ΔΚΘΔΗΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΔΜΠΟΡΙΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «Ο ΔΡΜΗ»
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ – 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010

Ο Πξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Παλαγηψηεο Υ.
αξάθνγινπ ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο, ηελ
Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα ηε ρξήζε 1.1.2010 - 31.12.2010.

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2010 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε
ηνπ 2009, θηλήζεθαλ σο εμήο:

Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ
2010
2009
Πωλήζειρ
311.828
224.982
Κόζηορ πωληθένηων
(288.605)
(201.629)
Μεικηό κέπδορ
23.223
23.353
Έξοδα διάθεζηρ
(22.730)
(21.725)
Έξοδα διοίκηζηρ
(906)
(1.028)
Άλλα λειηοςπγικά έζοδα
202
231
Λοιπά κέπδη/ ζημιέρ - καθαπά
167
(117)
Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ
(44)
714
Χπημαηοοικονομικά έξοδα
(279)
(190)
Χπημαηοοικονομικά έζοδα
1
1
Χπημαηοοικονομικά έξοδα/ έζοδα - καθαπά
(278)
(189)
Καθαπά Κέπδη σπήζεωρ ππο θόπων
(322)
525
Φόπορ ειζοδήμαηορ
(522)
(1.078)
Καθαπά Κέπδη σπήζεωρ
(844)
(553)

Ποζοζηά επί ηος
Μεηαβολή
Κύκλος Επγαζιών ποζοζηού
2010
2009 επί ηος ΚΕ
100,00%
100,00%
38,60%
-92,55%
-89,62%
-2,93%
7,45% 10,38%
-2,93%
-0,29%
0,06%
0,05%
-0,01%
-0,09%
0,00%
-0,09%
-0,10%
-0,17%
-0,27%

-0,46%
0,10%
-0,05%
0,32%
-0,08%
0,00%
-0,08%
0,23%
-0,48%
-0,25%

0,17%
-0,04%
0,11%
-0,33%
-0,01%
0,00%
-0,01%
-0,34%
0,31%
-0,02%

1

1. Πωλήζειρ
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά € 86.846 ρηι. ή 38.60% ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ
ηηκψλ ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ.
Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ζε πειάηεο εζσηεξηθνχ θαη ε αλάιπζε θαηά
θαηεγνξίεο πσιήζεσλ έρεη σο εμήο:

Ποζά ζε σιλ. Δςπώ
Πσιήζεηο:
Δκπνξεπκάησλ
Τπεξεζηψλ
ύνολο

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Μεηαβολή %

308,448
3,380

221,794
3,188

39.07%
6.01%

311,828

224,982

38.60%

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα Θαπζίκσλ ζε κεηξηθνχο ηφλνπο πνπ εκπνξεχζεθε ε εηαηξεία γηα ηελ
ρξήζε ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ αλαιχεηαη σο
θάησζη :

Θαηεγνξία Πσιήζεσλ
Βελδίλεο
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
Πεηξέιαην Θίλεζεο

2010
160,903
11,873
37,108
209,884

2009 Μεηαβολή %
154,901
3.87%
15,260
-22.19%
33,645
10.29%
203,807
2.98%

2. Μικηό κέπδορ
Σν κηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ € 23.223 ρηι. έλαληη € 23.353 ρηι.
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, κεησκέλν θαηά € 130 ρηι. ή 0,56 %.

3. Λειηοςπγικά έξοδα
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ ηελ πην θάησ εμέιημε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ
2009 θαη 2010.

Ποζά ζε σιλ. Δςπώ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
ύνολο

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
22,730
21,725
906
1,028
23,635
22,753

Μεηαβολή %
4.63%
-11.90%
3.88%

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά €
882 ρηι. ή 3,88 %.
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζα πξέπεη ηα
ιεηηνπξγηθά απηά έμνδα, σο πξνο ηα ζεκαληηθά θνλδχιηά ηνπο, λα ζπγθξηζνχλ θαηά θαηεγνξία
σο εμήο:

(α) Έξοδα διάθεζηρ
Κηζζψκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Ακνηβέο Γηαρεηξηζηψλ Πξαηεξίσλ (Agents)
Ινηπνί Φφξνη -Σέιε
Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Ζιεθηξηθφ Ρεχκα-Τδξεπζε-Σειεθσλία
Έμνδα γηα ηε ρξήζε ζεκάησλ
Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ινηπά
χλνιν

