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1. Απνινγηζκόο Εξγαζηώλ ηεο Εηαηξείαο
Σα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για τη χρήση 2012 συγκριτικά με την αντίστοιχη χρήση 2011,
κινήθηκαν ως εξής:
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012 31/12/2011

Θύθινο εξγαζηώλ
Θόζηνο πσιεζέλησλ
Λεηθηά αποηειέζκαηα
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ινηπά θέξδε/ (δεκηέο)
Αποηειέζκαηα εθκεηάιιεσζες
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Έζνδα από επελδύζεηο
Ιέρδε/(Ζεκηές) προ θόρωλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ιαζαρά θέρδε/(δεκηές) τρήζες κεηά από θόροσς

1.824.099
(1.770.980)
53.119
(66.078)
(10.650)
25.883
(1.982)
292
(9.104)
3.428
(5.384)
44
(5.340)

1.974.990
(1.901.427)
73.563
(76.577)
(12.024)
22.636
1.896
9.494
(9.299)
1.610
1.805
(1.494)
311

Λεηαβοιή
Ποζό
%
(150.890)
-7,64%
130.447
-6,86%
(20.444)
-27,79%
10.499
-13,71%
1.374
-11,43%
3.246
14,34%
(3.878)
-204,56%
(9.202)
-96,93%
195
-2,10%
1.818
112,89%
(7.189) -398,37%
1.538
-102,94%
(5.651) -1818,75%

τα προαναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:

1.1 Ιύθινο Εξγαζηώλ
Ο μεικτός κύκλος εργασιών της χρήσης 2012 σημείωσε μείωση κατά € 150,9 εκ., παρουσιάζοντας μια
ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως 7,64%, όπως διακρίνεται και από τον παρακάτω πίνακα :

Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012

31/12/2011

643.661

758.695

1.179.965

1.212.273

473
1.824.099

4.022
1.974.990

Πσιήζεηο:
Δκπνξεπκάησλ
Πξντόλησλ
Ινηπά
ύλοιο

Η αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαηά γεσγξαθηθνύο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηά θαηεγνξία
πσιήζεσλ ηεο Εηαηξείαο, έρεη σο εμήο:
Πνζά ζε ρηι. €
Γεωγ ξαθηθόο Σνκέαο
Εμσηεξηθό
Εμσηεξηθό
Εμσηεξηθό
Εζσηεξηθό
Εζσηεξηθό
Εζσηεξηθό
Εζσηεξηθό

Ιαηεγ νξία Πωιήζεωλ
Καύζηκα
Υεκηθά
Λνηπά
ύλνιν
Καύζηκα
Ληπαληηθά
Υεκηθά
Λνηπά
ύλνιν
Γεληθό ύλνιν

31/12/2012
73.954
4.228
620
78.802
1.702.410
5.711
35.871
1.305
1.745.297
1.824.099

31/12/2011
37.115
742
281
38.138
1.894.639
3.774
37.656
783
1.936.852
1.974.990
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Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε η Εταιρεία σε καύσιμα, λιπαντικά και χημικά τόσο κατά την
χρήση που ολοκληρώθηκε την 31/12/2012 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο αναλύονται στον
παρακάτω πίνακα.
Πνζόηεηα ζε MT

31/12/2012

31/12/2011

1.294.861

1.600.089

12.099

12.418

2.728

935

Καύζηκα
Μαδνύη
Ληπαληηθά
Άζθαιηνο

3.014

1.169

34.434

33.849

1.347.136

1.648.460

Υεκηθά
ύλοιο

Η κείσζε ζηηο πνζόηεηεο θαπζίκσλ πνπ εκπνξεύζεθε ε εηαηξεία είλαη κηθξόηεξε από ηελ πηώζε ηεο
ζπλνιηθήο αγνξάο θαη πξνέξρεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηε κείσζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Σν
πεηξέιαην θίλεζεο ζεκείσζε αύμεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο
Η αύμεζε ηεο αζθάιηνπ νθείιεηαη ζηελ επηηπρή δηεύξπλζε ησλ εμαγσγώλ θαη ζηελ απόθηεζε λέσλ
ηνπηθώλ πειαηώλ.
Όζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά, ε αύμεζε νθείιεηαη ζην όηη ν ηνκέαο ησλ ιαδηώλ είλαη λενζύζηαηνο θαη
ζηελ ρξήζε ηνπ 2012 άξρηζαλ λα απνδίδνπλ ζπλεξγαζίεο πνπ θαιιηεξγνύληαλ ηνπο πξνεγνύκελνπο
κήλεο.

