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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 δηλώνουμε ότι εξ όσων 
γνωρίζουμε: 
 

A. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2022 της Εταιρίας σε ατομική και ενοποιημένη βάση, οι οποίες 

καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007, και 

  

B. Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
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Έκθεση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου εώς 30 Ιουνίου 2022 
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1. Απολογισμός Εργασιών του Ομίλου 

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, κινήθηκαν ως 
εξής: 

 1/1- 1/1- Μεταβολή 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Κύκλος εργασιών 1.682.832 1.051.717 631.115 60,01% 

Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) (1.536.084) (937.227) 598.857 63,90% 

Μεικτά αποτελέσματα 146.748 114.490 32.258 28,18% 

Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) (67.469) (56.336) 11.133 19,76% 

Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) (6.793) (6.261) 532 8,50% 

Λοιπά έσοδα 1.993 1.516 477 31,46% 

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) 623 (41) 664 1619,51% 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 75.102 53.368 21.734 40,73% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (11.757) (10.370) 1.387 13,38% 

Έσοδα από επενδύσεις 5.759 2.450 3.309 135,06% 

Κέρδη  από συγγενείς εταιρείες 1.889 (88) 1.977 2246,59% 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 70.993 45.360 25.633 56,51% 

Αποσβέσεις (20.385) (18.251) 2.134 11,69% 

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων 50.608 27.109 23.499 (86,68%) 

Φόρος εισοδήματος (11.508) (6.570) (4.938) 75,16% 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 39.100 20.539 18.561 (90,37%) 

 

Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, 
κινήθηκαν ως εξής: 

 1/1- 1/1- Μεταβολή 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Κύκλος εργασιών 1.418.338 904.491 513.847 56,81% 

Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) (1.350.213) (844.613) 505.600 59,86% 

Μεικτά αποτελέσματα 68.125 59.878 8.247 13,77% 

Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) (23.692) (20.559) 3.133 15,24% 

Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) (4.002) (4.005) (3) (0,08%) 

Λοιπά έσοδα 5.439 4.701 738 15,70% 

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) 1.095 346 749 (216,47%) 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 46.965 40.361 6.604 16,36% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.270) (6.559) (289) (4,41%) 

Έσοδα από επενδύσεις 5.887 2.611 3.276 125,47% 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 46.582 36.413 10.169 27,93% 

Αποσβέσεις (14.604) (13.478) 1.126 8,35% 

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων 31.978 22.935 9.043 (39,43%) 

Φόρος εισοδήματος (7.975) (5.670) (2.305) 40,65% 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 24.003 17.265 6.738 (39,03%) 
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 Στα προαναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 

1.1 Κύκλος Εργασιών 
Ο μεικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξηθηκε το Α’ εξάμηνο 2022 κατά € 631.115 χιλιάδες , παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία 
μεταβολή της τάξεως 60% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, όπως διακρίνεται και από τον παρακάτω πίνακα : 

Όμιλος 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 

Εμπορευμάτων 790.584 450.998 

Προϊόντων 885.432 590.415 

Υπηρεσιών 13.849 10.375 

Λοιπά (7.033) (71) 

Σύνολο 1.682.832 1.051.717 

 

Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων του Ομίλου, έχει ως εξής: 

Όμιλος   

Κατηγορία Πωλήσεων  1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 228.544 121.726 

Λιπαντικά 10 35 

Χημικά 4.634 1.993 

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 1.556 939 

Υπηρεσίες 410 164 

Λοιπά 10.424 18.715 

Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού 245.578 143.572 

   

Κατηγορία Πωλήσεων  1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 1.363.066 851.907 

Λιπαντικά 3.382 2.769 

Χημικά 46.574 29.889 

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 11.486 8.085 

Υπηρεσίες 13.440 10.375 

Λοιπά (694) 5.120 

Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού 1.437.254 908.145 

   

Γενικό Σύνολο 1.682.832 1.051.717 

 

Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε ο Όμιλος κατά το Α’ εξάμηνο 2022 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο αναλύονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Όμιλος 1/1- 1/1- 

Ποσότητα σε MT 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 1.144.521 1.026.835 

Λιπαντικά 1.482 1.393 

Χημικά 33.082 28.848 

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 8.347 7.784 

Λοιπά 2.307 37.830 

Σύνολο 1.189.739 1.102.690 

 

Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε ο Όμιλος σημείωσαν αύξηση κατά 7,9% περίπου.  
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 Η αντίστοιχη ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας για το Α’ εξάμηνο 2022 παρουσιάζεται παρακάτω: 

Εταιρεία 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 

Εμπορευμάτων 526.584 304.562 

Προϊόντων 885.432 590.415 

Υπηρεσιών 11.638 9.585 

Λοιπά (5.316) (71) 

Σύνολο 1.418.338 904.491 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το Α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε € 1.418.338 χιλιάδες από € 904.491 χιλιάδες το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,8 % . 

Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων της Εταιρείας, έχει ως 
εξής: 

Εταιρεία   

Κατηγορία Πωλήσεων  1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 110.189 36.830 

Λιπαντικά 51 35 

Χημικά 4.590 1.993 

Λοιπά 193 11.072 

Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού 115.023 49.930 

   

Κατηγορία Πωλήσεων  1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 1.244.520 810.627 

Λιπαντικά 3.382 2.769 

Χημικά 46.508 29.889 

Υπηρεσίες 11.638 9.585 

Λοιπά (2.733) 1.691 

Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού 1.303.315 854.561 

   

Γενικό Σύνολο 1.418.338 904.491 

 

Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε η Εταιρεία κατά το Α’ εξάμηνο 2022 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο αναλύονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

Εταιρεία 1/1- 1/1- 

Ποσότητα σε MT 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 993.344 932.751 

Λιπαντικά 1.482 1.393 

Χημικά 33.176 28.848 

Λοιπά 2.332 37.830 

Σύνολο 1.030.334 1.000.822 

 

Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε η Εταιρεία σημείωσαν αύξηση κατά 3% περίπου. 
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1.2 Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 
Το μεικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθε σε € 146.748 χιλιάδες ή σε 8,7% επί του κύκλου εργασιών, 
έναντι € 114.490 χιλιάδες ή σε 10,9% επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας αυξηση της τάξεως 
του  28,2 % περίπου. 

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2022 στο ποσό των € 68.125 χιλιάδων ή σε 4,8% επί 
του κύκλου εργασιών, έναντι € 59.878 χιλιάδων ή σε 6,6% επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, ήτοι αυξημένο 
κατά 13,8 % περίπου. 

 

1.3 Λειτουργικά Έξοδα 
Οι λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν το Α’ 
εξάμηνο 2022 κατά € 11.665 χιλιάδες ή 18,6 %, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 3.130 χιλιάδες ή 12,7 % έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου 2021. 

 

1.4 Λοιπά Έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αυξήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά 31,5% και 15,7% αντίστοιχα. 

Τα Λοιπά Έσοδα αφορούν κυρίως εισπραττόμενα ενοίκια και προμήθειες. 

Το Α’ εξάμηνο 2022 προέκυψαν για τον Όμιλο λοιπά έσοδα € 1.993 χιλιάδες έναντι λοιπών εσόδων € 1.516 χιλιάδες για την 
αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο του 2021. 

Στην περίπτωση της Εταιρείας προέκυψαν λοιπά έσοδα € 5.439 χιλιάδες έναντι λοιπών εσόδων € 4.701 χιλιάδες για την 
αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο του 2021. 

 

1.5 Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες) 
Συνολικά για τον Όμιλο τα λοιπά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 623 χιλιάδες για το Α’ εξάμηνο του 2022 έναντι λοιπών ζημιών Ευρώ 
€ 41 χιλιάδες κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Για την Εταιρεία τα λοιπά κέρδη για το Α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε € 1.095 χιλιάδες έναντι λοιπών κερδών € 346 
χιλιάδες για την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

 

1.6 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 
Όμιλος 1/1- 1/1- Μεταβολή 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 598 470 128 27,23% 

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων 2.740 2.514 226 8,99% 

Τόκοι Χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.058 1.863 195 10,47% 

Σύνολο τόκων 5.396 4.847 549 11,33% 

Προμήθειες Τραπεζών 4.018 2.617 1.401 53,54% 

Εξοδοποίηση δαπανών μακροπρόθεσμων δανείων 222 233 (11) (4,72%) 

Έξοδα αδράνειας 64 125 (61) (48,80%) 

Πραγματοποιθείσες ζημίες από παράγωγα επιμετρούμενα σε 
ΕΑΜΚΑ* 2.035 2.252 (217) (9,64%) 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* - 290 (290) (100,00%) 

Λοιπά 22 6 16 266,67% 

Σύνολο 11.757 10.370 1.387 13,38% 

*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
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Εταιρεία 1/1- 1/1- Μεταβολή 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 169 77 92 119,48% 

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων 2.346 2.211 135 6,11% 

Τόκοι Χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.535 1.376 159 11,56% 

Σύνολο τόκων 4.050 3.664 386 10,54% 

Προμήθειες Τραπεζών 420 195 225 115,39% 

Εξοδοποίηση δαπανών μακροπρόθεσμων δανείων 210 216 (6) (2,78%) 

Έξοδα αδράνειας 58 113 (55) (48,67%) 

