βλ. παράρτηµα).  
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6. Συνδεδεµένες Εταιρείες

6.1 Θυγατρικές Εταιρείες (άµεση συµµετοχή)

AVIN OIL Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική & Ναυτιλιακή Εταιρεία Πετρελαίων

Η AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977 και η τωρινή της έδρα ευρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής (οδός
Ηρώδου Αττικού, αριθµός 12Α , Τ.Κ 151 24). Αντικείµενο της εταιρείας  είναι η εµπορία υγρών καυσίµων, λιπαντικών,
υγραερίου και ασφάλτου τα οποία προορίζονται για όλες τις χρήσεις (µεταφορές, βιοµηχανική και οικιακή χρήση).

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της AVIN OIL ανέρχεται σε € 5.709.480 διαιρούµενο σε 1.942.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,94 η κάθε µία. Η τελευταία εταιρική πράξη αφορούσε σε αύξηση του µετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 509.208 µε την έκδοση 173.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής
αξίας € 2.94 η κάθε µία. Η εν λόγω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών µε απόφαση της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 5ης Ιουνίου 2006 και πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στη συνεδρίασή του της 9ης Ιουνίου 2006.

Μοναδικός µέτοχος της εταιρείας είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ η οποία το Μάρτιο του 2002 εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών
της AVIN OIL στο πλαίσιο σχετικής προϋπόθεσης που τέθηκε κατά την εγκριτική διαδικασία για την εισαγωγή της στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Η εξαγορά της AVIN OIL προσέδωσε στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ένα σηµαντικό βραχίονα στον τοµέα λιανικής εµπορίας καυσίµων
και λιπαντικών καθόσον η εταιρεία καταλαµβάνει την τέταρτη θέση µεταξύ των εταιρειών του κλάδου στον οποίο δρα-
στηριοποιείται µε µερίδιο αγοράς περίπου 9%.

Το δίκτυο διανοµής της AVIN OIL αποτελείται από περίπου 560 πρατήρια υγρών καυσίµων και από πλήθος αντιπροσώπων
σε όλη τη χώρα ενώ η εταιρεία διαθέτει παράλληλα ιδιόκτητα βυτιοφόρα και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό. 

Επιπρόσθετα, η AVIN OIL έχει κατασκευάσει και εκµεταλλεύεται το Σταθµό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Μεγάρων (Σ.Ε.Α.
Μεγάρων) που βρίσκεται εντός του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόµου Αθηνών – Κορίνθου και ο οποίος παρέχει πέραν
από την εξυπηρέτηση αυτοκινήτων, τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστιάσεως, συντηρήσεων κ.α. 

Πρωταρχικός στόχος της AVIN OIL είναι η ποιοτική αναβάθµιση του δικτύου της καθώς επίσης και η ενδυνάµωση των
νέων δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συµµετοχή της ως ιδρυτικού µετόχου, στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΕΑΚ) Α.Ε και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε (εδάφιο 6.3 του παρόντος
κεφαλαίου).

Η AVIN OIL διαθέτει τα καύσιµα στην Ελληνική Αγορά κυρίως µέσω των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρε-
λαιοειδών που ευρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν το 1987 και
αποτελούν ένα υπερσύγχρονο σταθµό φόρτωσης µε πλήρη συστήµατα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι ο βασικός προµηθευτής της  AVIN OIL (εδάφιο 6.6 του παρόντος κεφαλαίου). 

Ο συνολικός αριθµός του προσωπικού της AVIN OIL κατά την 31.12.2007 ανερχόταν σε 218 άτοµα (2006: 214 άτοµα).