1.2 Λεηθηό Πεξηζώξην Ιέξδνπο
Σο μεικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε € 53.119 χιλιάδες ή σε 2,91% επί του κύκλου
εργασιών, έναντι € 73.563 χιλιάδες και 3,72% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης,
παρουσιάζοντας μείωση ίση με 0,81%.

1.3 Κεηηνπξγηθά Έμνδα
Η εμέιημε ησλ κεγεζώλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2011 παξνπζηάδεηαη
παξαθάησ:
Ποζά ζε τηι. €
Θαηαλνκή αλά ιεηηνπξγία:
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
ύλοιο

31/12/2012 31/12/2011
66.078
10.650
76.728

76.577
12.024
88.601

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας
εμφανίζουν μείωση ίση με € 11.873 χιλιάδες ή 13,4%.
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Για την καλύτερη αξιολόγηση και σύγκριση των μεγεθών των λειτουργικών δαπανών της τρέχουσας
και της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα οι σημαντικότερες κατηγορίες
εξόδων :
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012 31/12/2011

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Κεηαθνξηθά θαη έμνδα ηαμηδίσλ
Κηζζώκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Απνζήθεπηξα
Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Απνζβέζεηο
Πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν εμόδωλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο

18.091
12.355
13.025
11.235
631
1.949
11.627
1.078
6.737
76.728

18.676
13.521
13.426
14.480
3.020
4.941
10.855
2.492
7.190
88.601

Λεηαβοιή
Ποζό
%
(585)
-3,13%
(1.166)
-8,62%
(401)
-2,99%
(3.245) -22,41%
(2.389) -79,11%
(2.992) -60,55%
772
7,11%
(1.414) -56,74%
(453)
-6,30%
(11.873) -13,40%

Σα έξοδα διοίκησης και διάθεσης έχουν μειωθεί συνολικά κατά € 11.873 χιλιάδες ή κατά 13,4%, ως
συνέπεια της γενικότερης προσπάθειας περικοπής των δαπανών που εφαρμόζεται από την Εταιρεία.
Σο μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αυτής οφείλεται κυρίως στη μείωση των αμοιβών και εξόδων
τρίτων κατά € 3.245 χιλιάδες ( 22,41%) και στη μείωση των εξόδων προβολής και διαφήμισης κατά €
2.992 χιλιάδες (60,55%). ημαντική μείωση επίσης συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο
παρουσιάζουν οι δαπάνες για αποθήκευτρα κατά €2.389 χιλιάδες (79,11%). Χαρακτηριστικό είναι ότι
η μοναδική κατηγορία λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας που αυξήθηκε σε σχέση με το 2011 είναι οι
αποσβέσεις, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά € 772 χιλιάδες ή 7,11% κυρίως λόγω της
συνέχισης ανάπτυξης του δικτύου των πρατηρίων και του προγράμματος επενδύσεων.
Οι λειτουργικές δαπάνες

για το 2012 αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με

4,21% του κύκλου

εργασιών της χρήσης ενώ για το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 4,49%.