Πραγματοποιθείσες ζημίες από παράγωγα επιμετρούμενα σε 
ΕΑΜΚΑ* 1.518 2.252 (734) (32,59%) 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* - 113 (113) (100,00%) 

Λοιπά 14 6 8 133,33% 

Σύνολο 6.270 6.559 (289) (4,41%) 

*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

 

1.7 Έσοδα από επενδύσεις & Κέρδη / (Ζημίες) από Συγγενείς Εταιρείες 
Όμιλος 1/1- 1/1- Μεταβολή 
Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Έσοδα τόκων 90 111 (21) (18,92%) 
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από  παράγωγα επιμετρούμενα σε 
ΕΑΜΚΑ* 211 1.962 (1.751) (89,25%) 
Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* 5.458 377 5.081 1347,75% 

Κέρδη/(Ζημίες) από Συγγενείς Εταιρείες 1.889 (88) 1.977 2246,59% 

Σύνολο 7.648 2.362 5.286 223,79% 

 

Εταιρεία 1/1- 1/1- Μεταβολή 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Έσοδα τόκων 282 318 (36) (11,32%) 
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από  παράγωγα επιμετρούμενα σε 
ΕΑΜΚΑ* 147 1.962 (1.815) (92,51%) 
Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* 5.458 331 5.127 1548,94% 

Σύνολο 5.887 2.611 3.276 125,47% 

*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Τα κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες ποσού € 1.889 χιλιάδων αφορούν την αναλογία του Ομίλου επί των οικονομικών 
αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης εταιρειών «Shell & MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων» και 
«Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου – Αλεξανδρουπόλεως Α.Ε». 

Τα έσοδα τόκων περιλαμβάνουν έσοδα τόκων καταθέσεων και λοιπών περιπτώσεων καθώς και έσοδο προεξόφλησης των 
εμπορευματικών πιστώσεων. 
 

1.8 Φόρος Εισοδήματος  
Όμιλος 1/1- 1/1- Μεταβολή 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 9.512 1.500 8.012 534,13% 

Αναβαλλόμενος φόρος 1.996 5.120 (3.124) (61,02%) 

Σύνολο 11.508 6.620 4.888 73,84% 

 

Εταιρεία 1/1- 1/1- Μεταβολή 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 Ποσό  % 

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 6.552 1.363 5.189 380,70% 

Αναβαλλόμενος φόρος 1.423 4.357 (2.934) (67,34%) 

Σύνολο 7.975 5.720 2.255 39,42% 

 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την τρεχουσα και την συγκριτική περίοδο. 



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 7 

 

2. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου έχουν ως ακολούθως : 

Όμιλος 

      

Ποσά σε χιλ. €  30/6/2022  % 30/6/2021  % 

α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)      

      

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων  39.100 4,7% 20.539 3,2% 

Σύνολο Ενεργητικού  840.012  651.992  

      

β. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)      

      

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων  39.100 18,9% 20.539 12,8% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  207.026  160.946  

      

γ. Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)      

      

Κέρδη μετά φόρων + Χρηματοοικονομικά Έξοδα  50.857 8,9% 30.910 6,5% 

Σύνολο Καθ Χρέους + Ιδία Κεφάλαια + Προβλέψεις  569.707  473.462  

      

δ. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης      

      

Σύνολο Καθαρού Χρέους  358.762 63,4% 307.888 65,7% 

Σύνολο Καθαρού Χρέους & Ιδίων Κεφαλαίων  565.788  468.834  

      

ε. Σχέση Καθαρού Χρέους Προς Ιδία Κεφάλαια      

      

Σύνολο Καθαρού Χρέους  358.762 173,3% 307.888 191,3% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  207.026  160.946  

 
Οι αντίστοιχοι δείκτες για την Εταιρεία παρατίθενται παρακάτω : 

Εταιρεία 
      

Ποσά σε χιλ. €  30/6/2022  % 30/6/2021  % 
α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)      

      
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων  24.003 3,6% 17.265 3,4% 

Σύνολο Ενεργητικού  670.408  512.717  
      

β. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)      
      

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων  24.003 15,0% 17.265 12,8% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  159.603  134.450  
      

γ. Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)      
      

Κέρδη μετά φόρων + Χρηματοοικονομικά Έξοδα  30.273 6,5% 23.825 6,2% 

Σύνολο Καθ Χρέους + Ιδία Κεφάλαια + Προβλέψεις  466.670  381.909  
      

δ. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης      
      

Σύνολο Καθαρού Χρέους  303.171 65,5% 243.804 64,5% 
Σύνολο Καθαρού Χρέους & Ιδίων Κεφαλαίων  462.774  378.254  

      
ε. Σχέση Καθαρού Χρέους Προς Ιδία Κεφάλαια      

      
Σύνολο Καθαρού Χρέους  303.171 190,0% 243.804 181,3% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  159.603  134.450  

Στον υπολογισμό των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών περιλαμβάνεται και η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. 
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3. Συναλλαγές Μεταξύ Συνδεδεμένων Μερών 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:     

Προς μητρική  34.427 8.699 29.783 8.671 

Προς θυγατρικές - - 717.542 458.041 

Προς συγγενείς 702 391 702 388 

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 77.733 43.404 76.979 43.165 

Σύνολο 112.862 52.494 825.005 510.265 

     

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:     

Από μητρική 466.939 195.857 406.523 189.449 

Από θυγατρικές - - 4.214 3.478 

Από συγγενείς 169 158 169 157 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 51.679 25.010 37.776 16.269 

Σύνολο 518.787 221.025 448.682 209.353 

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με τους συνήθεις 
εμπορικούς όρους. Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός 
μέτοχος του Ομίλου.  

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:      

Από μητρική  6.289 1.702 5.862 1.683 

Από θυγατρικές - - 51.188 28.851 

Από συγγενείς 522 100 522 100 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 12.056 6.701 7.976 5.835 

Σύνολο 18.867 8.503 65.548 36.469 

     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:      

Προς μητρική  41.770 33.832 32.335 33.103 

Προς θυγατρικές - - 17.034 11.018 

Προς συγγενείς 152 134 152 134 

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.519 6.600 6.768 4.193 

Σύνολο 50.441 40.566 56.289 48.448 

 
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την περίοδο 1/1–
30/06/2022 και 1/1–30/06/2021 αντίστοιχα, ανέρχονται σε € 2.288 χιλιάδες και € 1.375 χιλιάδες αντίστοιχα. (Εταιρεία: 1/1–
30/06/2022: € 1.846 χιλιάδες, 1/1–30/06/2021: € 1.177 χιλιάδες) 

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 170 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/06/2022 και 
€ 79 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/06/2021 (Εταιρεία: 1/1–30/06/2022: € 76 χιλιάδες, 1/1–30/06/2021: € 64 χιλιάδες). 

Δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την τρεχουσα και 
την συγκριτική περίοδο. 

Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 

Υπάρχουν υποχρεώσεις μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών ύψους € 304 χιλιάδων για την περίοδο 
1/1–30/06/2022, ενώ υπήρχαν υποχρεώσεις κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο ύψους € 285 χιλιάδων. Παράλληλα δεν 
υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών κατά την τρέχουσα περίοδο 
1/1-30/06/2022 ενώ υπήρχαν κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο ύψους € 120 χιλιάδων. 
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4. Απολογισμός Εργασιών 

4.1    Επενδύσεις – Ανάπτυξη 
To 1o εξαμηνο του 2022 καταφέραμε να ολοκληρώσουμε 5 νέα ιδιολειτουργούμενα και 6 νέα συνεργαζόμενα πρατήρια, ενώ 
κατασκευάσαμε 9 νέες αίθουσες πωλήσεων Smart Shop με ένα νέο αναβαθμισμένο σχεδιασμό που δινει την δυνατότητα για 
ευρύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας , 8 νέα I love Café, και 7 νέα πλυντήρια Plinto. 

Επίσης συνεχίσαμε την τοποθέτηση ηλεκτροφορτιστών και σε πρατήρια πόλεως, και σε αυτά των αυτοκινητοδρόμων , δίνοντας 
την δυνατότητα στους πελάτες μας να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα αυξάνοντας το δίκτυο μας σε 70 συνολικά 
πρατήρια μας σε όλη την χώρα που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτοφορτισης στα οχήματα των πελατών μας. Τέλος προσθέσαμε στο 
δίκτυο των  πρατηρίων μας ακόμη 3 εγκαταστάσεις υγραερίου  ανεβάζοντας τον αριθμό των  ιδιολειτουργούμενων πρατήριων 
μας που διαθέτουν Autogas σε 93 συνολικά και 3 νεες εγκαταστάσεις υγραερίου στο δίκτυο των συνεργαζόμενων πρατηρίων, 
ανεβάζοντας τον αριθμό αυτών που διαθέτουν υγραέριο σε 109. 
 