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές (ελεγκτική εταιρεία Deloitte, αρµόδιος ελεγκτής για τη χρήση
2006 κ. Γεώργιος ∆. Καµπάνης Α.Μ.ΣΟΕΛ: 10761). Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης – IFRS), η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και η έκθεση του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2007 (Πωλήσεις: € 826,3 εκατ., Αποτελέσµατα (Ζηµίες) Χρήσης: (€ 1,4 εκατ.), Σύνολο
Ενεργητικού: € 191,6 εκατ., Καθαρή Θέση: € 13,7 εκατ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της AVIN OIL www.avinoil.gr.
Επισηµαίνεται ότι η αρνητική κερδοφορία που εµφάνισε η Εταιρεία τη χρήση 2007 οφείλεται στην επιβάρυνσή της µε
ποσό € 2,1 εκατ. που αφορούσε στα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003, 2004 και 2005.  
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6.2 Θυγατρικές Εταιρείες (έµµεση συµµετοχή)

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι) και
διάρκεια 50 χρόνια. Σκοπός της σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων
υγρών καυσίµων στην ελληνική επικράτεια, η εµπορία υγρών καυσίµων, η παροχή υπηρεσιών εστίασης σε πρατήρια υγρών
καυσίµων, η µεταφορά πετρελαιοειδών και η άσκηση δραστηριότητας εµπορικού αντιπροσώπου οίκων του εσωτερικού
ή του εξωτερικού για συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 60.000 διαιρούµενο σε 6.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµα-
στικής αξίας € 10 η κάθε µία. Το σύνολο των εν λόγω µετοχών ανήκει στους ιδρυτικούς µετόχους AVIN OIL (5.999 µετοχές)
και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (1 µετοχή). 

6.3 Λοιπές ενοποιούµενες εταιρείες

Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1998 µε έδρα την Αθήνα και διάρκεια 24 χρόνια (µέχρι τις 6.10.2022). Σκοπός
της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι ο σχεδιασµός, η χρηµατοδότηση, η κατασκευή και
η λειτουργία του συστήµατος ανεφοδιασµού αεροπορικού καυσίµου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Νέου
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" στα Σπάτα Αττικής καθώς και όλες οι συναφείς δραστηριότητες.

Η έδρα της εταιρείας µεταφέρθηκε µε απόφαση της από 12.12.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της στο
∆ήµο Σπάτων και συγκεκριµένα σε ιδιόκτητες νεόκτιστες εγκαταστάσεις εντός του χώρου του Νέου ∆ιεθνούς Αερολι-
µένος Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο 50 χλµ. Λεωφόρου Σπάτων – Λούτσας. Στις πάγιες εγκαταστάσεις της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ συµπεριλαµβάνονται δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 24.000 µ³, σωληνώσεις
14 χλµ., 125 στόµια εφοδιασµού και πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ελέγχου, πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής
προστασίας (hydrant system). Τόσο οι πάγιες εγκαταστάσεις της εταιρείας όσο και οι µέθοδοι λειτουργίας είναι πιστο-
ποιηµένες από την ΙΑΤΑ (International Air Transport Association), το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και όλους τους διεθνείς
και εθνικούς αρµόδιους φορείς.

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ανέρχεται σε € 6.457.000, διαιρούµενο σε
220.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 29,347 η κάθε µία, η δε υφιστάµενη µετοχική σύνθεση έχει
ως ακολούθως:

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών % Συµµετοχής
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 145.200 66%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) - ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 30.800 14%
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 30.800 14%
BELGIAN FUELLING AND SERVICES COMPANY S.A./N.V. 11.000 5%
HANSA CONSULT INGENIEURE GESSELSCHAFT MBH 2.200 1%
Σύνολο 220.000 100%

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές (ελεγκτική εταιρεία Deloitte, αρµόδιος ορκωτός κ. Τηλέµαχος
Γεωργόπουλος Α.Μ ΣΟΕΛ 19271). Σύµφωνα µε τις προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις της  "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε" της χρήσης 2007, µε βάση τις οποίες η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ συνέταξε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
2007, τα βασικά µεγέθη της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Πωλήσεις: € 10,3 εκατ., Κέρδη µετά από Φόρους: € 1,2 εκατ.,
Σύνολο Ενεργητικού: € 26,8 εκατ., Καθαρή Θέση: € 9,4 εκατ.
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Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (EEAK) Α.Ε (HAFCO Α.Ε)

Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24
Μαρούσι), διάρκεια 50 χρόνια και επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε" µε διακριτικό τίτλο
"HAFCO A.E". Σκοπός της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παροχή υπηρεσιών επίγειας
εξυπηρέτησης εφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα και άλλα πετρελαιοειδή προϊόντα σε διάφορα αεροδρόµια εντός
και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και γενικά η εµπορία καυσίµων αεροσκαφών.

