ΔΘΘΔΠΖΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ
ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ
ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΩΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ
ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ «Ν ΔΟΚΖΠ»
ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ – 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012

O Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θνο Ληθφιανο Θνηζαιήο θαη ε Γεληθή Γηεπζχληξηα θ.
Θπξηαθή Θαιαληδή ζέηνπλ πξνο έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο,
ηελ Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα ηε ρξήζε 1.1.2012 - 31.12.2012.

Η. ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε
ηνπ 2011, θηλήζεθαλ σο εμήο:

Ξνζά ζε ρηι. €
Θχθινο εξγαζηψλ
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Κεηθηό απνηειέζκαηα
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ινηπά θέξδε/ δεκηέο
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο
Λοιπά ζςνολικά ειζοδήμαηα
Απναλαγλψξηζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ
Πύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάηωλ
Ππγ θεληξωηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
367.856
335.058
(343.975)
(312.590)
23.881
22.468
(22.949)
(23.260)
(575)
(445)
228
897
(80)
166
505
(174)
(611)
(440)
2
1
(104)
(613)
(62)
390
(166)
(223)
(5)
(5)
(171)

(223)

Ξνζνζηά επί ηνπ Θύθινπ
Κεηαβνιή
Δξγ αζηώλ
πνζνζηνύ επί
2012
2011
ηνπ ΘΔ
100,00%
100,00%
9,79%
-93,51%
-93,29%
-0,21%
6,49%
6,71%
-0,21%
-0,16%
0,06%
-0,02%
0,14%
-0,17%
0,00%
-0,03%
-0,02%
-0,05%

-0,13%
0,27%
0,05%
-0,05%
-0,13%
0,00%
-0,18%
0,12%
-0,07%

-0,02%
-0,21%
-0,07%
0,19%
-0,03%
0,00%
0,15%
-0,13%
0,02%

0,00%
0,00%
-0,05%

0,00%
0,00%
-0,07%

0,00%
0,00%
0,02%

1. Θύθινο Δξγαζηώλ
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά € 32.798 ρηι. ή 9,79 % ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ησλ
πξαηεξίσλ.
Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ζε πειάηεο εζσηεξηθνχ θαη ε αλάιπζε θαηά
θαηεγνξίεο πσιήζεσλ έρεη σο εμήο:

Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ
Πσιήζεηο:
Δκπνξεπκάησλ
Τπεξεζηψλ
Πύλνιν

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Κεηαβνιή %

364.775
3.081

331.810
3.248

9,93%
-5,14%

367.856

335.058

9,79%
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Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα Θαπζίκσλ ζε κεηξηθνχο ηφλνπο πνπ εκπνξεχζεθε ε εηαηξεία γηα ηελ
ρξήζε ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ αλαιχεηαη σο
θάησζη :
Θαηεγ νξία Ξωιήζεωλ
Βελδίλεο
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
Πεηξέιαην Θίλεζεο
Υγξαέξην Κίλεζεο
Πύλνιν

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
151.799
151.395
14.086
13.917
46.812
37.099
367
213.064
202.411

Κεηαβνιή %
0,27%
1,22%
26,18%
5,26%

εκεηψλεηαη φηη ηφζν ε ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012, φζν θαη
ε εμίζσζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε απηφλ ηνπ
πεηξειαίνπ θίλεζεο επεξέαζαλ φπσο αλακελφηαλ αξλεηηθά ηηο ζπλνιηθέο πσιεζείζεο
πνζφηεηεο.

2. Κεηθηό θέξδνο
Σν κεηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ € 23.881 ρηι. έλαληη € 22.468
ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, απμεκέλν θαηά € 1.413 ρηι. ή 6,29 %.

3. Ιεηηνπξγηθά έμνδα
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ ηελ πην θάησ εμέιημε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ
2011 θαη 2012.

Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Πύλνιν

1/1 - 31/12/2012
22.949
575
23.524

1/1 - 31/12/2011
23.260
445
23.705

Κεηαβνιή %
-1,34%
29,26%
-0,76%

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα εκθαλίδνπλ νξηαθή κείσζε
θαηά € 181 ρηι. ή 0,76 %. Ζ νξηαθή κείσζε νθείιεηαη ζηηο πεξηθνπέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.
Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απηέο
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα νη ζεκαληηθφηεξεο
θαηεγνξίεο εμφδσλ:
1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Ποζά ζε σιλ. €

Μηζζώκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεωλ
Έμνδα γηα ηε ρξήζε ζεκάηωλ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίηωλ
Λνηπά
Σύνολο

2.954
1.742
13.272
5.556
23.524

3.138
895
14.587
5.085
23.705

Κεηαβνιή
Ξνζό
%
(183)
-5,85%
847
94,69%
(1.314)
-9,01%
470
9,25%
(180) -0,76%

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κείσζεο νθείιεηαη
θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ ηξίησλ θαηά € 1.314 ρηιηάδεο ή θαηά 9,01%. Ζ
κείσζε απηή αθνξά ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ πξαηεξίσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012.
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Σα ινηπά έμνδα θαη ηα έμνδα ρξήζεο ζεκάησλ εκθαλίδνληαη απμεκέλα σο ζπλέπεηα ηεο
αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξαηεξίσλ.