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 Μεηαβολή %
3,279
3,234
1.37%
12,124
12,634
-4.04%
64
54
17.97%
266
370
-28.13%
2,207
1,539
43.38%
808
709
14.04%
257
242
6.16%
3,725
2,943
26.59%
22,730
21,725
4.62%

(β) Έξοδα διοικήζεωρ

Κηζζψκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Ακνηβέο Παξνρήο Ινγηζηηθψλ Τπεξεζησλ
Ινηπέο Ακνηβέο Σξίησλ
Ινηπνί Φφξνη -Σέιε
Ινηπά
χλνιν

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 Μεηαβολή %
5
5
0.00%
200
58
245.00%
377
709
-46.87%
193
187
2.92%
131
69
90.09%
906
1,028
-11.93%

4. Υπημαηοοικονομικό αποηέλεζμα
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, ε θαζαξή δαπάλε πνπ πξνέθπςε,
απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά € 89 ρηι. Ζ κεηαβνιή απηή αλαιχεηαη
θαηά θαηεγνξία ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο:

Ποζά ζε σιλ. Δςπώ
Υπημαηοοικονομικά έξοδα
- Έμνδα/Πξνκήζεηεο Σξαπεδψλ
Υπημαηοοικονομικά έζοδα
Έζνδα ηφθσλ
Υπημαηοοικονομικά έξοδα/(έζοδα)

2010

2009

Μεηαβολή ποζό

279
279

190
190

89

(1)

(1)

0

278

189

89

Ζ αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ
πξνκεζεηψλ, απνηέιεζκα ηηο κεγαιχηεξεο ρξεζηκνπνίεζεο πηζησηηθήο θάξηαο απφ ην θνηλφ
γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
ρξεκαηαπνζηνιψλ απφ ηα πξαηήξηα.
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5. Φόποι
1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
Φφξνο ρξήζεο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Δηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο Λ
3808/2009
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
ύνολο

79
1.279

580
-

158
(994)
522

498
1.078

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζηεθε πξνο 24% επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηεο ρξήζεσο
01/01-31/12/2010 θαη πξνο 25% επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηεο ρξήζεσο 01/0131/12/2009.
Θαηά ην 2008 ςεθίζηεθε λφκνο (Λ.3697/2008-ΦΔΘ Α194/25.09.2008) βάζεη ηνπ νπνίνπ νη
θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ ρξήζεσλ 2010 έσο 2014 νξίδνληαη ζε 24%, 23%, 22%, 21%
θαη 20% αληίζηνηρα. Οη ζπληειεζηέο απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπνπ απαηηείην, γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2010, δηελεξγήζεθε θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ
2004 έσο θαη 2008. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε ζπλνιηθή
επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 1.282 ρηιηάδεο επξψ (πνζφ 833 ρηιηάδσλ επξψ αθνξά
θφξν επί ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη πνζφ 516 ρηιηάδσλ επξψ επί απηνχ πξνζαπμήζεηο θαη
πξφζηηκα κεησκέλα θαηά ην πνζφ ησλ 67 ρηιηάδσλ επξψ σο έθπησζε ιφγσ ηεο εθάπαμ
θαηαβνιήο). Σν ζχλνιν ηνπ πνζνχ βάξπλε εμ νινθιήξνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 01/0131/12/2010.
εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ 2009 θαη ηνπ
2010. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά
ρξήζεηο.
Ζ ρξήζε ηνπ 2010 επηβαξχλζεθε θαη κε ην πνζφ πνπ πξνέθπςε απφ ην εθθαζαξηζηηθφ
ζεκείσκα έθηαθηεο εηζθνξάο (άξζξν 5 ηνπ Λ 3845/ 2010) πνπ επηβιήζεθε ζηα θαζαξά θέξδε
ηεο ρξήζεο 2009 θαηά ην πνζφ ησλ 158 ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζφ απηφ ζα θαηαβιεζεί ζηε
ρξήζε ηνπ 2011.