Επιπλέον ο Όμιλος έθεσε τις βάσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στις Βαλκανικές χώρες και την Κύπρο μέσω της 
ίδρυσης νέων εταιρειών, πιο συγκεκριμένα: 

➢ H CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD είναι η εταιρεία δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell στην Κύπρο. Η 
εταιρεία έλαβε την επωνυμία αυτή μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Lukoil Cyprus Limited από την Coral A.E τον 
Ιανουάριο του 2017. Στην Κύπρο οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας 
γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά κυρίως μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell. 
Ήδη στην Κύπρο η εταιρεία λειτουργεί 39 πρατήρια, τα 23 πρατήρια ως ιδιολειτουργούμενα. Ακόμα, δραστηριοποιείται 
στα βιομηχανικά και ναυτιλιακά καύσιμα και λιπαντικά. Το 2022 η Coral Cyprus εισήλθε και στην αγορά των υγρών και 
στερεών χημικών. Οι προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου με νέα πρατήρια συνεχίζονται, εξασφαλίζοντας 
8 νέες μισθώσεις που αφορούν ανέγερση πρατηρίων από οικόπεδο. 

➢ Η CORAL SRB DOO BEOGRAD είναι η εταιρεία δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell στη Σερβία. Η εταιρεία 
δημιουργήθηκε το 2017 με σκοπό τη διανομή και εμπορία, μέσω των πρατηρίων με το σήμα Shell, μιας ευρείας γκάμας 
πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά. Η Coral Serbia έχει στόχο να αναπτυχθεί στην αγορά 
με στοχευμένες επενδύσεις μέσω κεντρικών πρατηρίων καυσίμων μέσω των οποίων θα μπορεί να προμηθεύει ποιοτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες στους Σέρβους καταναλωτές. Ήδη λειτουργούν εννέα  πρατήρια τα δυο στους κεντρικούς 
αυτοκινητοδρόμους Ε70 & Ε75. Παράλληλα έχει συμφωνηθεί η κατασκευή δυο ακόμη νέων ιδιολειτουργούμενων 
πρατηρίων, η λειτουργία τους προγραμματίζεται έως το τέλος του έτους. 

➢ Η CORAL FUELS DOO SKOPIE είναι η εταιρεία δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell στη Βόρειο Μακεδονία. Η Coral Fuels 
έχει στόχο να αναπτυχθεί στην αγορά με πρατήρια καυσίμων μέσω των οποίων θα μπορεί να προμηθεύει ποιοτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Η εταιρεία λειτουργεί τα δυο πρώτα πρατήρια της στον αυτοκινητόδρομο 
Ε75 στην περιοχή της Gevgelia, ενώ προγραμματίζεται το άνοιγμα άλλων δυο μέσα στο 2022.  

➢ Η CORAL CROATIA DOO είναι η εταιρεία δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell στην Κροατία. Λειτουργεί 28 πρατήρια 
καυσίμων με τα σήματα της Shell  ενώ προγραμματίζεται η λειτουργεία άλλων 2 εντός του 2022. Επίσης  
δραστηριοποιείται και στους τομείς της χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών, λιπαντικών και χημικών προϊόντων. 

 
Παράλληλα ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητες του και ισχυροποίησε τη παρουσία του σε νέους τομείς μέσω των εταιρειών: 

➢ Η Coral Products and Trading ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων στο σύνολο της 
Ελληνικής Επικράτειας από το 2017, αποτελεί στρατηγικό προμηθευτή ναυτιλιακών καυσίμων στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Η CPT στο πρώτο εξάμηνο του 2022 διατήρησε το μερίδιο αγοράς της και παράλληλα αύξησε σημαντικά την 
κερδοφορία της. 

➢ Η CORAL INNOVATIONS Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα από την ιστοσελίδα 
http://www.allsmart.gr και την εφαρμογή allSmart app, προσφέροντας περισσότερα από 30.000 διαφορετικά προϊόντα. 
Το allSmart.gr συμβάλει δυναμικά στην εξυπηρέτηση των πάνω από 1.000.000 ενεργών πελατών της κάρτας allSmart 
και των 450.000 χρηστών της εφαρμογής allSmart app. Επιπλέον, η Coral Innovations Α.Ε έχει αναλάβει την προμήθεια 
προϊόντων αίθουσας για τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια Shell και AVIN και έχει σχεδιάσει και διανέμει σε Ελλάδα και 
εξωτερικό το βιταμινούχο νερό COOLVIT. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ανέλαβε την προμήθεια φορτιστών 
ηλεκτρικών οχημάτων για λογαριασμό του Ομίλου Motor Oil, αντιπροσωπεύοντας 2 διεθνείς οίκους κατασκευής 
ηλεκτροφορτιστών. Τέλος, η Coral Innovations Α.Ε είναι αρωγός στη δημιουργία του πρατηρίου του μέλλοντος, 
υποστηρίζοντας τη διαρκή ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρονται εντός των καταστημάτων ευκολίας των 
πρατηρίων. 

 

http://www.allsmart.gr/
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4.2    Ποιότητα – Περιβάλλον – Υγεία & Ασφάλεια – Εργασιακά θέματα 
Ο Όμιλος Coral δραστηριοποιείται με συνέπεια στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών από το 1926, 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 του στους τομείς Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Υγείας και Ασφάλειας ο Όμιλος Coral: 

Προμηθεύεται τα προϊόντα του κυρίως από την Μότορ Όϊλ Ελλάς, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο προϊόντα πιστοποιημένης 
ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Προσεγγίζει συστηματικά την διαχείριση της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας, Προστασίας 
και Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και να εξασφαλίζεται η επίτευξη 
συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. Στοχεύει στρατηγικά στην συνεχή βελτίωση, μετρώντας, αξιολογώντας και γνωστοποιώντας 
την επίτευξη των στόχων του.  

Συμπληρωματικά, ο Όμιλος, έχοντας απόλυτο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές σε θέματα που 
άπτονται της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και Περιβάλλοντος, ενώ διαθέτει, κατά τους εξωτερικούς επιθεωρητές,  
ζωντανό Σύστημα διαχείρισης QHSSE με ισχυρό μηχανισμό αυτοβελτίωσης. 

Χαρακτηριστικά των παραπάνω είναι : 

➢ Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015 (Ποιότητα), ISO14001:2015 (Περιβάλλον), ISO 45001:2018 (Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία) σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και τα Πρατήρια στους Σταθμούς ανεφοδιασμού Αυτοκινήτων (ΣΕΑ). 
Επιπρόσθετα για τα πρατήρια της θυγατρικής ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ISO 27001 ( Ασφάλεια  Πληροφοριών και Συστημάτων). 
Σύντομα και πιστοποίηση κατά το ISO 500001. 

➢ Λεπτομερή καταγραφή των ενδιαφερομένων μερών, των αναγκών τους και του τρόπου αλληλεπίδρασης στα σημαντικά 
θέματα (material issues). 

➢ Συγκεκριμένο πλάνο στόχων και δεικτών παρακολούθησης. 

➢ Εκτενές πλάνο ενεργειών QHSSE με προσωπικούς στόχους ανά εργαζόμενο, που αντανακλά στα αποτελέσματα της 
εταιρείας και επηρεάζει τη συνολική βαθμολογία. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει διακριθεί με βραβείο «Winner of the 
Industry» μεταξύ των κορυφαίων στον κλάδο, επιχειρήσεων-βιομηχανιών. 

➢ Εκτενές πλάνο επενδύσεων για τη βελτίωση των λειτουργιών και εξοπλισμού σε Υγεία και Ασφάλεια, Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, Ενεργειακό αποτύπωμα κα. 

➢ Το 2020 ενισχύθηκε η σιδηροδρομική μεταφορά των προϊόντων της Coral μέσω σύνδεσης της εγκατάστασης 
Καλοχωρίου στη Β. Ελλάδα με το σιδηροδρομικό δίκτυο και δυνατότητα φορτοεκφορτώσεων πετρελαιοειδών. Ειδικά 
στο κομμάτι των φορτοεκφορτώσεων ο Όμιλος Coral καινοτομεί, αφού πλέον δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο 
εκφόρτωσης αλλά επιπλέον και φόρτωσης πετρελαιοειδών, γεγονός που τη καθιστά για μια ακόμα φορά, πρωτοπόρο. 

➢ Εργαλεία συνεχούς αναγνώρισης, υπολογισμού του ρίσκου ανά δραστηριότητα, εφαρμογή ισχυρών μέτρων αποφυγής 
αλλά και σύστημα Διαχείρισης Αλλαγών. 

➢ Σχέδια έκτακτης ανάγκης ανά τοποθεσία για την αντιμετώπιση φωτιάς, σεισμού, διαρροής, οδικού συμβάντος κλπ αλλά 
και την λήψη κατασταλτικών μέτρων για τον περιορισμό των συνέπειών σε ανθρώπους περιβάλλον, περιουσία και 
φήμη.  Προγραμματισμένες  και απρογραμμάτιστες ασκήσεις μέσα στο έτος, ενίοτε με συμμετοχή της Πυροσβεστικής 
αλλά και ενδιαφερομένων μερών πχ Περιφέρεια, Λιμεναρχείο, Αστυνομία, γείτονες κλπ. 

➢ Ειδικά για την Covid 19: Κατάρτιση πλάνου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών με 
εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες δλδ γραφεία, εγκαταστάσεις, οδική μεταφορά, πρατήρια, πριν η Covid -19 λάβει 
διαστάσεις Πανδημίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια τηρούσε και τηρεί μέτρα αυστηρότερα των ανακοινωθέντων από το 
κράτος, και πριν ακόμα οι τοπικές αρχές προβούν σε νομοθετήματα, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. 