Το µετοχικό κεφάλαιο της HAFCO Α.Ε  ανέρχεται σε € 2.017.000 διαιρούµενο σε 201.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας € 10 η κάθε µία. Μοναδικοί µέτοχοι είναι οι εταιρείες AVIN OIL και TEXACO εκάστη των οποίων
κατέχει 100.850 κοινές ονοµαστικές µετοχές (ποσοστό 50% επί του µετοχικού κεφαλαίου). Η τελευταία εταιρική πράξη
αφορούσε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού € 560.000 µε την έκδοση 56.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
ονοµαστικής αξίας € 10 η κάθε µία. Η εν λόγω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε καταβολή µετρητών σύµφωνα µε την
απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15ης Ιουνίου 2007 και πιστοποιήθηκε από το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο στη συνεδρίασή του της 9ης Οκτωβρίου 2007. 

H εταιρεία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή (αρµόδιος κ. Ευστράτιος Παπαρίδης του ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε,  ΑΜ ΣΟΕΛ
14351). Σύµφωνα µε τις προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α.Ε. χρήσης 2007, µε βάση τις οποίες η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 2007, τα βασικά
οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Πωλήσεις: € 22.903 χιλ., Αποτελέσµατα (Ζηµίες) Χρήσης: (€ 585
χιλ.), Σύνολο Ενεργητικού: € 5.156 χιλ., Καθαρή Θέση: € 144 χιλ. 

Γ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε στις 5.1.2005 µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι) και
διάρκεια 50 χρόνια. Αντικείµενο της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι η κατασκευή, λει-
τουργία και εκµετάλλευση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του νοµού
Κορινθίας. 

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. ανερχόταν  σε € 200.000 διαιρούµενο σε 20.000 ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 10 η κάθε µία. Ιδρυτικοί µέτοχοι της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." ήταν η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και
η AVIN OIL µε ποσοστά συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 70% και 30% αντίστοιχα. Στις 29.11.2006 η AVIN OIL µετα-
βίβασε το σύνολο των µετοχών κυριότητός της εκδόσεως "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." στην "IBERDROLA S.A." Οµοίως
την ίδια ηµέρα η ΜΟΤΟΡ OΪΛ µεταβίβασε 8.000 µετοχές (ποσοστό 40%) εκδόσεως "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." στην
"IBERDROLA S.A."

Μετά τις µεταβιβάσεις µετοχών που περιγράφηκαν ανωτέρω, µοναδικοί µέτοχοι της  "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." κατέ-
στησαν η "IBERDROLA S.A." µε 14.000 µετοχές (ποσοστό 70%) και η MOTOR OΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε µε 6.000 µετοχές
(ποσοστό 30%).

Με την από 5.1.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά € 500.000 µε την έκδοση 50.000 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 10 η κάθε µία. Η
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε καταβολή µετρητών και πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." στη συνεδρίασή του της 12.2.2007.

Μετά την παραπάνω αύξηση το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαµορφώνεται σε € 700.000 διαιρούµενο
σε 70.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 10 η κάθε µία και οι µέτοχοι IBERDROLA S.A και MOTOR OΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατέχουν 49.000 (70%) και 21.000 (30%) µετοχές αντίστοιχα.

Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.  διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για µονάδα συνδυασµένου κύκλου ισχύος
395,9 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
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6.4 Εταιρείες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάϊο του 2000 µε έδρα το Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθµός 199, Τ.Κ 151 25) και διάρκεια
50 έτη. Σκοπός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κατα-
στατικού της, είναι η εκτέλεση των εργασιών και δραστηριοτήτων που συνδέονται µε το σχεδιασµό, τη χρηµατοδότηση,
την κατασκευή, την ολοκλήρωση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και διαχείριση του αγωγού και των εγκαταστάσεων του
αγωγού καυσίµων για τη µεταφορά αεροπορικού καυσίµου από το διϋλιστήριο Ασπροπύργου της εταιρείας «Ελληνικά
Πετρέλαια» στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. Το µήκος του αγωγού ανέρχεται σε
53 χιλιόµετρα, η διάµετρός του σε 26 εκατοστά και η δυνατότητα προώθησης σε 300 µ3 / ώρα.

Η επένδυση προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο περιβάλλον καθώς συµβάλλει στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
και του κυκλοφοριακού φόρτου στην Αθήνα (η συνολική απόσταση που καλύπτουν τα βυτιοφόρα ετησίως για τη µεταφορά
καυσίµου στο αεροδρόµιο εκτιµάτο σε 2.000.000 χιλιόµετρα και ο αριθµός των δροµολογίων που πραγµατοποιούνταν
σε 18.000). Ταυτόχρονα, η υπόγεια όδευση του αγωγού δεν επηρεάζει ούτε το φυσικό ούτε το οικιστικό περιβάλλον της
περιοχής.

Η έναρξη της λειτουργίας του αγωγού πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 2004 και εξυπηρετεί επιτυχώς τις ανάγκες του
αεροδροµίου σε καύσιµα ενώ η οικονοµική του βιωσιµότητα είναι εγγυηµένη από την αυξανόµενη ζήτηση αεροπορικού
καυσίµου στις εγκαταστάσεις του αεροδροµίου. 

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ανέρχεται σε
€ 5.782.355, διαιρούµενο σε 1.973.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,93 η κάθε µία. 

Η υφιστάµενη µετοχική σύνθεση της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." έχει ως ακο-
λούθως:

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών % Συµµετοχής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 986.750 50%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ - ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 315.760 16%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 335.495 17%
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 335.495 17%
Σύνολο 1.973.500 100%

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές (ελεγκτική εταιρεία Deloitte, αρµόδιος ορκωτός κ. Τηλέµαχος
Γεωργόπουλος Α.Μ ΣΟΕΛ 19271) και συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονο-
µικής Πληροφόρησης για πρώτη φορά το 2006. Τη χρήση 2007 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 4.207 χιλ. και τα
Κέρδη µετά από Φόρους σε € 1.714 χιλ.  
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6.5. Λοιπές Θυγατρικές 

Α. AVIN ALBANIA S.A.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 19.7.2001 από την AVIN OIL, η οποία είναι ο µοναδικός της µέτοχος, µε έδρα τα Τίρανα. Το
µετοχικό κεφάλαιο της AVIN ALBANIA ανέρχεται σε € 481.000. Αντικείµενο της εταιρείας είναι η πώληση πετρελαιο-
ειδών και στόχος της η προώθηση των εξαγωγών της AVIN OIL στη Αλβανία. Η AVIN ALBANIA δεν έχει ακόµη δραστη-
ριότητα.

Β. BRODERICO Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 από την AVIN OIL, η οποία είναι ο µοναδικός της µέτοχος, µε έδρα την Κύπρο. Το µετοχικό
κεφάλαιο της BRODERICO Ε.Π.Ε. ανέρχεται σε € 60.000. Σκοποί της εταιρείας είναι το εµπόριο, οι συµµετοχές και η
παροχή υπηρεσιών. Η BRODERICO Ε.Π.Ε. δεν έχει ακόµη δραστηριότητα.