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ
Ζ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο λέαο ρξήζεο 2011 θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή δεδνκέλνπ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πξψηνπ κήλα αλήιζε ζε € 23,274 ρηι.
(Ηαλνπάξηνο 2010: € 20,242 ρηι.)
Ο φγθνο πσιήζεσλ θαζψο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο γηα ην 2011 αλακέλεηαη λα
δηαηεξεζεί ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην 2010, εθφζνλ δελ ππάξμεη θάπνηα ζεκαληηθή
αιιαγή ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.
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ΙΙΙ. ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Απφ ηα κέζα ηνπ 2010 θαη κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Coral A.E. απφ ηελ Motor Oil A.E. βξίζθεηαη
ζε εμέιημε πξφγξακκα αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππαξρφλησλ πξαηεξίσλ ηεο
εηαηξίαο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ ήδε εθηεηακέλνπ εζληθνχ δηθηχνπ.
Ήδε ηα 107 ηδηφθηεηα θαη ηδηνιεηηνπξγνχκελα πξαηήξηα ηεο εηαηξίαο πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ
ζε ηνπιάρηζηνλ 137 κεηά απφ ηελ ζρεδηαδφκελε απφθηεζε πεξίπνπ 30 πξαηεξίσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηαζκψλ Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηψλ (ΔΑ).
Παξάιιεια ππάξρεη ζε εμέιημε έξγν γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηφκαησλ πσιεηψλ θαπζίκνπ θαη
ηελ παξνρή πγξαεξίνπ θίλεζεο ζε κεγάιν αξηζκφ πξαηεξίσλ, γεγνλφο πνπ ζα αλαβαζκίζεη ζε
κεγάιν βαζκφ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ γθάκα ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη ζε
απηά.

IV. ΜΔΣΟΥΟΙ
Ζ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩ ΔΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ «Ο ΔΡΚΖ» είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο CORAL ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Shell
ζηελ Διιάδα απφ ηελ «ΚΟΣΟΡ ΟΗΙ (ΔΙΙΑ) ΓΗΤΙΗΣΖΡΗΑ ΘΟΡΗΛΘΟΤ A.E.» ε ΑΛΩΛΤΚΟ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩ ΔΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΛ «Ο ΔΡΚΖ» πεξηέξρεηαη ζηνλ Όκηιν ΚΟΣΟΡ ΟΗΙ (ΔΙΙΑ) ΓΗΤΙΗΣΖΡΗΑ
ΘΟΡΗΛΘΟΤ A.E.
«Ζ Κφηνξ Ότι (Διιάο)» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη νη θχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο αθνξνχλ ηε δηχιηζε θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ. «Ζ Κφηνξ
Ότι (Διιάο)» είλαη αλψλπκε εηαηξία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Θ.Λ. 2190/1920, κε έδξα ζην Καξνχζη, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Σ.Θ. 151 24 θαη είλαη εηζεγκέλε
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο «Ο ΔΡΚΖ» αλέξρεηαη ζε € 5.475.800,00 απνηεινχκελν
απφ 54.758 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα,
νλνκαζηηθήο αμίαο € 100.00 ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
θακία ελεξγφ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.

V. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΜΒΔΙ ΔΩ ΗΜΔΡΑ
Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή
ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο.

VΙ. ΚΤΡΙΔ ΠΗΓΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΔΚΣΙΜΗΔΩΝ
Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη
παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο
θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ
ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ
αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ, αλνηρηέο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη
ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα
δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο
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ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ζηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη
ζηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο.
Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη
επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο.

VII. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
Παπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος
Ζ Eηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο
ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο
επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ
πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε
αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη παξαθάησ:

(α)

Κίνδςνορ αγοπάρ

ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζην
πξσηεχνλ λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην Δπξψ. πλεπψο ε εηαηξεία
δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.

Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ
λόγω μεηαβολών ηων επιηοκίων
Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε κεηξεηά, δηαηεξεί ζρεηηθά πςειά ξεπζηά
δηαζέζηκα, ζπλεπψο δελ ζπληξέρεη ιφγνο δαλεηζκνχ θαη θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ησλ
επηηνθίσλ.

Κίνδςνορ ηιμήρ
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζρεηηθά
πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο πςειήο θηλεηηθφηεηαο ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη ιφγσ ηεο πνιηηηθήο
ηεο λα ξπζκίδεη ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα.

(β)

Πιζηωηικόρ κίνδςνορ

Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ,
επηζεκαίλεηαη φηη ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ
έρνπλ πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο έγθεηηαη
ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη πσιήζεηο γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ζε πειάηεο ιηαληθήο ηνηο
κεηξεηνίο.