➢ Αναφορά και καταγραφή, από όλο το προσωπικό και τους εργολάβους, των ανασφαλών συνθηκών QHSSE μέσω 
διαδικτυακών εργαλείων. 

➢ Προληπτική προσέγγιση του κινδύνου: Διερεύνηση όχι μόνο ατυχημάτων αλλά και προωθώντας την αναφορά από τους 
εργαζόμενους και συνεργάτες πιθανών περιστατικών και φυσικά σημαντικών παραλίγο περιστατικών και σοβαρών 
πιθανών επικίνδυνων συμβάντων, με διασπορά της γνώσης σε όλα τις εταιρείες. 
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➢ Διοργάνωση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην επαγρύπνηση και τη προαγωγή της κουλτούρας της Υγείας και 
Ασφάλειας, σε όλες τις βαθμίδες, με διάρκεια και επίδραση σε όλο το έτος, πχ Safety Day - ημέρα θεσμός που 
διοργανώθηκε το 2021 για 15η συνεχή χρονιά. -Πρωτοβουλία βραβευμένη σε εθνικό διαγωνισμό.  

➢ Σύστημα επιβράβευσης για εξαιρετική επίδοση σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος, σε 
εργαζόμενους της εταιρείας – εσωτερικά HSE Awards. 

➢ Έρευνα ανίχνευσης της Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας στους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων. Η έρευνα 
διεξάγεται περιοδικά με εσωτερικά με εργαλεία και σκοπό τον εντοπισμό των δυνατών σημείων αλλά και σημείων που 
χρίζουν βελτίωσης.  - Πρωτοβουλία βραβευμένη σε εθνικό διαγωνισμό. 

➢ Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για θέματα Y&A, Environment, Energy, κλπ 

➢ Συμμετοχή σε διαγωνισμούς εθνικούς και διεθνείς για θέματα Y&A, Environment, Energy, κλπ και πλήθος διακρίσεων. 

Επιπλέον απαιτεί από τους εργολάβους, συνεργάτες και από τις κοινοπραξίες εταιρειών κάτω από τον επιχειρησιακό του έλεγχο, 
να εφαρμόζουν τις πολιτικές αυτές καθώς και να χρησιμοποιούν την επιρροή τους στην προώθηση αυτών των πολιτικών. 
Προκειμένου ο Όμιλος να καλλιεργήσει εκείνη τη νοοτροπία, στα πλαίσια της οποίας το προσωπικό του Ομίλου Coral θα 
ενστερνίζεται αυτές τις δεσμεύσεις, περιλαμβάνει την απόδοση σε θέματα Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας, Προστασίας και 
Περιβάλλοντος στις εκθέσεις απόδοσης όλου του προσωπικού και την ανταμείβει ανάλογα. 

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 σύσφιξη των δεσμών τους με τον Όμιλο, 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 του Ομίλου είναι: 

➢ Πρόγραμμα συμπληρωματικής ασφάλισης ζωής και υγείας. 

➢ Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Αναγνωρίζουμε ότι η αναπτυξιακή πορεία και η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου 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 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 διαδικασία 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. 

 

5. Δομή Ομίλου (Θυγατρικές & Συγγενείς Εταιρείες) 

5.1    Θυγατρικές Εταιρείες 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1969 και η σημερινή της έδρα της είναι στο Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ: 151 24). Η 
διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2068. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση πρατήριων λιανικής εμπορίας υγρών 
καυσίμων. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ερμής Α.Ε. ανέρχεται σε Ευρώ 5.475.800 διαιρούμενο σε 54.758 μετοχές ονομαστικής αξίας 
Ευρώ 100 η κάθε μία και μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Coral A.E. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://www.coralenergy.gr./ 

http://www.coralenergy.gr./
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ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 και η σημερινή της έδρα της είναι στο Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ: 151 24). Η 
διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2045. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση πρατήριων λιανικής εμπορίας υγρών 
καυσίμων. Το μετοχικό κεφάλαιο της Μυρτέα Α.Ε. ανέρχεται σε Ευρώ 1.175.000 διαιρούμενο σε 23.500 μετοχές ονομαστικής 
αξίας Ευρώ 50 η κάθε μία και μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Coral A.E. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της MYΡΤΕΑ Α.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://www.coralenergy.gr./ 

CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 και η σημερινή της έδρα της είναι στο Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ: 151 24). Η 
διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2064. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία ναυτιλιακών καυσίμων. Το μετοχικό κεφάλαιο 
της CORAL PRODUCTS AND TRADING Α.Ε. ανέρχεται σε Ευρώ 1.100.000 διαιρούμενο σε 550.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 
2 η κάθε μία και μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Coral A.E. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της CORAL PRODUCTS AND TRADING Α.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://coralmarine.gr/ 

CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 και η σημερινή της έδρα της είναι στον Περισσό Αττικής (Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, Τ.Κ: 142 32). Η 
διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2065. Αντικείμενο της εταιρείας είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η παροχή συναφών  
υπηρεσιών. Το μετοχικό κεφάλαιο της Coral Innovations Α.Ε. ανέρχεται σε Ευρώ 1.500.000 διαιρούμενο σε 150.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 10 η κάθε μία και μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Coral A.E. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της CORAL INNOVATIONS Α.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://www.coralenergy.gr./ 

Η CORAL A.E. έχει θέσει τις βάσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις Βαλκανικές χώρες και την Κύπρο μέσω των 
MEDSYMPAN LIMITED και MEDPROFILE LIMITED οι οποίες είναι εταιρείες συμμετοχών. 

Η MEDSYMPAN LIMITED ιδρύθηκε στις 1.6.2017 με έδρα τη Λευκωσία και μοναδικό μέτοχο την CORAL A.E. Το μετοχικό κεφάλαιο 
της MEDSYMPAN LIMITED στις 31.12.2021 ήταν Ευρώ 19.744.946 διαιρούμενο σε 19.744.946 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας Ευρώ 1 η κάθε μία. 

Εντός της χρήσης 2022 πραγματοποιήθηκε μια αυξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού Ευρώ 
6.000.000 με την έκδοση συνολικά 6.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μία. 

Κατόπιν της ανωτέρω εταιρικής πράξης το μετοχικό κεφάλαιο της MEDSYMPAN LIMITED στις 30.06.2022 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 
25.744.946 διαιρούμενο σε 25.744.946 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μία. 

Οι παραπάνω αυξήση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών των θυγατρικών της 
MEDSYMPAN LIMITED με την επωνυμία CORAL SRB DOO BEOGRAD και CORAL-FUELS DOEL SKOPJE (σχετικά στοιχεία 
παρατίθενται στη συνέχεια). 

Η MEDSYMPAN LIMITED συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών CORAL SRB DOO BEOGRAD, CORAL-
FUELS DOEL SKOPJE, CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA και CORAL ALBANIA SH.A. και με ποσοστό 75% στο μετοχικό 
κεφάλαιο της CORAL CROATIA D.O.O. Οι εταιρείες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

CORAL SRB DOO BEOGRAD 

Ιδρύθηκε στις 13.1.2017 με έδρα το Βελιγράδι της Σερβία, το μετοχικό κεφάλαιο της CORAL SRB d.o.o Beograd στις 31.12.2021 
ήταν 1.104.119.660 RSD.( 9.345.795 €)  

Τον Μάιο 2022 η MEDSYMPAN LIMITED εισέφερε στην CORAL SRB d.o.o Beograd το ποσό των 587.521.000 RSD (Ευρώ 5.000.000) 
για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σκοπών της τελευταίας. 

Μετά την ανωτέρω εταιρική πράξη, το μετοχικό κεφάλαιο της CORAL SRB d.o.o Beograd στις 30.06.2022 διαμορφώθηκε σε 
1.691.640.660 RSD ( 14.345.795 €). 

Η κύρια δραστηριότητα της CORAL SRB d.o.o Beograd, όπως ορίζεται στο καταστατικό της, είναι το χονδρεμπόριο στερεών, υγρών 
και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων. 

http://www.coralenergy.gr./
https://coralmarine.gr/
http://www.coralenergy.gr./
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CORAL-FUELS DOEL SKOPJE  

Ιδρύθηκε στις 24.11.2017 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αόριστη διάρκεια και έδρα τα Σκόπια, το μετοχικό κεφάλαιο 
της CORAL FUELS DOOEL Skopje στις 31.12.2021 ήταν Ευρώ 830.000. Εντός της χρήσης 2022 πραγματοποιήθηκε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 1.000.000 με αποτέλεσμα στις 30.06.2022 το μετοχικό κεφάλαιο της 
CORAL FUELS DOOEL Skopje να ανέρχεται σε Ευρώ 1.830.000. 

Η ανωτέρω εταιρική πράξη πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας. 

Η κύρια δραστηριότητα της CORAL FUELS DOOEL Skopje, όπως ορίζεται στο καταστατικό της, είναι η λιανική εμπορία υγρών 
καυσίμων κίνησης οχημάτων και λιπαντικών μέσω πρατηρίων. 

CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA  

Ιδρύθηκε στις 27.11.2017 ως ανεξάρτητη οικονομική και επιχειρηματική μονάδα υπόχρεη για το σύνολο των οφειλών της μέσω 
των περιουσιακών της στοιχείων (πλήρης ευθύνη) με έδρα το Μαυροβούνιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
Ευρώ 100.000 και η κύρια δραστηριότητα της είναι το χονδρεμπόριο στερεών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων. 