1.4 Άιια Κεηηνπξγηθά Έζνδα
Ποζά ζε τηι. €

Έςοδα από μιςθώματα
Έςοδα εξυπηρζτηςησ
Λοιπά
ύλοιο

31/12/2012 31/12/2011

11.043
8.689
6.151

11.220
5.678
5.737

25.883

22.636

Λεηαβοιή
Ποζό
%

(177) -1,58%
3.011 53,02%
414 7,22%
3.247 14,34%

Η αύξηση των λοιπών εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων εξυπηρέτησης
(πχ αποθήκευτρα) που χρεώθηκαν μέσα στη χρήση του 2012 σε εταιρείες του ομίλου.
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1.5 Κνηπά Ιέξδε/(Ζεκίεο)
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012 31/12/2011

Κέξδε/ (δεκηέο) από πώιεζε ελζώκαησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από πώιεζε
ζπκκεηνρώλ
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) αλαγλσξηδόκελα από
Ιδησηηθό Πξόγξακκα πληαμηνδόηεζεο
Λνηπά
ύλνιν

Λεηαβοιή
Ποζό
%

(411)

(550)

138

-25,14%

(832)

(918)

87

-9,43%

-

(2)

2 -100,00%

(883)

1.535

144
(1.982)

1.831
1.896

(2.418) -157,49%
(1.687) -92,16%
(3.879) -204,53%

Σην περίοδο 1/1-31/12/2012, οι καθαρές ζημίες αναγνωριζόμενες από το Ιδιωτικό πρόγραμμα
υνταξιοδότησης, ποσού € 883 χιλιάδες., αφορούν στην αποαναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου
του προγράμματος συνταξιοδότησης με αντίστοιχη επίδραση στα αποτελέσματα της τρέχουσας
περιόδου λόγω λήξης του προγράμματος συνταξιοδότησης προσωπικού της Εταιρείας.

1.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012 31/12/2011

Σόθνη βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ

5.527

2.877

Σόθνη θαη έμνδα καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ

3.117

5.892

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύλνιν

460

530

9.104

9.299

Λεηαβοιή
Ποζό
%

2.650
(2.774)
(71)
(195)

92,08%
-47,09%
-13,33%
-2,10%

Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €195 χιλιάδες ή 2,10% οφείλεται κυρίως στη μείωση
του κόστους τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας (πτώση euribor), καθώς και στην μερική
αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού το 2012.

1.7 Έζνδα από επελδύζεηο
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012 31/12/2011

Έζνδα ηόθσλ

1.433

Εζνδα από κεξίζκαηα

1.590

Πξνΐόλ εθθαζάξηζεο ζπγαηξηθήο Coral Finance

405
3.428

ύλνιν

1.240
370
1.610

Λεηαβοιή
Ποζό
%

193 15,57%
1.220 329,80%
405 100,00%
1.818 112,95%
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Σα έσοδα τόκων αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε χρηματοοικονομικά έσοδα από την προεξόφληση
μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και σε έσοδα από τόκους τρεχούμενων λογαριασμών πελατών. Σα
έσοδα από μερίσματα προέρχονται από την συμμετοχή της Εταιρείας στην Shell & MOH AE., το
μέρισμα από την οποία ήταν αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά € 1.220 χιλιάδες.
Επίσης κατά τη χρήση του 2012 εκκαθαρίστηκε η θυγατρική εταιρεία Coral Finance A.E., το προϊόν
εκκαθάρισης της οποίας ανήλθε σε €405 χιλιάδες.

1.8 Φόξνο Εηζνδήκαηνο
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012 31/12/2011

Φόξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Αλαβαιιόκελνο θόξνο
ύλοιο

523
(567)
(44)

75
737
682
1.494

Λεηαβοιή
Ποζό
%
448
594,49%
(737)
-100,00%
(1.249)
-183,19%
(1.538) -102,94%

Δεν προέκυψε τρέχων φόρος εισοδήματος για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012 λόγω φορολογικών
ζημιών.
Σο 2012 διαγράφηκε ο φόρος μερισμάτων € 397 χιλιάδες που προέκυψε από παρακράτηση 25% επί
των μερισμάτων που εισέπραξε η Εταιρεία από τη συμμετοχή της στην SHELL & MOH Aviation Fuels
A.E. Επίσης διαγράφηκαν παρακρατηθέντες φόροι ύψους € 127 χιλιάδες οι οποίοι δεν ήταν πλέον
απαιτητοί.
Προέκυψε έσοδο από αναβαλλόμενη φορολογία € 567 χιλιάδες.
τη χρήση 2011 το ποσό των € 75 χιλιάδων προέρχεται από διαγραφή φόρου μερισμάτων που έλαβε
η Εταιρεία μειωμένο από εκπτώσεις φόρων.
Σο 2011, ολοκληρώθηκε τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2009 και 2010 από τον οποίο
προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους € 1.081 χιλιάδων από τα οποία το ποσό των
€ 737 χιλιάδων