(γ)

Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ

Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη ηηο επελδπηηθέο ρξεκαηνξνέο. Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε
ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ
δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο
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πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα
ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.
Οη ππάξρνπζεο
δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία, είλαη
επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ ππφινηπν
απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία
ιήμεο. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη αθνξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο.

31/12/2010
Λιγόηεπο από 1 έηορ Από 1 έωρ 2 έηη
Γάλεηα
8,552
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Από 2 έωρ 5 έηη
-

Πάνω από 5 έηη
-

31/12/2009
Λιγόηεπο από 1 έηορ Από 1 έωρ 2 έηη
Γάλεηα
5,189
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Από 2 έωρ 5 έηη
-

Πάνω από 5 έηη
-

VΙΙΙ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΓΙΔΙΝΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ κε ήζνο θαη ζπλέπεηα
απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1964, κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, κε θχξην κέιεκα ηελ
ζσζηή εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, δηα κέζνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
πξντφλησλ θνξπθαίσλ πξνδηαγξαθψλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ε Δηαηξία πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηεο θπξίσο απφ ηελ
CORAL A.E, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξντφληα πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Παξάιιεια, νη άξηζηεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ
ζηαζκφ απνζήθεπζεο ηνπ Πεξάκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο δηαλνκήο θαη
απνζήθεπζεο ησλ θαπζίκσλ ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ
πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαιήγεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.
Δπηπξνζζέησο, ε Δηαηξία έρνληαο απφιπην ην αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο εθαξκφδεη
απζηεξέο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή. Κε δηαξθή έιεγρν, αμηνιφγεζε
θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εληνπίδεη θαη εμαιείθεη
αλαζθαιείο ελέξγεηεο θαη θαηαζηάζεηο, ελψ είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη
απνηειεζκαηηθά θάζε έθηαθηε αλάγθε ή επείγνπζα θαηάζηαζε, ζέηνληαο ππφ πιήξε έιεγρν
ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε άλζξσπν ή ζην
πεξηβάιινλ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ή ζε ηξίηνπο.
Παξάιιεια, βαζηθφ κέιεκα θαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
ηεο, κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο
θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηεο Δηαηξίαο ζε φιεο ηηο θάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ
πξντφλησλ ηεο, ηεξψληαο απζηεξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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IX. ΒΑΙΚΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ

2010

Απόδοζη Δνεπγηηικού (ROA)
Καθαπά Κέπδη μεηά από θόποςρ
ύνολο Δνεπγηηικού
Απόδοζη Ιδίων Κεθαλαίων (ROE)
Καθαπά Κέπδη μεηά από θόποςρ
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων

2009

-7.12%

-5.37%

-44.40%

-20.15%

X. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ
Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

Πωλήζειρ ςπηπεζιών και αγαθών (ζε σιλ):
Πξνο κεηξηθή
Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Αγοπέρ ςπηπεζιών και αγαθών (ζε σιλ):
Απφ κεηξηθή
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Mεπίζμαηα πληπωθένηα (ζε σιλ):
Πξνο κεηξηθή
Έζοδα από μεπίζμαηα (ζε σιλ):
Απφ ζπγαηξηθέο

2010
370
18
388

2009
339
11
350

293,619
204,954
200
58
293,819 205,012

2,080

29

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ,
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ ηζρχνπλ γηα κε ζπλδεδεκέλα κέξε. Σα ινηπά
ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρεη θαη αζθεί νπζηψδε επηξξνή ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο.

ςναλλαγέρ Γιεςθςνηικών ηελεσών
Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.
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Π. Φάιεξν 3 Καξηίνπ 2011

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΔΝΙΚΟ Γ/ΝΣΗ Γ..

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ Υ. ΑΡΑΦΟΓΙΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΘΩΚΑΪΓΖ

ΣΑ ΜΔΛΗ Γ..

ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΘΟΣΑΙΖ

ΛΗΘΟΙΑΟ Α. ΓΘΗΟΘΑ

ΣΤΙΗΑΛΟ Κ. ΥΑΙΘΗΑΓΑΘΖ

ΑΛΣΩΛΗΟ Λ. ΛΣΟΤΡΟΤΛΣΕΖ

ΗΩΑΛΛΖ Δ. ΚΠΗΚΠΙΖ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΔΝΙΚΟ Γ/ΝΣΗ Γ..

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ Υ. ΑΡΑΦΟΓΙΟΤ
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