CORAL ALBANIA SH.A.  

Ιδρύθηκε στις 2.10.2018 με έδρα τα Τίρανα Αλβανίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 24.727.500 ALL 
διαιρούμενο σε 247.275 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ALL η κάθε μία. Η κύρια δραστηριότητα της CORAL ALBANIA A.E. είναι 
οι εισαγωγές/εξαγωγές, χονδρικό/λιανικό εμπόριο πετρελαιοειδών και η διαχείριση πρατηρίων βενζίνης. 

CORAL CROATIA D.O.O 

Στις 19.01.2021 η MEDSYMPAN LIMITED ολοκλήρωσε τη συναλλαγή για την εξαγορά του 75% των μετοχών της εταιρείας “APIOS 
D.O.O.” έναντι Ευρώ 11,2 εκατ. περίπου. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 με έδρα την Κροατία, δραστηριοποιείται στη 
λιανική και χονδρική εμπορία υγρών καυσίμων, διαθέτει δίκτυο 27 πρατηρίων με μερίδιο αγοράς 3%. Με την ολοκλήρωση της 
συμφωνίας, η “APIOS D.O.O.” μετονομάστηκε σε “CORAL CROATIA D.O.O.” ενώ σταδιακά το δίκτυο των πρατηρίων της θα 
λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα της Shell βάσει συμφωνητικού χρήσης σημάτων (trademark license agreement) με τη Shell 
Brands International B.V. Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 10.500.000 HRK (Croatian Kuna). 

Η MEDPROFILE LIMITED ιδρύθηκε το 2017 με έδρα τη Λευκωσία. Το μετοχικό κεφάλαιο της MEDPROFILE LIMITED ανέρχεται σε 
Ευρώ 10.001 διαιρούμενο σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές πλέον μίας (1) προνομιούχου άνευ δικαιώματος ψήφου 
μετοχής. 

Η μετοχική σύνθεση της MEDPROFILE LIMITED έχει ως εξής: CORAL A.E. 7.500 κοινές ονομαστικές μετοχές πλέον μία (1) 
προνομιούχο μετοχή άνευ δικαιώματος ψήφου (75% του μετοχικού κεφαλαίου), RASELTON HOLDINGS LTD 2.500 κοινές 
ονομαστικές μετοχές (25% του μετοχικού κεφαλαίου). 

Η MEDPROFILE LIMITED συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας CORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS 
LIMITED με έδρα την Λευκωσία. Η τελευταία λειτουργεί δίκτυο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων στη Κύπρο αποτελούμενο 
από 38 πρατήρια εκ των οποίων τα 36 με το εμπορικό σήμα SHELL. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της CORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LIMITED ανέρχεται σε Ευρώ 342.343,71 διαιρεμένο σε 200.201 
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,71 η κάθε μία. 

5.2     Συγγενείς Εταιρείες 

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009. Η έδρα της είναι στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 151, Τ.Κ. 151 24) ενώ η διάρκειά της 
έχει οριστεί για 50 χρόνια. Αντικείμενο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παροχή υπηρεσιών 
εφοδιασμού αεροσκαφών. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, πέραν των δικών της πελατών, έχει υπεισέλθει σε συμβάσεις 
συνεργασίας με ξένες εταιρείες μέλη του Shell International Aviation Trading System για ανεφοδιασμό και των εν λόγω πελατών 
σε αεροδρόμια της Ελλάδας. 

Σήμερα, η Shell & MOH Aviation Fuels διαθέτει παρουσία σε 20 αεροδρόμια ανά την Ελλάδα και μέσω των δύο κοινοπραξιών 
που έχει δημιουργήσει και συμμετέχει (GISSCO και SAFCO), πραγματοποιεί πάνω από 70.000 ανεφοδιασμούς σε ετήσια βάση. 
Επιπρόσθετα, η θυγατρική της Shell & MOH Bulgaria Fuels εφοδιάζει τους αεροπορικούς της πελάτες στο Αεροδρόμιο της Σόφιας. 
Επίσης ως μέλος του Shell International Aviation Trading System έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί οποιαδήποτε Ελληνική και 
Κυπριακή αεροπορική εταιρεία σε περίπου 800 αεροδρόμια ανά τον κόσμο. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της SHELL & MOH Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ανέρχεται σε Ευρώ 7.547.000 διαιρούμενο σε 754.700 
μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 10 η κάθε μία. 
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Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: 51% SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, 49% CORAL A.E. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1967 με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, 151 25), διακριτικό τίτλο R.A.P.I. 
και διάρκεια μέχρι το 2027. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της αντικείμενο της εταιρείας είναι η διαχείριση 
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως: ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. 62,51% - CORAL A.E. 
37,49%. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της R.A.P.I στις 30.06.2022 ανέρχεται σε Ευρώ 1.226.750 διαιρούμενο σε 49.070 μετοχές ονομαστικής 
αξίας Ευρώ 25 η κάθε μία. 
 

6. Μέτοχοι 

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Coral έως την 30η Ιουνίου του έτους 2010 ήταν 100% θυγατρική της Shell Overseas Holdings 
Limited και μέλος του ομίλου της Royal Dutch Shell. Την 1η Ιουλίου 2010, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Εταιρείας από 
την Μότορ Όϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., η οποία είναι ανώνυμη Εταιρεία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 (όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τον 4548/2018),με έδρα το Μαρούσι , Ηρώδου Αττικού 12α, Τ.Κ. 
151 24 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2045 σύμφωνα με το καταστατικό. 

Το 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. Την 30/06/2022 η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές. 

Η Εταιρεία εδρεύει στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12α, Τ.Κ. 151 24 και διαθέτει 26 υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι η  https://www.coralenergy.gr/. 
 

7. Σημαντικά Γεγονότα Που Έχουν Συμβεί  Έως Σήμερα 

Δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της 
Εταιρείας και του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 
 

8. Κύριες Πηγές Αβεβαιότητας Λογιστικών Εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των Ενοποιημένων 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.  Τα 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 19 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. 
 

9. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου  

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν λόγω 
των προκλήσεων της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα 
όπως αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, η διοίκηση του Ομίλου, δεν θεωρεί ότι οι αρνητικές 
εξελίξεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε, θα επηρεάσουν σημαντικά την 
ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητές του, κυρίως τον κίνδυνο εμπορευμάτων, τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, οι οποίοι διαχειρίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών 
μέσων. Ο Όμιλος προσδιορίζει σε λογιστική αντιστάθμισης ορισμένα συμβόλαια παραγώγων εμπορευμάτων. 

 

https://www.coralenergy.gr/
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Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος 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. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική 
επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

9.1   Κίνδυνος αγοράς 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε οικονομικούς κινδύνους κυρίως από την διακύμανση των τιμών των προϊόντων του πετρελαίου, την 
αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και των επιτοκίων. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κινδύνους που πιθανόν 
εκτίθεται ο Όμιλος στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον τρόπο που αντιμετωπίζει και μετρά αυτούς τους 
κινδύνους. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον κλάδο της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου αλλά και 
στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, η πορεία τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης ο 
Όμιλος μέσω θυγατρικών στην Κύπρο και τα Βαλκάνια, σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό. 

Covid – 19 

Αναφορικά με το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς και 
αξιολογεί προσεκτικά την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της στις δραστηριότητες του Ομίλου αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν κατά το δυνατόν την επίδραση των επιπτώσεων της. 

Επίσης από το 2020 και έως σήμερα, η Εταιρεία καθώς και όλες οι σημαντικές θυγατρικές του Ομίλου στην Ελλάδα αξιοποίησαν 
πλήρως τις δημοσιονομικές πολιτικές και κανονισμούς της πολιτείας εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω ρευστότητα. 

Σημειώνεται επίσης πως από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του ιού στη χώρα, ο Όμιλος ανέπτυξε σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των ζωτικής σημασίας λειτουργιών του καθώς την απρόσκοπτη παροχή των 
υπηρεσιών του. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Όμιλος έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων 
του για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού σε όλους τους εργασιακούς χώρους. 

Η σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και οι αναληφθείσες δημοσιονομικές 
πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα έχουν εξομαλύνει τα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο. 

9.1.1    Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος 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 σημαντικός παράγων των περιθωρίων κέρδους του Ομίλου. Η διαχείριση του 
συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται με τη μεγιστοποίηση της φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και 
εισροών - εκροών σε Δολάρια ΗΠΑ καθώς και με τη σύναψη συμβάσεων χρηματοοικονομικών μέσων. 

9.1.2    Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτυγχάνει ανταγωνιστικά επιτόκια και 
όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν 
επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίων. 

9.1.3    Κίνδυνος τιμής 

Ο Όμιλος 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 καθώς και με τη σύναψη συμβάσεων χρηματοοικονομικών μέσων. 