αφορά διαφορές φορολογικού ελέγχου, το ποσό των € 60 χιλιάδων

αφορά

προσαυξήσεις και το ποσό των € 286 χιλιάδων λοιπούς φόρους. Σα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά
€ 2 χιλιάδες λόγω εκπτώσεων φόρων.
Σο ποσό των € 682 χιλιάδων αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο της χρήσης 2011.
Ο φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2012 και 2011, οικονομικό έτος 2013 και 2012 αντίστοιχα είναι
υπολογισμένος με το φορολογικό συντελεστή 20%.
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τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο επηρεασμός του φόρου από διάφορα ποσά.
Ποζά ζε τηι. €
Ιέρδε προ θόρωλ/(Ζεκηές) προ θόρωλ
Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρύνληεο θνξνινγηθνύο
ζπληειεζηέο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
Έμνδα κε εθπεζηέα θνξνινγηθά
Απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα
Ινηπέο (αιιαγή ζπληειεζηή-αλαβαιιόκελε θνξνινγία)
ύλνιν

31/12/2012
(5.384)

31/12/2011
1.806

(1.077)
369
(318)
982
(44)

361
737
224
(74)
246
1.494

Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την Εταιρεία είναι η χρήση 2012, για την οποία η Εταιρεία
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 3842/2010 (ΠΟΛ.1159/2011) σύμφωνα με το
οποίο, η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από τον Νόμιμο Ελεγκτή της. Μέχρι την
ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2012 δεν έχει
ολοκληρωθεί. Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012 από τον Νόμιμο Ελεγκτή της Εταιρείας,
δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις.

2. Υξεκαηννηθνλνκηθνί Δείθηεο
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Εηαηξείαο έρνπλ σο αθνινύζσο :
Ποζά ζε τηι. €
α. Απόδοζε Ελεργ εηηθού (ROA)
Θαζαξά Θέξδε (δεκίεο) κεηά από θόξνπο
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

31/12/2012

%

31/12/2011

%

-1,78%

311
361.325

0,09%

-7,82%

311
73.663

0,42%

3.764
235.688

1,60%

9.610
251.134

3,83%

165.886
234.208

70,83%

175.789
249.452

70,47%

165.886 242,80%
68.323

175.789
73.663

238,64%

(5.340)
300.683

β. Αποδοζε Θδίωλ Ιεθαιαίωλ (ROE)
Θαζαξά Θέξδε (δεκίεο) κεηά θόξσλ
ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

(5.340)
68.323

γ .Απόδοζε Επελδσκέλωλ Ιεθαιαίωλ (ROIC)
Θέξδε κεηά θόξσλ+Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
ύλνιν Θαζ Γαλεηζκνύ+Ηδία Θεθάιαηα+Πξνβιέςεηο
δ.Δείθηες Ιεθαιαηαθής Λότιεσζες
ύλνιν Θαζαξνύ Γαλεηζκνύ
ύλνιν Θαζαξνύ Γαλεηζκνύ & Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
ε. τέζε Δαλεηζκού Προς Θδία Ιεθάιαηα
ύλνιν Θαζαξνύ Γαλεηζκνύ
Ηδία Θεθάιαηα
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3. πλαιιαγέο Λεηαμύ πλδεδεκέλωλ Λεξώλ
Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε:
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012

31/12/2011

67.096

66.944

588.920

559.469

892

765

Πωιήζεης σπερεζηώλ θαη αγ αζώλ:
Πξνο κεηξηθή (Όκηινο MOH)
Πξνο ζπγαηξηθέο
Πξνο ζπγγελείο
Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

13.535

90.385

670.443

717.563

864.212

879.732

1.477

2.931

353

388

13.793

13.699

879.835

896.750

Αγ ορές σπερεζηώλ θαη αγ αζώλ:
Από κεηξηθή (Όκηινο MOH)
Από ζπγαηξηθέο
Από ζπγγελείο
Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται
σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Σα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε
συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός μέτοχος
της Εταιρείας.
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012