6.6 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές - Έκθεση Ν. 3016/2002 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ συνέταξε τη σχετική ετήσια έκθεση για τις διεταιρικές συναλλαγές µε συνδε-
δεµένες εταιρείες του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.
3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής:

Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε προς, και Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε από:

Εταιρεία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Πωλήσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεων Μεταβολή (*)
2007 31.12.06 31.12.07

AVIN OIL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 476.706 34.917 39.711 - 4.794
ΗΑFCO A.E. 14.388 0 1.303 - 1.303

Εταιρεία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Αγορές Υπόλοιπο Υποχρεώσεων Μεταβολή (*)
2007 31.12.06 31.12.07

AVIN OIL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 15 3 2 1
ΗΑFCO A.E. 0 0 0 0

(*): Οι θετικές µεταβολές αναφέρονται σε εισροή ενώ οι αρνητικές σε εκροή 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα τέλους χρήσης µε τις AVIN OIL και HAFCO αφορούν σε συνήθεις δραστηριότητες.
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7.  Μελλοντικοί Στόχοι – Προοπτική

7.1. Στόχοι – Στρατηγική

Πρωταρχικός σκοπός της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τα επόµενα έτη είναι η εδραίωσή της ως κυρίαρχης Εταιρείας διύλισης και εµπορίας
προϊόντων πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία
συστηµατικά επιδιώκει την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

Ι) Μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους του διυλιστηρίου (refinery margin). Για την επίτευξη αυτού του στόχου
ακολουθούνται οι εξής τακτικές: 

◗ Εφαρµογή των νέων προδιαγραφών των προϊόντων έγκαιρα και µε τον πιο οικονοµικό τρόπο κάνοντας χρήση της
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.

◗ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης η οποία συµβάλλει στη µείωση του λειτουργικού κόστους του διυλιστηρίου.

◗ Πλήρης αυτοµατοποίηση του διυλιστηρίου.

◗ Βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας και της διαθεσιµότητας των παραγωγικών µονάδων.

ΙΙ) Αποτελεσµατική προώθηση και πώληση όλων των προϊόντων του διυλιστηρίου στη βέλτιστη δυνατή τιµή. Ο στόχος
αυτός θα επιτευχθεί µε τις ακόλουθες στρατηγικές κινήσεις:

◗ Μεγιστοποίηση του µεριδίου της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά µε τη βελτίωση του συστήµατος διανοµής.

◗ Επέκταση της πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας σε αναπτυσσόµενες αγορές µε υψηλά περιθώρια κέρδους.

◗ Επέκταση και εκµετάλλευση των αποθηκευτικών χώρων της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ζήτησης
για νέα προϊόντα όσο και για σχετικές υπηρεσίες. 

ΙΙΙ) Λειτουργία του διυλιστηρίου µε τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, µε παράλληλη έµφαση στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ακολουθούνται οι εξής τακτικές:

◗ Συνέχιση επενδύσεων για τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον, την
υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.

◗ Συνεχής αναβάθµιση της αξιοπιστίας των συστηµάτων υποστήριξης των µονάδων παραγωγής, όπως οι µονάδες
συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού και οι κρίσιµες βοηθητικές παροχές.

◗ Ενίσχυση των προληπτικών µέτρων ασφαλείας στις µονάδες παραγωγής µε επενδύσεις σε αυτοµατοποιηµένα
συστήµατα πρόληψης και προστασίας που υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες από τους διεθνείς κανονισµούς  και
τις βέλτιστες πρακτικές προδιαγραφές.

◗ Συνέχιση προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού µε χρήση των πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά συστηµάτων,
όπως προσοµοιωτές (simulators) λειτουργίας για την εκπαίδευση των χειριστών των µονάδων παραγωγής. 
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7.2. Προοπτική

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει εδραιώσει την τεχνολογική υπεροχή της µε τις σύγχρονες µονάδες µετατροπής, δηλαδή των συγκρο-
τηµάτων Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) και καταλυτικής πυρόλυσης (Fluid Catalytic Cracker). Η αναπτυξιακή προ-
οπτική  της Εταιρείας για την τριετία 2008 - 2010 περιλαµβάνει την αύξηση της διϋλιστικής ικανότητας λόγω της επέν-
δυσης στην Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αργού (new Crude Distillation Unit)  που θα τεθεί σε λειτουργία το 2010.  Οι
υπό εξέλιξη δραστηριότητες της Εταιρείας περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