4. Άιια Ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ξνζά ζε ρηι. €

1/1 31/12/2012

1/1 31/12/2011

119

154

109

682

228

61
897

Έζνδα από ελνίθηα
Έζνδα παξνρήο
ππεξεζηώλ
Λνηπά
Σύνολο

Κεηαβνιή
Ξνζό
%
(35) -22,78%
(574) -84,06%
(61) -100,00%
(669) -74,59%

Ζ κείσζε ησλ ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ
παξνρή ππεξεζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 2012.

5. Ινηπά Θέξδε/(Εεκίεο)
Ξνζά ζε ρηι. €

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

(80)
(80)

166
166

Λνηπά θέξδε/ (δεκίεο)
Σύνολο

Κεηαβνιή
Ξνζό
%
(246) -148,37%
(246) -148,35%

6. Σξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, ε θαζαξή δαπάλε πνπ πξνέθπςε,
απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά € 170 ρηι. Ζ κεηαβνιή απηή αλαιχεηαη
θαηά θαηεγνξία ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο:

Ξνζά ζε ρηι. €
Χπημαηοοικονομικά έξοδα
- Πξνκήζεηεο Τξαπεδώλ θαη ζπλαθή έμνδα
Χπημαηοοικονομικά έζοδα
Έζνδα ηόθωλ

1/1 31/12/2012

1/1 31/12/2011

611
611

440
440

Κεηαβνιή
Ξνζό
%
171
38,92%
171
38,92%

(2)

(1)

(1) 160,13%

Ζ αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ
πξνκεζεηψλ, ην νπνίν είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ κέζσ
πηζησηηθψλ θαξηψλ.

7. Φόξνη
Ξνζά ζε ρηι. €
Φόξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο
Δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελωλ ρξήζεωλ
Έθηαθηε εηζθνξά Ν 3808/2009
Αλαβαιιόκελνο θόξνο
Σύνολο

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
62
62

27
388
2
(808)
(390)

Κεηαβνιή
Ξνζό
%
(27)
-100,00%
(388)
-100,00%
(2)
-100,00%
870
-107,68%
452 -115,91%

Γελ πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεο 2012 θαη 2011 ιφγσ θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
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ηε ρξήζε 2012 πξνέθπςε έμνδν αλαβαιιφκελνπ θφξνπ πνζνχ € 62 ρηιηάδσλ.
ηε ρξήζε 2011 ην πνζφ ησλ € 27 ρηιηάδσλ πξνέξρεηαη απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο πνπ
επηβιήζεθε ζηελ εηαηξεία βάζεη ηνπ Λ 3986/2011 κεησκέλν απφ εθπηψζεηο θφξσλ.
Σν 2011 νινθιεξψζεθε πξνζσξηλφο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2010, απφ
ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο χςνπο € 408 ρηιηάδσλ. Σν πνζφ ησλ
€ 388 ρηιηάδσλ αθνξά δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ελψ νη € 20 ρηιηάδεο αθνξνχλ ηηο
ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο.
Σν πνζφ ησλ € 808 ρηιηάδσλ αθνξά έζνδν αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ηεο ρξήζεο ηνπ 2011.
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 2012 θαη 2011, νηθνλνκηθφ έηνο 2013 θαη 2012 αληίζηνηρα
είλαη ππνινγηζκέλνο κε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20%.
Ζ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε γηα ηελ “ΔΡΚΖ Α.Δ.Κ.Δ.Δ.” είλαη κφλν ε ρξήζε 2012, γηα ηελ
νπνία ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λφκνπ 3842/2010
(ΠΟΙ.1159/2011) ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Δηαηξεία ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ
ηνλ Λφκηκν Διεγθηή ηεο. Οη ρξήζεηο 2009 θαη 2010 έρνπλ ειεγρζεί κε πξνζσξηλφ θνξνινγηθφ
έιεγρν. Κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε
2012 δελ έρεη νινθιεξσζεί. Απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2012 απφ ηνλ Λφκηκν
Διεγθηή δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο.

ΗΗ. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΖ ΞΝΟΔΗΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
Ζ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο λέαο ρξήζεο 2013 θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή δεδνκέλνπ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πξψηνπ κήλα αλήιζε ζε € 31.460 ρηι.
(Ηαλνπάξηνο 2012: € 28.487 ρηι.)
Ο φγθνο πσιήζεσλ θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο γηα ην 2013 αλακέλεηαη λα θπκαλζεί
ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ
δηθηχνπ ησλ πξαηεξίσλ.

ΗΗΗ. ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ – ΑΛΑΞΡΜΖ
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε πξφγξακκα αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππαξρφλησλ
πξαηεξίσλ ηεο εηαηξίαο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ ήδε εθηεηακέλνπ εζληθνχ δηθηχνπ.
Τπάξρεη ζε εμέιημε έξγν γηα 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. ΚΔΡΝΣΝΗ
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
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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.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ αξρή ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δηαηξείαο. Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 έρεη γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
ζπλεπψο ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Θ.Λ.
2190/1920.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπγθαιέζεη, θαη’ άξζξν 47 Θ.Λ. 2190/1920, Γεληθή πλέιεπζε κε
ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ ψζηε λα αξζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ
απηνχ.

V. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΠΚΒΔΗ ΔΩΠ ΠΖΚΔΟΑ
Κε εμαίξεζε ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, αλ απηή ππνινγηδφηαλ
κε ζπληειεζηή 26%, φπσο απηφ κλεκνλεχεηαη αλαιπηηθά ζηελ εκείσζε 21 επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά
ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ηνπ παξφληνο.

VΗ. ΘΟΗΔΠ ΞΖΓΔΠ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΑΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΩΛ ΔΘΡΗΚΖΠΔΩΛ
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
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επίδηθεο ππνζέζεηο, θαη ηελ αλέιεγθηε
θνξνινγηθά ρξήζε, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη ζηε ζεκείσζε 25 επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο πεγή αβεβαηφηεηαο απνηειεί ε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή
ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη
επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο.

VII. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΗΛΓΛΩΛ
Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
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
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αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.

ησλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ

αγνξψλ

ζηε

πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη παξαθάησ:

(α)

Θίλδπλνο αγνξάο

Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
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.

Θίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο
ιόγω κεηαβνιώλ ηωλ επηηνθίωλ
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.

Θίλδπλνο ηηκήο
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)

Ξηζηωηηθόο θίλδπλνο

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)

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ζε ηξηκεληαία 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
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.
Ξνζά ζε ρηι. €
1/1 - 31/12/2012 Ιηγ όηεξν από 1 έηνο Ξάλω από 5 έηε
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
12.885
73
1/1 - 31/12/2011 Ιηγ όηεξν από 1 έηνο Ξάλω από 5 έηε
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
13.828
-
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VΗΗΗ. ΞΝΗΝΡΖΡΑ - ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ - ΓΗΔΗΛΖ & ΑΠΦΑΙΔΗΑ
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 ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, 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.

IX. ΒΑΠΗΘΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ
2012
Απόδνζε Δλεξγ εηηθνύ (ROA)
Θαζαξά Θέξδε (δεκίεο) κεηά από θόξνπο
Πύλνιν Δλεξγ εηηθνύ
Απόδνζε Ηδίωλ Θεθαιαίωλ (ROE)
Θαζαξά Θέξδε (δεκίεο) κεηά από θόξνπο

2011

-1,14%

-1,42%

-11,01%

-13,29%

11,51%

12,00%

-6,90%

-36,53%

6,49%

6,71%

52,98%

57,12%

Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ
Θεθαιαηαθή Γηάξζξωζε
Ηδία Θεθάιαηα
Πύλνιν πνρξεώζεωλ
Απνδνηηθόηεηα ηδίωλ Θεθαιαίωλ
Θαζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεωο πξν θόξωλ
Ίδηα Θεθάιαηα
Ξεξηζώξην Κεηθηνύ Θέξδνπο
Κηθηά απνηειέζκαηα
Ξωιήζεηο απνζεκάηωλ θαη ππεξεζηώλ
Άκεζεο Οεπζηόηεηαο
Θπθινθνξνύλ Δλεξγ εηηθό - Απνζέκαηα
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
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X. ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔΡΑΜ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΩΛ ΚΔΟΩΛ
Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Ποζά ζε σιλ. €
Πωλήζειρ ςπηπεζιών και αγ αθών:
Πξνο κεηξηθή
Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Σύνολο
Αγ οπέρ ςπηπεζιών και αγ αθών:
Από κεηξηθή
Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Σύνολο

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
896
12
908
348.333
425
348.758

1.235
34
1.269
317.380
135
317.515

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ,
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. Σα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ
θπξίσο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη αζθεί νπζηψδε επηξξνή
ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο.
Σα ππφινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ
σο εμήο:
Ποζά ζε σιλ. €
Απαιηήζειρ από ζςνδεδεμένα μέπη:
Από κεηξηθή
Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Υποσπεώζειρ ππορ ζςνδεδεμένα μέπη:
Πξνο κεηξηθή

31/12/2012

31/12/2011

363
7
370

967
967

10.833

11.628

Ξαξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε
Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε.

Ππλαιιαγέο Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ
Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.
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Καξνχζη 7 Καξηίνπ 2013

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.

ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΘΟΣΑΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΘΩΚΑΪΓΖ

Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ Γ.Π.

ΘΑΙΑΛΣΕΖ . ΘΤΡΗΑΘΖ
ΛΗΘΟΙΑΟ Α. ΓΘΗΟΘΑ

ΣΤΙΗΑΛΟ Κ. ΥΑΙΘΗΑΓΑΘΖ

ΑΛΣΩΛΗΟ Λ. ΛΣΟΤΡΟΤΛΣΕΖ

ΗΩΑΛΛΖ Δ. ΚΠΗΚΠΙΖ

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΣΑ ΒΗΒΙΗΑ ΠΡΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.

Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ

ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΘΟΣΑΙΖ

ΘΑΙΑΛΣΕΖ . ΘΤΡΗΑΘΖ
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