31/12/2011

3.176

17.655

17.372

19.924

172

107

1.853

2.917

22.573

40.603

19.294

51.313

555

1.562

9

59

1.196

869

21.054

53.803

Απαηηήζεης από ζσλδεδεκέλα κέρε:
Από κεηξηθή (Όκηινο ΚΟΖ)
Από ζπγαηξηθέο
Από ζπγγελείο
Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

Τποτρεώζεης προς ζσλδεδεκέλα κέρε:
Πξνο κεηξηθή (Όκηινο ΚΟΖ)
Πξνο ζπγαηξηθέο
Πξνο ζπγγελείο
Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που
ακολουθεί η Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους.
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Παξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε
Για τη χρήση του 2012, ποσό ύψους € 1.246 χιλιάδες καταβλήθηκε ως αμοιβή διευθυντικών
στελεχών στην Εταιρεία. Σο αντίστοιχο ποσό για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν
€ 1.405 χιλιάδες. Επιπλέον έχουν καταβληθεί ποσά ύψους € 162 χιλιάδων ως αποζημιώσεις προς
διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την περίοδο 1/1-31/12/2012.
Δεν υπάρχει υπόλοιπο υποχρέωσης προς τα μέλη της διοίκησης ούτε την 31/12/2012 ούτε κατά την
συγκριτική περίοδο.

4. Απνινγηζκόο Εξγαζηώλ
α) Επελδύζεηο – Αλάπηπμε
Σο τμήμα Ανάπτυξης και Σεχνικής Τποστήριξης Δικτύου Πρατηρίων κατάφερε να εξασφαλίσει 16 νέα
πρατήρια σε όλη την Ελλάδα. Σο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των πρατηρίων
ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε όλα τα πρατήρια με σήμα Shell στο τέλος του 2012.
Tέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης υγραερίου σε 10 ιδιολειτουργούμενα πρατήρια μας,
ενισχύοντας το δικτύο πρατηρίων υγραερίου της Coral Gas.
β) Πνηόηεηα – Πεξηβάιινλ – Τγηεηλή & Αζθάιεηα – Εξγαζηαθά ζέκαηα
Η Coral AE δραστηριοποιείται με συνέπεια στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών από το 1928,
ενεργώντας με κύριο μέλημα τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Προσφέρει άριστη
εξυπηρέτηση των καταναλωτών, παρέχοντας κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα
καινοτόμα υψηλών προδιαγραφών.
Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της στους τομείς Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Τγιεινής και
Ασφάλειας η Coral A.E :
Προμηθεύεται τα προϊόντα της κυρίως από την Μότορ Όϊλ Ελλάς, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο
προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Προσεγγίζει συστηματικά την
διαχείριση της Ποιότητας, Τγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται
η συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και να εξασφαλίζεται η επίτευξη συνεχούς βελτίωσης
της απόδοσης. τοχεύει στρατηγικά στην συνεχή βελτίωση, μετρώντας, αξιολογώντας και
γνωστοποιώντας την επίτευξη των στόχων της.
υμπληρωματικά, η Εταιρεία, έχοντας απόλυτο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης εφαρμόζει αυστηρές
πολιτικές σε θέματα που άπτονται της Ποιότητας, Τγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος.
Επιπροσθέτως απαιτεί από τους εργολάβους, συνεργάτες και από τις κοινοπραξίες εταιρειών κάτω
από τον επιχειρησιακό της έλεγχο, να εφαρμόζουν τις πολιτικές αυτές καθώς και να χρησιμοποιούν
την επιρροή τους στην προώθηση αυτών των πολιτικών .Προκειμένου η Εταιρεία να καλλιεργήσει
εκείνη τη νοοτροπία, στα πλαίσια της οποίας το προσωπικό της Coral θα ενστερνίζεται αυτές τις
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δεσμεύσεις, περιλαμβάνει την απόδοση σε θέματα Ποιότητας, Τγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και
Περιβάλλοντος στις εκθέσεις απόδοσης όλου του προσωπικού και την ανταμείβει ανάλογα.
Η Coral A.E διαθέτει τόσο στις εγκαταστάσεις τις όσο και στους χώρους γραφείων τον απαραίτητο
εξοπλισμό που να της επιτρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει άμεσα και
αποτελεσματικά κάθε επείγουσα κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε άνθρωπο, στο
περιβάλλον, στις εγκαταστάσεις της ή σε τρίτους.
Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο τα θέματα που αφορούν τη
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Για τον καθορισμό, τη διαχείριση και την εξέλιξη των αμοιβών του προσωπικού εφαρμόζεται ένα
σύστημα