Τα παράγωγα εμπορευμάτων αφορούν κυρίως παράγωγα προϊόντων πετρελαίου, που σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητες 
και υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος προσδιορίζει ορισμένα παράγωγα σε λογιστικές αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, τα 
οποία έχουν διακανονιστεί κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Το υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου στο αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών  καθώς και στο κόστος αντιστάθμισης για 
αυτές τις ως άνω λογιστικές αντισταθμίσεις ανέρχεται σε € 0 (30 Ιουνίου 2021: €0).  
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Κατά τη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 τα ποσά που μεταφέρθηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων από το 
αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών και αφορούσαν συμβόλαια παραγώγων που διακανονίστηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους, ανήλθαν σε € 3.741 χιλιάδες ζημιά μετά από φόρους (30 Ιουνίου 2021: € 0) και σε € 8.732 χιλιάδες ζημιά μετά από 
φόρους  (30 Ιουνίου 2021: € 0) για την Εταιρεία και τον Όμιλο, αντίστοιχα. 

Επίσης, κατά τη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το αποθεματικό κόστους αντιστάθμισης 
και αφορούσαν συμβόλαια παραγώγων που διακανονίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, ανήλθαν σε € 368 χιλιάδες ζημιά μετά 
από φόρους (30 Ιουνίου 2021: € 0), και σε € 1.743 χιλιάδες κέρδος μετά από φόρους  (30 Ιουνίου 2021: € 0) για την Εταιρεία και 
τον Όμιλο, αντίστοιχα. 

Η μεταβολή της εύλογης αξίας των αντισταθμιστικών μέσων προσδιορισμένων σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών κατά του 
ποσού που ήταν αποτελεσματικές ανήλθε σε € 3.741 χιλιάδες ζημιά μετά από φόρους την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022, (30 Ιουνίου 2021: € 0) και σε € 8.732 χιλιάδες ζημιά μετά από φόρους  (30 Ιουνίου 2021: € 0) για την Εταιρεία και τον Όμιλο, 
αντίστοιχα, και επηρέασε το αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών. 

9.2     Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, καθώς τα διαθέσιμα του Ομίλου είναι 
κατατεθειμένα σε γνωστά τραπεζικά ιδρύματα.  

Οι απαιτήσεις του Ομίλου κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά 
συνέπεια σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Ο Όμιλος έχει συμβάσεις για τις συναλλαγές με τους πελάτες του, στις οποίες ορίζεται 
ότι η τιμή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες τρέχουσες τιμές που ισχύουν κατά την περίοδο της 
συναλλαγής. Η εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής του Ομίλου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του τμήματος διαχείρισης 
πιστωτικού κινδύνου. Επιπροσθέτως για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ο Όμιλος λαμβάνει προσημειώσεις ακινήτων από 
τους πελάτες του, εγγυητικές επιστολές τραπέζης ή τυχόν άλλη εξασφάλιση κρίνεται αναγκαία. 

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος συνεργάζεται 
μόνο με τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της χώρας που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. 

9.3   Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος συντάσσει και παρακολουθεί σε εβδομαδιαία και μηνιαία 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. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση από τράπεζες του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την 
Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα ένα σύνολο εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων περίπου € 422 εκατ. και ένα σύνολο εγκεκριμένων 
τραπεζικών ορίων εγγυητικών επιστολών/ενέγγυων πιστώσεων περίπου € 59 εκατ. 

9.3.1    Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του 
στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Τα κεφάλαια 
του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά με βάση τη σχέση καθαρού χρέους προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Η εν λόγω 
σχέση υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να είναι 
βιώσιμες, μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. 
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των 
μετόχων της μητρικής εταιρείας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Η διοίκηση του 
Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η 
αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 

Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτής της 
επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. 
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Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:  

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 126.735 42.095 100.161 53 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 128.744 179.222 103.589 164.393 

Σύνολο δανεισμού 255.479 221.317 203.750 164.446 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (36.029) (30.280) (5.196) (3.080) 

Καθαρός δανεισμός 219.450 191.037 198.554 161.366 

Ίδια κεφάλαια  207.026 175.705 159.603 142.600 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 426.476 366.742 358.157 303.966 

     
Συντελεστής μόχλευσης 51% 52% 55% 53% 

     

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Καθαρός δανεισμός 219.450 191.037 198.554 161.366 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 16.616 15.341 11.844 9.900 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 122.696 110.052 92.773 76.566 

Καθαρό Χρέος 358.762 316.430 303.171 247.832 

Ίδια κεφάλαια  207.026 175.705 159.603 142.600 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 565.788 492.135 462.774 390.432 

     
Συντελεστής μόχλευσης 39% 39% 43% 41% 

 
10. Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση 
της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον. 
 

11. Πληροφορίες Για την Προβλεπόμενη Εξέλιξη του Ομίλου 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 1.190 χιλιάδες ΜΤ παρουσιάζοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα μεικτά αποτελέσματα ανήλθαν στα € 146.748 χιλιάδες παρουσιάζοντας αύξηση 28,2% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου (EBITDA) αναμένονται ικανοποιητικά λόγω 
και της θετικής επίδρασης στις πωλήσεις του από τις αυξημένες τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας. Ικανοποιητική επίσης 
αναμένεται να είναι και η συνεισφορά στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου από τις θυγατρικές που 
διαθέτει στην Κύπρο, στην Κροατία, στην Σερβία και στα Σκόπια. 

Παράλληλα ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στου στόχους του για βελτιστοποίηση της διαχείρισης των κεφαλαίων κίνησης, 
αυστηρή επιλογή και αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών, ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της 
διαφοροποίησης σε προϊόντα υπηρεσίες και εμπορικά σήματα καθώς και για διατήρηση του άριστου επιπέδου ασφάλειας σε 
όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. 
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Μαρούσι 21 Σεπτεμβρίου 2022 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

   

   

   

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

   

   

   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 

   

   

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ 

   

   

   

  ΠΕΤΡΟΣ T. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 

   

   

   

  ΜΙΧΑΗΛ  Δ. ΜΠΙΤΖΙΟΣ 

   

   

   

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΧΡΗΣΤΕΑΣ 

   

   

   

  ΟΥΡΑΝΙΑ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ 

   

   

   

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ. ΑΛΕΞΑΚΗ 

   

   

   

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

   

   

   

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Χ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ 

   

   

   
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

   

   

   

   

   

   

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Συμβουλίου της Εταιρείας την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.
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Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2022 
έως 30 Ιουνίου 2022 

  Όμιλος Εταιρεία 

  1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Κύκλος εργασιών 3 1.682.832 1.051.717 1.418.338 904.491 

Κόστος πωληθέντων  (1.536.102) (937.242) (1.350.213) (844.613) 

Μεικτά αποτελέσματα  146.730 114.475 68.125 59.878 

Έξοδα διάθεσης  (87.362) (73.904) (37.867) (33.631) 

Έξοδα διοίκησης  (7.267) (6.929) (4.431) (4.411) 

Λοιπά έσοδα  1.993 1.516 5.439 4.701 

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)  623 (41) 1.095 346 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  54.717 35.117 32.361 26.883 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 4 (11.757) (10.370) (6.270) (6.559) 

Έσοδα από επενδύσεις 5 5.759 2.450 5.887 2.611 

Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς εταιρείες 5 1.889 (88) - - 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  50.608 27.109 31.978 22.935 

Φόρος εισοδήματος 6 (11.508) (6.570) (7.975) (5.670) 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους  39.100 20.539 24.003 17.265 

      Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας  39.138 19.827 24.003 17.265 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (38) 712 - - 

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε € 7 14,33 7,26 8,79 6,32 
      
Λοιπά συνολικά εισοδήματα      

Στοιχεία που θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων      

Λοιπά συνολικά εισοδήματα από συγγενείς εταιρείες  (774) 7 - - 

Καθαρά Κέρδη/(ζημιές) περιόδου από αποτίμηση 
πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών 16 - - - - 

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων      

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  (5) 59 - - 

Φόρος εισοδήματος 6 - (50) - (50) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από 
φόρους  (779) 16 - (50) 

      

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης  38.321 20.555 24.003 17.215 

      

Κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας  38.363 19.828 24.003 17.215 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (42) 727 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2022 

  Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Πάγιο Ενεργητικό      

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 15.131 16.667 5.455 6.436 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9 216.671 215.671 167.074 165.890 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 10 145.367 132.466 111.269 93.983 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 11 - - 51.402 45.402 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 11 7.754 6.640 3.071 3.071 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  1.070 2.031 - - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  5.088 5.219 6.559 6.552 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 14 4.682 178 4.682 178 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 12 500 500 - - 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  396.263 379.372 349.512 321.512 

      Κυκλοφορούν Ενεργητικό      

Αποθέματα 13 233.224 163.101 161.388 108.269 

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  173.335 121.861 153.430 104.565 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 14 882 340 882 106 

Φόροι εισοδήματος  279 488 - 320 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  36.029 30.280 5.196 3.080 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  443.749 316.070 320.896 216.340 

Σύνολο Ενεργητικού  840.012 695.442 670.408 537.852 

      ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο 15 80.151 80.151 80.151 80.151 

Αποθεματικά 16 45.180 52.181 42.896 49.896 

Αποτελέσματα εις νέον  73.496 35.132 36.556 12.553 

Ιδία κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους  198.827 167.464 159.603 142.600 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  8.199 8.241 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  207.026 175.705 159.603 142.600 

      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Δάνεια 17 128.744 179.222 103.589 164.393 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 18 122.696 110.052 92.773 76.566 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  5.954 4.919 3.459 2.036 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία  3.049 3.340 3.037 3.329 