◗ Ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου κατασκευής της νέας µονάδας ατµοσφαιρικής από-
σταξης (Crude Distillation Unit) δυναµικότητος 60.000 βαρελιών ηµερησίως (bpd). Το έργο ανετέθη στην εταιρεία
TECHNIP Italy. Το σύνολο της επενδυτικής δαπάνης της νέας µονάδας θα διαµορφωθεί σε € 180 εκατ. περίπου.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραµµα επέκτασης του διϋλιστηρίου (Refinery Expansion Program)
για το οποίο η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει ήδη δαπανήσει σηµαντικά κεφάλαια. Με τη νέα µονάδα Αργού η δυναµικότητα του
διϋλιστηρίου της Εταιρείας θα υπερβεί τα bpd 170.000 ή τα 9,0 εκατ. ΜΤ ετησίως. Πρόσθετα οφέλη αναµένονται από
την υποκατάσταση εισαγωγών µαζούτ (Straight Run Fuel Oil) από ιδιοπαραγόµενο, από τη βελτιστοποίηση των προ-
µηθειών αργού, και από τη δυνατότητα κατεργασίας νέων τύπων αργού.  

◗ Η σύνδεση µε το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου είναι στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Το φυσικό αέριο θα χρησιµοποι-
είται ως καύσιµο για τις  θερµικές και ενεργειακές ανάγκες του διϋλιστηρίου καθώς και ως πρώτη ύλη για την τροφο-
δοσία της καινούργιας µονάδας παραγωγής υδρογόνου βελτιώνοντας τους περιβαλλοντικούς όρους του. 

◗ Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συµµετοχή στο διεθνή διαγωνισµό που έχει προκηρύξει η Ελληνική Βιο-
µηχανία Ζάχαρης προς εξεύρεση στρατηγικού εταίρου για τη µετατροπή δύο ζαχαρουργείων σε εργοστάσια παραγωγής
βιοαιθανόλης. Ο εν λόγω διαγωνισµός εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιο-
ρισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που αναµένεται να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση βιοαιθανόλης στις
βενζίνες.   

Αναφορικά µε την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, οι διεθνείς τιµές (µέσοι όροι) διαφόρων τύπων αργού και των
προϊόντων πετρελαίου για την περίοδο 2005-2007 διαµορφώθηκαν ως ακολούθως:

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΥΠΩΝ ΑΡΓΟΥ ($/bbl) 2005 2006 2007
Dated Brent 54,53 65,18 72,50
Arab Light,fob 50,22 60,83 69,10
Urals,cif Med 50,66 61,37 69,50
Iranian Heavy,fob 48,39 59,14 67,76
Es Sider,fob 52,67 63,53 71,58

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ($/ΜΤ) 2005 2006 2007
Νάφθα 449 537 648
Αµόλυβδη Βενζίνη 515 610 686
Καύσιµα Αεριωθουµένων 546 633 695
Πετρέλαιο Κίνησης 538 600 662
Πετρέλαιο Θέρµανσης 497 577 643
Μαζούτ 1% 260 301 357
Μαζούτ 3,5% 221 280 341

Βάσει των παραπάνω τιµών διαµορφώθηκαν τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών διύλισης και εµπορίας προϊόντων πετρε-
λαίου σε διεθνές επίπεδο.
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Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά παρατίθεται το µικτό περιθώριο κέρδους διύλισης στην περιοχή της Μεσογείου,
µαζί µε αυτό της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ (σε $/ΜΤ) 2005 2006 2007
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  72,8 60,9 71,2
Σύνθετο ∆ιυλιστήριο Μεσογείου Καταλυτικής Πυρόλυσης 63,4 57,3 69,4
Σύνθετο ∆ιυλιστήριο Μεσογείου Υδρογονοπυρόλυσης (*) 63,6 66,8

(*) Η µονάδα Υδρογονοπυρόλυσης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τέθηκε σε λειτουργία το Νοέµβριο 2005 και για το λόγο αυτό παρατίθενται
συγκριτικά στοιχεία µόνο για τις χρήσεις 2006 και 2007.