που

χαρακτηρίζεται από συνέπεια,

διαφάνεια

και αντικειμενικότητα.

Παρέχονται

ανταγωνιστικές αμοιβές, βασισμένες στην απόδοση.
Εκτός από τις πάσης φύσεως χρηματικές αμοιβές, προσφέρουμε στο προσωπικό μας και ένα ευρύ
φάσμα οικειοθελών παροχών που καλύπτουν αυτούς και τις οικογένειές τους. Οι οικειοθελείς
παροχές αποβλέπουν στην ενίσχυση της ασφάλισής τους πέραν των απαιτήσεων του νόμου, στην
περαιτέρω σύσφιγξη των δεσμών τους με την Εταιρεία, στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του
ομαδικού πνεύματος και στην εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
Ορισμένες από τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Εταιρείας είναι:
o
o

Πξόγξακκα ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο δσήο θαη πγείαο.
πληαμηνδνηηθό πξόγξακκα.

Αναγνωρίζουμε ότι η αναπτυξιακή πορεία και η υλοποίηση της επιχειρηματικής μας στρατηγικής της
Εταιρείας σε ένα διεθνοποιημένο και υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης κλάδο όπως είναι ο κλάδος του
πετρελαίου, συνδέονται στενά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. Ως
εκ τούτου, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας στους τομείς τόσο της επαγγελματικής
κατάρτισης, όσο και της ατομικής επιμόρφωσης είναι θέμα κεφαλαιώδους σημασίας για το οποίο
γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε χρήμα και σε χρόνο απασχόλησης. Η πολιτική για την εκπαίδευση
προβλέπει τη σύνδεση των θέσεων εργασίας με τις γνώσεις και τις ικανότητες τις οποίες πρέπει να
διαθέτει κάθε μέλος του προσωπικού, με τελικό στόχο τη συνεχή, υπεύθυνη, ευέλικτη και
ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων.
γ) Λέηνρνη
Η Εταιρεία έως την 30η Ιουνίου του έτους 2010 ήταν 100% θυγατρική της Shell Overseas Holdings
Limited και μέλος του ομίλου της Royal Dutch Shell. Σην 1η Ιουλίου 2010, ολοκληρώθηκε η εξαγορά
του 100% της Εταιρείας από την Μότορ Όϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., η οποία είναι
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ανώνυμη Εταιρεία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920,με έδρα
το Μαρούσι , Ηρώδου Αττικού 12α, Σ.Κ. 151 24 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σο μετοχικό κεφάλαιο της Coral A.E. ανέρχεται σε € 80,150,976 αποτελούμενο από 2,730,868 κοινές
ονομαστικές μετοχές που δεν έχουν δικαίωμα σε σταθερό εισόδημα, ονομαστικής αξίας η κάθε μια €
29,35. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε καμία ενεργή χρηματιστηριακή αγορά.
Αναφορικά με την συμμετοχή της CORAL A.E. στη θυγατρική ΕΡΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Ε., το σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων της τελευταίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και την 31η Δεκεμβρίου 2011, έχει
γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Διοίκηση της θυγατρικής Εταιρείας ΕΡΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Ε., θα συγκαλέσει, κατ’ άρθρο 47 Κ.Ν.
2190/1920, Γενική υνέλευση με σκοπό την υιοθέτηση μέτρων ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής τους άρθρου αυτού.
δ) εκαληηθά Γεγνλόηα Πνπ Έρνπλ πκβεί Έωο ήκεξα
Με εξαίρεση την επίδραση που θα είχε στην αναβαλλόμενη φορολογία, αν αυτή υπολογιζόταν με
συντελεστή 26%, όπως αυτό μνημονεύεται αναλυτικά στην ημείωση 24 επί των οικονομικών
καταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική
διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.
ε) Ιύξηεο Πεγέο Αβεβαηόηεηαο Κνγηζηηθώλ Εθηηκήζεωλ
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών,
που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και
το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η
εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε
αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας
απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις
κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Σα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές
εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν κυρίως στις επίδικες υποθέσεις και στις ανέλεγκτες φορολογικές
χρήσεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 30 επί των οικονομικών καταστάσεων. Άλλες
πηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές με τις παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά με τα προγράμματα
παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,τις αυξήσεις αποδοχών τον πληθωρισμό.
Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
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δ) Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και
κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Σο γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της
μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
υνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
(α)