Προβλέψεις  2.577 2.583 2.556 2.556 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  8.622 7.852 6.766 6.146 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  271.642 307.968 212.180 255.026 

      Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  206.379 151.621 177.808 128.578 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 14 - 264 - 168 

Δάνεια 17 126.735 42.095 100.161 53 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 18 16.616 15.341 11.844 9.900 

Φόροι εισοδήματος  9.990 921 7.188 - 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία  283 186 283 186 

Προβλέψεις  1.341 1.341 1.341 1.341 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  361.344 211.769 298.625 140.226 

Σύνολο Υποχρεώσεων  632.986 519.737 510.805 395.252 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  840.012 695.442 670.408 537.852 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 
Ιουνίου 2022 

Όμιλος 

Ποσά σε χιλ. € 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεμ/κά 

Αποτελ/τα 
εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
αποδιδ/να 

στους 
μετόχους 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 80.151 41.456 14.254 135.861 3.274 139.135 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής 
ΔΛΠ 19 - - 2.432 2.432 - 2.432 

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 80.151 41.456 16.686 138.293 3.274 141.567 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)  χρήσης - - 19.827 19.827 712 20.539 

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - 45 (44) 1 15 16 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης - 45 19.783 19.828 727 20.555 

Προσθήκη από ίδρυση/εξαγορά θυγατρικής - - - - 1.256 1.256 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 80.151 41.501 36.469 158.121 5.257 163.378 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 80.151 52.181 35.132 167.464 8.241 175.705 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)  χρήσης - - 39.138 39.138 (38) 39.100 

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - (1) (774) (775) (4) (779) 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης - (1) 38.364 38.363 (42) 38.321 

Μερίσματα - (7.000) - (7.000) - (7.000) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 80.151 45.180 73.496 198.827 8.199 207.026 

 

Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεμ/κά 

Αποτελ/τα 
εις νέον 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 80.151 39.414 (2.331) 117.235 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής 
ΔΛΠ 19 - - 2.234 2.234 

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 80.151 39.414 (97) 119.469 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)  χρήσης - - 17.265 17.265 

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα - - (50) (50) 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης - - 17.215 17.215 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 80.151 39.414 17.118 136.684 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 80.151 49.896 12.553 142.600 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)  χρήσης - - 24.003 24.003 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης - - 24.003 24.003 

Μερίσματα - (7.000) - (7.000) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 80.151 42.896 36.556 159.603 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022 

  Όμιλος Εταιρεία 

  1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης προ φόρων  50.608 27.109 31.978 22.935 

Προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 9 9.080 8.237 6.829 6.388 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 1.697 1.277 984 931 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 10 9.607 8.737 6.791 6.159 

Ζημιές / (κέρδη) από πωλήσεις και διαγραφές παγίων 
στοιχείων   (30) - (3) - 

Προβλέψεις  (239) 107 (297) - 

Συναλλαγματικές διαφορές  1.174 723 (458) 89 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4 11.757 10.370 6.270 6.559 

(Έσοδα - κέρδη)/έξοδα - ζημίες από επενδυτικές 
δραστηριότητες  (7.714) (2.330) (5.726) (2.479) 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης  75.940 54.230 46.368 40.582 

Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης      

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων  (70.127) (36.005) (53.119) (38.474) 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων  (50.505) (22.696) (48.323) (10.611) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων  48.650 33.479 43.729 34.484 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων   -   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  3.958 29.008 (11.345) 25.981 

Καταβληθέντες τόκοι  (10.859) (8.852) (5.689) (5.304) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (832) (73) - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από 
λειτουργικές δραστηριότητες  (7.733) 20.083 (17.034) 20.677 

      Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      

Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 9 (10.203) (10.190) (8.016) (7.957) 

Πληρωμές για αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 (44) (2.150) - (91) 

Εισπράξεις από πώλησεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  3 110 3 36 

Τόκοι εισπραχθέντες  2 1 52  

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  - (8.799) (6.000) (14.435) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από 
επενδυτικές δραστηριότητες  (10.242) (21.028) (13.961) (22.447) 

      Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Δάνεια αναληφθέντα 17 187.992 80.033 114.038 32.000 

Αποπληρωμή δανεισμού 17 (155.595) (58.352) (75.000) (20.774) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια) 17 (8.673) (7.674) (5.927) (5.248) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες  23.724 14.007 33.111 5.978 

      Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 

 5.749 13.062 2.116 4.208 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της 
χρήσης  30.280 18.676 3.080 1.387 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της 
χρήσης  36.029 31.738 5.196 5.595 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Μητρική Εταιρεία του Ομίλου CORAL (ο Όμιλος) είναι η εταιρεία με την επωνυμία CORAL A.E. (πρώην Shell Hellas A.E) 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (η Εταιρεία) η οποία είναι ανώνυμη Εταιρεία και έχει 
συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.4548/2018), με έδρα το 
Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α. Η αλλαγή ονομασίας της Εταιρείας έλαβε χώρα την 29η Ιουνίου 2010 σύμφωνα με την απόφαση 
7803/10 της νομαρχίας Αθηνών. Η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2045 σύμφωνα με το καταστατικό. Ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες του αφορούν στην εμπορία 
προϊόντων πετρελαίου, την ανάμιξη, συσκευασία και εμπορία ορυκτελαίων και συναφών προϊόντων και την παροχή συναφών 
υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς 
του Ομίλου. 

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. Την 1η Ιουλίου 2010 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Εταιρείας από την Μότορ Όϊλ (Ελλάς) 
Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2022 ανερχόταν σε 434 άτομα και 308 
άτομα αντίστοιχα (30η Ιουνίου 2021: Όμιλος 358 άτομα, Εταιρεία 278 άτομα). 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ομίλου είναι https://www.coralenergy.gr/.

2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και υιοθέτηση Νέων και 
Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

2.1. Βάση σύνταξης 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου Coral για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και ως εκ τούτου 
δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, οι εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των εν λόγω ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 
είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της 
Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. Εξαίρεση αποτελεί η λογιστική παρακολούθηση των παραγώγων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. O Όμιλος εφαρμόζει 
λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και συγκεκριμένα ο Όμιλος προσδιόρισε κατά την τρέχουσα χρήση 
ορισμένα παράγωγα ως μέσα αντιστάθμισης του κινδύνου τιμών εμπορευμάτων, σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (Cash Flow 
Hedges) (Σημείωση 21). 

 Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και επενδύσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίστηκαν. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάσθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου υπό το πρίσμα της επίδρασης των 
συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης καθώς και της πανδημίας του COVID-19, στην Εταιρία, 
τον Όμιλο, καθώς και την οικονομία γενικότερα και δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διαφοροποίησης αυτών των λογιστικών πολιτικών. 

Τα νέα και αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που εφαρμόζονται είτε 
στην τρέχουσα είτε σε επόμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής τους επίδρασης στις ενδιάμεσες συνοπτικές 
οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται στην Σημείωση 2.2. 

2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ’αυτών  αναμένεται να έχουν επίδραση στον Όμιλο και 
στην Εταιρεία, παρατίθενται παρακάτω. 

 

https://www.coralenergy.gr/
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2.2.1. Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 

ΔΛΠ 1: «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών 
πολιτικών» 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρίες να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές είναι 
ουσιώδεις, ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών 
Καταστάσεων. 

Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι εφαρμόζονται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2023 ή μεταγενέστερα. 

ΔΛΠ 1: «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον αφορά την ταξινόμηση των 
δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης, ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στη 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023 ή μεταγενέστερα, ενώ δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 8: «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη – Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων που ορίζονται ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον όρο «αλλαγές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις» ώστε να βοηθήσουν στον διαχωρισμό από τις «αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές» και τις «διορθώσεις 
σφαλμάτων». 

Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2023 ή μεταγενέστερα. 

ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία 
συναλλαγή» 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρίες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά την 
αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για 
συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. 

Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2023 ή μεταγενέστερα. 

2.2.2. Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 3: «Τροποποίηση παραπομπής του εννοιολογικού πλαισίου» 

Οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μια παραπομπή του εννοιολογικού πλαισίου του ΔΠΧΑ 3 και εισάγουν μια εξαίρεση στην αρχή 
της αναγνώρισης, βάση της οποίας προσδιορίζεται τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο και τι υποχρέωση σε μια συνένωση 
επιχειρήσεων. 

ΔΛΠ 16: «Έσοδα που προκύπτουν νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρήση» 

Οι τροποποιήσεις ορίζουν πως μια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί από το κόστος κτήσης των ενσωμάτων 
ακινητοποιήσεων, ποσά που λήφθηκαν από την πώληση αγαθών τα οποία παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του 
περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση του. Αντί αυτού, η εταιρεία οφείλει να αναγνωρίσει στο αποτέλεσμα τα εν 
λόγω έσοδα και τα σχετιζόμενα με αυτά κόστη. 