Η πρόβλεψη ζήτησης ανά κατηγορία προϊόντων για την εγχώρια αγορά παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακο-
λουθεί:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (σε χιλ. ΜΤ)
2005 2006 2007 2008 (Π)

Λιπαντικά 144 140 155 154
Άσφαλτος 275 391 365 375
Υγραέρια 355 346 330 323
Καύσιµα Αεριωθούµενων 1.228 1.290 1.335 1.390
Βενζίνες 3.965 4.034 4.136 4.240
Μαζούτ 5.376 5.599 5.682 5.462
Πετρέλαια

Θέρµανσης 4.067 3.996 3.535 3.608
Κίνησης 2.538 2.714 2.843 3.071
Ναυτιλίας 1.304 1.297 1.308 1.293

ΣΥΝΟΛΟ 19.252 19.807 19.689 19.916
% Μεταβολή από προηγούµενο έτος -0,6% 2,9% -0,6% 1,15%

H ζήτηση για βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης βαίνει αυξανόµενη κάθε χρόνο µε σειρά παραγόντων να συνεισφέρουν απο-
φασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση (αύξηση αριθµού οχηµάτων µεγαλύτερου κυβισµού, εντατική χρήση Αττικής οδού
και γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από τους αυτοκινητιστές) οπότε αναµένεται συνέχιση της αυξητικής τάσης και για το 2008.
Η διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας θα επηρεάσει τη ζήτηση µαζούτ εσωτερικής αγοράς
καθώς και τη ζήτηση πετρελαίου θέρµανσης αν και για το συγκεκριµένο προϊόν ο καθοριστικός παράγοντας είναι οι και-
ρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειµερινούς µήνες. Ως προς το πετρέλαιο ναυτιλίας η εγχώρια ζήτηση αναµέ-
νεται να παρουσιάσει µικρή πτώση το 2008. Αναφορικά µε τη ζήτηση της ασφάλτου εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε
χαµηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του 2006, επιβεβαιώνοντας τη φάση σταθεροποίησης την οποία διανύει ο κατα-
σκευαστικός κλάδος, αλλά σε κάθε περίπτωση  υψηλότερα από τα επίπεδα του 2007. Στα υγραέρια εκτιµάται ότι θα
συνεχιστεί η τάση των τελευταίων χρόνων µε τη ζήτηση να περιορίζεται καθώς σταδιακά αυτά αντικαθίστανται από το
φυσικό αέριο. Αύξηση αναµένεται στη ζήτηση για καύσιµα αεριωθουµένων αλλά µε περιορισµένο ρυθµό λόγω προσπα-
θειών ελέγχου του κόστους εκ µέρους των αεροπορικών εταιρειών µε την εισαγωγή νέων τύπων αεροσκαφών και κινη-
τήρων.
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8. Μερισµατική Πολιτική

Η µερισµατική πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται µε γνώµονα την κερδοφορία της και τις ανάγκες της για νέες επεν-
δύσεις.

Ιστορικά το συνολικό ποσό µερίσµατος που διανέµεται στους µετόχους της Εταιρείας διαµορφώνεται, ως ποσοστό επί
των Καθαρών Κερδών Μετά από Φόρους, σε υψηλά επίπεδα. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται το εν λόγω ποσοστό
για τις χρήσεις 2005 - 2007.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2005 2006 2007
Καθαρά κέρδη µετά από Φόρους 130.687 127.474 154.683
Μερίσµατα (συνολικό ποσό) 121.861 127.400 132.940
Μερίσµατα ως ποσοστό επί των Καθαρών κερδών 93,25% 99,94% 85,94%

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τη διανοµή συνολικού
µερίσµατος Ευρώ 1,20 ανά µετοχή για τη χρήση 2007.