Ιίλδπλνο αγνξάο

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Για τις συναλλαγές
σε ξένο νόμισμα η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από τα Δολάρια ΗΠΑ.
Λόγω αυτού υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης λόγω
της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε Δολάρια ΗΠΑ για αγορές πετρελαιοειδών η σχετική ισοτιμία
Δολάριο ΗΠΑ/Ευρώ είναι ένας παράγοντας των περιθωρίων κέρδους της Εταιρείας.

Καθώς οι

συναλλαγές σε ξένο νόμισμα είναι περιορισμένες, η Εταιρεία δεν έχει μεγάλη έκθεση σε
συναλλαγματικό κίνδυνο.
Ιίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγω κεηαβνιώλ ηωλ
επηηνθίωλ
Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες χρηματαγορές και είναι σε θέση να επιτυγχάνει
ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι το
σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας χρησιμοποιεί κυμαινόμενα επιτόκια.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, εάν τα υφιστάμενα επιτόκια των δανείων ήταν κατά 1% υψηλότερα ή
χαμηλότερα, κρατώντας σταθερές τις λοιπές μεταβλητές, τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση
θα ήταν αυξημένα/ μειωμένα κατά περίπου € 1,7 εκ. αντίστοιχα.
Ιίλδπλνο ηηκήο
Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου λόγω της τήρησης
αποθεμάτων και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό ρυθμίζοντας τα αποθέματα στα κατώτερα δυνατά
επίπεδα και καθορίζοντας τις τιμές πώλησης από τις ημερήσιες διεθνείς τιμές.
(β)

Πηζηωηηθόο θίλδπλνο

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας αφορά κυρίως στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις, καθώς τα διαθέσιμα της Εταιρείας είναι κατατεθειμένα σε γνωστές τράπεζες του
εσωτερικού.
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Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται
συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία έχει συμβάσεις για
τις συναλλαγές με τους πελάτες της, στις οποίες ορίζεται ότι η τιμή πώλησης των προϊόντων θα είναι
σύμφωνη με τις αντίστοιχες τρέχουσες τιμές που ισχύουν κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης
το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου ασχολείται αποκλειστικά με την εφαρμογή της πιστωτικής
πολιτικής της Εταιρείας. Επιπροσθέτως για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της η Εταιρεία λαμβάνει
προσημειώσεις ακινήτων από τους πελάτες της καθώς και εγγυητικές επιστολές τραπέζης.
ε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται
ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της
χώρας που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας.
(γ)

Ιίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Η Εταιρεία συντάσσει και παρακολουθεί σε τριμηνιαία βάση πρόγραμμα ταμειακών ροών που
περιλαμβάνει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηματοροές.
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους

κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να
υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να
αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από
την ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Σα
ποσά που εμφανίζονται αφορούν τις συμβατικές υποχρεώσεις.
Ποζά ζε τηι. €
31/12/2012
Γάλεηα
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
31/12/2011
Γάλεηα
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