Σηµειώνεται ότι στις 12.12.2007 η Εταιρεία προέβη σε καταβολή προµερίσµατος ποσού Ευρώ 0,20 ανά µετοχή, έναντι
του καταβλητέου µερίσµατος της χρήσης 2007, µε βάση τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30.9.2007.

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διανέµεται ετησίως στους µετόχους της Εταιρείας δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από το 35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού
αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου. 

Το µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Βούληση της Εταιρείας είναι το διανεµόµενο ποσό µερίσµατος να διαµορφώνεται ετησίως στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. 
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9. Παράρτηµα

◗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΜΑΪΟΥ 2008 

◗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2007

◗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2007 - ΕΚΘΕΣΗ–ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

◗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2007

◗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ν. 3401/ 2005





ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι
της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαίου, 2008 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens
Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγµατος ∆ήµου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων επι των εξής θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιηµένη και µη βάση) της
εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης γιά
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης.

3. Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4. Έγκριση µερίσµατος. 

5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού, για τη χρήση 2008 και καθο-
ρισµός της αµοιβής αυτών. 

6. Εγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2008. 

7. Τροποποίηση, συµπλήρωση, κατάργιση και αναρίθµηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς
προσαρµογής και εναρµόνισης µε το Ν.3604/2007.

8. Τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγ-
χρονισµού αυτού: (α) 8, 26, 28 (οι τροποποιήσεις αφορούν διατάξεις που δεν συνάδουν µε το γεγονός ότι η
Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο) (β) 29 (κατάργηση των αυξηµένων ποσοστών απαρτίας για τη λήψη
απλού οµολογιακού δανείου) (γ) 33 (µείωση των απαιτούµενων ποσοστών πλειοψηφίας)  και (δ) 37 (κατάργηση
διατάξεων για πρώτη εταιρική χρήση).

9. Έγκριση του σχηµατισµού φορολογηθέντος αποθεµατικού ποσού Ευρώ 3.629.713 για την κάλυψη της ίδιας συµ-
µετοχής της Εταιρείας στην υλοποίηση επενδυτικού έργου το οποίο ειδικότερα αφορούσε: (α) στην εισαγωγή
φυσικού αερίου στο διϋλιστήριο και (β) στην εγκατάσταση αεριοστροβίλων της µονάδας συµπαραγωγής.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυµούν να µετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύµφωνα µε το Νόµο
και το Καταστατικό, να µεριµνήσουν γιά τη δέσµευση των µετοχών τους, µέσω του Χειριστού του Λογαριασµού τους στο
Σύστηµα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε Συµµετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), και
να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταµείο της
Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν τη Συνεδρίαση της Tακτικής  Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο µέχρι και
την Παρασκευή 23 Μαίου 2008.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ
αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισµένων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Πέµπτη 12 Ιουνίου 2008 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενο-
δοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγµατος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία
κατά την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008 και ώρα
10:00 οµοίως στο ως άνω Ξενοδοχείο. Οι σχετικές προθεσµίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσµευσης µετοχών
και των εγγράφων νοµιµοποίησης εκ µέρους των µετόχων είναι η Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 (για συµµετοχή στην Α’ Επα-
ναληπτική Συνέλευση) και η Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 (για συµµετοχή στην Β’ Επαναληπτική Συνέλευση).

Μαρούσι, 17 Απριλίου 2008

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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72

73

74

75

76-118

119-120

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, σελ. 72 έως και 118 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας την ∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2008 και τελούν υπό την έγκριση
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
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Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 76 έως και τη σελίδα 118 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου
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Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 76 έως και τη σελίδα 118 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου



❚ 74 ❚  παράρτηµα

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 76 έως και τη σελίδα 118 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου
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Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 76 έως και τη σελίδα 118 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου
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