σλοιηθό κέζο
επηηόθηο
Κηγ όηερο από 1 έηος Από 1 έως 2 έηε Από 2 έως 5 έηε Πάλω από 5 έηε
4,67%
174.727
48.382
56
1.528

5,05%

Κηγ όηερο από 1 έηος Από 1 έως 2 έηε Από 2 έως 5 έηε Πάλω από 5 έηε
43.251
134.252
101.233
1.137

Δηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Σα κεφάλαια της Εταιρείας κρίνονται ικανοποιητικά με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «ύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου
«βραχυπρόθεσμου

και

μακροπρόθεσμου

δανεισμού»

όπως

εμφανίζεται

στη

κατάσταση
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χρηματοοικονομικής

θέσης)

μείον

«Σαμειακά

διαθέσιμα

και

ισοδύναμα».

Σα

συνολικά

απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια » όπως εμφανίζονται στη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης συν τον καθαρό δανεισμό.
Ποζά ζε τηι. €

31/12/2012

31/12/2011

Δάλεηα ηξαπεδώλ

174.727

177.502

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Καζαξόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

(8.841)

(1.714)

165.886

175.788

68.323

73.663

2,43

2,39

Καζαξόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο πξνο Ιδία Κεθάιαηα

5. Πιεξνθνξίεο Γηα ηελ Πξνβιεπόκελε Εμέιημε ηεο Εηαηξείαο
Οι στόχοι και οι στρατηγικές της Εταιρείας για την χρήση 2013, κατά την οποία αναμένεται να
συνεχιστεί η σοβαρή ύφεση που πλήττει την Ελληνική Οικονομία, είναι:
1. Διατήρηση θετικών ταμειακών ροών κυρίως μέσω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των κεφαλαίων
κίνησης (αποθέματα, απαιτήσεις από πελάτες, υποχρεώσεις προς προμηθευτές) καθώς και αυστηρής
επιλογής και αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών.
2. Αυστηρή εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αύξησης
των επισφαλειών στα πλαίσια του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η
Εταιρεία.
3. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά κύριο λόγο μέσω περαιτέρω αξιοποίησης των συνεργιών
με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Μότορ Όϊλ και μέσω βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων.
4. Διατήρηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στην διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
που συντελούν στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε διαφοροποίησης σε προϊόντα
υπηρεσίες και εμπορικά σήματα.
5. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα πώλησης Ναυτιλιακών Καυσίμων και στον τομέα των
Εξαγωγών
6. Περαιτέρω βελτίωση του ήδη πολύ υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών στο δίκτυο των
πρατηρίων μας, διαμέσου της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού
7. Διατήρηση του άριστου επιπέδου ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας με συνεχή
βελτίωση των ήδη υπαρχόντων πρακτικών, διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού στα υψηλά
πρότυπα ασφαλείας της Εταιρείας και επάρκειας του εξοπλισμού.
8. τόχος της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η αύξηση του EBIDTA (των συνεχιζόμενων
δραστηριοτήτων) στην χρήση του 2013 σε σχέση με τα επίπεδα του 2012.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..

Ο ΑΜΣΘΠΡΟΕΔΡΟ Δ..

ΗΩΑΛΛΖ Β. ΒΑΡΓΗΛΟΓΗΑΛΛΖ

ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΘΟΣΑΙΖ

Ο ΓΕΜΘΙΟ ΔΘΕΤΘΤΜΣΗ

ΣΑ ΛΕΚΗ Δ..

ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΘΩΚΑΪΓΖ

ΗΩΑΛΛΖ Λ. ΘΟΚΑΓΑΘΖ

ΠΔΣΡΟ T. ΣΕΑΛΛΔΣΑΘΖ

ΒΟΤΣΑΡΑ Υ. ΘΔΟΦΑΛΖ

ΠΤΡΗΓΩΛ Π. ΚΠΑΙΔΕΟ

ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΓΗΘΑΗΟ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..

Ο ΓΕΜΘΙΟ ΔΘΕΤΘΤΜΣΗ

ΗΩΑΛΛΖ Β. ΒΑΡΓΗΛΟΓΗΑΛΛΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΘΩΚΑΪΓΖ

15