ΔΛΠ 37: «Επαχθή συμβόλαια - Κόστος εκπλήρωσης σύμβασης» 

Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τα κόστη που οφείλει να συμπεριλαμβάνει μια εταιρεία κατά την αξιολόγηση του ενδεχόμενου 
μια σύμβαση να αποδειχθεί ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 
εκπλήρωσης της σύμβασης τόσο οι άμεσες δαπάνες για την εκπλήρωση της όσο και μέρος των, σχετικών με εκπλήρωση 
συμβάσεων, εμμέσων δαπανών. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα και 
δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της 
Εταιρείας. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020 

Οι βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα: ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», 
στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 
16 «Μισθώσεις». 

3. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Εμπορευμάτων 790.584 450.998 526.584 304.562 

Προϊόντων 885.432 590.415 885.432 590.415 

Υπηρεσιών 13.849 10.375 11.638 9.585 

Λοιπά (7.033) (71) (5.316) (71) 

Σύνολο 1.682.832 1.051.717 1.418.338 904.491 

 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων συμπεριλαμβάνουν πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. Οι λιανικές πωλήσεις ως επί το 
πλείστον πραγματοποιούνται από τις θυγατρικές εταιρείες που λειτουργούν το δίκτυο πρατηρίων καυσίμων τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. 

Εντός του Κύκλου Εργασιών για την περίοδο του 2022 περιλαμβάνεται ποσό ύψους € 2.012 χιλιάδες που αφορά σε παροχή 
υπηρεσιών  το οποίο αναγνωρίζεται σε βάθος χρόνου, το αντίστοιχο ποσό για την συγκριτική περίοδο ήταν € 1.398€. (Εταιρεία 
2022 : € 5.843 χιλιάδες και 2021 : €4.803 χιλιάδες). 

Τα ποσά που εμφανίζονται στην κατηγορία «Λοιπά» του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν στο αποτέλεσμα της προεξόφλησης 
μελλοντικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από την παροχή εμπορευματικών πιστώσεων σε εμπορικούς πελάτες. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα (εξωτερικό – εσωτερικό) και ανά 
κατηγορία πωληθέντων ειδών. 

 Όμιλος Εταιρεία 

Κατηγορία Πωλήσεων   1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 228.544 121.726 110.189 36.830 

Λιπαντικά 10 35 51 35 

Χημικά 4.634 1.993 4.590 1.993 

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 1.556 939 - - 

Υπηρεσιών 410 164 - - 

Λοιπά 10.424 18.715 193 11.072 

Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού 245.578 143.572 115.023 49.930 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

Κατηγορία Πωλήσεων   1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Καύσιμα 1.363.066 851.907 1.244.520 810.627 

Λιπαντικά 3.382 2.769 3.382 2.769 

Χημικά 46.574 29.889 46.508 29.889 

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 11.486 8.085 - - 

Υπηρεσιών 13.440 10.375 11.638 9.585 

Λοιπά (694) 5.120 (2.733) 1.691 

Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού 1.437.254 908.145 1.303.315 854.561 

     

     

Γενικό Σύνολο 1.682.832 1.051.717 1.418.338 904.491 
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Η δραστηριότητα στο εξωτερικό αναλύεται ως εξής : 

 

Κατηγορία Πωλήσεων   1/1/2022-30/06/2022 

Ποσά σε χιλ. € 

Δραστ/τα 
Κύπρου 

Δραστ/τα 
Σερβίας 

Δραστ/τα 
Σκοπίων 

Δραστ/τα 
Κροατίας Εξαγωγές Σύνολο 

Καύσιμα 70.796 9.710 167 91.147 56.725 228.544 

Λιπαντικά - - - - 10 10 

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 9 620 1 926 - 1.556 

Χημικά - - - 792 3.842 4.634 

Υπηρεσιών 160 250 - - - 410 

Λοιπά 932 1.158 12 8.127 195 10.424 

Σύνολο 71.897 11.738 180 100.992 60.772 245.578 

       

Κατηγορία Πωλήσεων   1/1/2021-30/06/2021 

Ποσά σε χιλ. € 

Δραστ/τα 
Κύπρου 

Δραστ/τα 
Σερβίας 

Δραστ/τα 
Σκοπίων 

Δραστ/τα 
Κροατίας Εξαγωγές Σύνολο 

Καύσιμα 43.877 5.573 - 51.150 21.126 121.726 

Λιπαντικά - - - - 35 35 

Φυσικό Αέριο/Υγραέριο 6 364 - 569 - 939 

Χημικά - - - - 1.993 1.993 

Υπηρεσιών 87 77 - - - 164 

Λοιπά 682 914 34 6.139 10.946 18.715 

Σύνολο 44.652 6.928 34 57.858 34.100 143.572 

4. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 598 470 169 77 
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων 2.740 2.514 2.346 2.211 

Τόκοι μίσθωσεων 2.058 1.863 1.535 1.376 

Σύνολο τόκων 5.396 4.847 4.050 3.664 

Προμήθειες Τραπεζών 4.018 2.617 420 195 

Εξοδοποίηση δαπανών μακροπρόθεσμων δανείων 222 233 210 216 

Έξοδα αδράνειας 64 125 58 113 

Πραγματοποιθείσες ζημίες από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* 2.035 2.252 1.518 2.252 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* - 290 - 113 

Λοιπά 22 6 14 6 

Σύνολο 11.757 10.370 6.270 6.559 

*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

5. Έσοδα από επενδύσεις & συμμετοχές 

 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Έσοδα τόκων 90 111 282 318 
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από  παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* 211 1.962 147 1.962 

Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ* 5.458 377 5.458 331 

Κέρδη/(Ζημίες) από Συγγενείς Εταιρείες 1.889 (88) - - 

Σύνολο 7.648 2.362 5.887 2.611 

*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Τα κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες ποσού € 1.889 χιλιάδων αφορούν την αναλογία του Ομίλου επί των οικονομικών 
αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης εταιρειών «Shell & MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων» και 
«Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου – Αλεξανδρουπόλεως Α.Ε». 

Τα έσοδα τόκων περιλαμβάνουν έσοδα  τόκων καταθέσεων και λοιπών περιπτώσεων καθώς και έσοδο προεξόφλησης των 
εμπορευματικών πιστώσεων. 
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6. Φόρος εισοδήματος 

 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 9.512 1.500 6.552 1.363 

Αναβαλλόμενος φόρος 1.996 5.120 1.423 4.357 

Σύνολο 11.508 6.620 7.975 5.720 

 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την τρεχουσα και την συγκριτική περίοδο. 

7. Κέρδη ανά Μετοχή 

Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, με το μέσο σταθμικό 
αριθμό μετοχών κάθε περιόδου/χρήσης. Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών προκύπτει αθροίζοντας τις υφιστάμενες 
μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο με τα δικαιώματα που δυνητικά μπορούν να ασκηθούν και τα οποία διαθέτει 
η μητρική Εταιρεία και αφαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών. Ο υπολογισμός των βασικών κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή, 
βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Κέρδη/ (ζημιές) κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας 39.138 19.827 24.003 17.265 

Μέσος Σταθμισμένος αριθμός των  κοινών μετοχών για τους σκοπούς  
των βασικών κερδών ανά μετοχή 2.730.868 2.730.868 2.730.868 2.730.868 

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε € 14,33 7,26 8,79 6,32 
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού και δικαιώματα εκμεταλλεύσεως 
πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 
και κατά την περίοδο 1/1/2022 – 30/06/2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € Λογισμικό Δικαιώματα Λοιπά Σύνολο 

Κόστος     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 13.375 26.105 - 39.480 

Προσθήκες 977 61 - 1.038 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 108 - 8.348 8.456 

Μειώσεις (3) - - (3) 

Συναλλαγματικές διαφορές 3 - - 3 

Ανακατανομές 639 - - 639 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 15.099 26.166 8.348 49.613 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 15.099 26.166 8.348 49.613 

Προσθήκες 44 - - 44 

Συναλλαγματικές διαφορές 1 - - 1 

Ανακατανομές 116 - - 116 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 15.260 26.166 8.348 49.774 

     

     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 9.280 20.261 - 29.541 

Αποσβέσεις 1.527 877 938 3.342 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 66 - - 66 

Μειώσεις (3) - - (3) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 10.870 21.137 938 32.946 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 10.870 21.137 938 32.946 

Αποσβέσεις 801 427 469 1.697 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 11.671 21.564 1.408 34.643 

     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 4.229 5.028 7.410 16.667 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 3.589 4.602 6.940 15.131 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από προγράμματα λογισμικού και δικαιώματα εκμεταλλεύσεως 
πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 
και κατά την περίοδο 1/1/2022 – 30/06/2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο 

Κόστος    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 10.732 24.056 34.788 

Προσθήκες 728 61 789 

Μειώσεις (3) - (3) 

Ανακατανομές 628 - 628 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 12.086 24.117 36.203 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 12.086 24.117 36.203 

Ανακατανομές 3 - 3 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 12.089 24.117 36.206 

    

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 7.978 19.884 27.862 

Αποσβέσεις 1.152 756 1.908 

Μειώσεις (3) - (3) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 9.127 20.640 29.767 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 9.127 20.640 29.767 

Αποσβέσεις 613 371 984 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 9.740 21.011 30.751 

    

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 2.959 3.477 6.436 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 2.349 3.106 5.455 
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9. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 και κατά την 
περίοδο 1/1/2022 – 30/06/2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € 

Οικόπεδα - 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφ/κά 
μέσα   

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 198.853 126.046 7.932 46.891 15.039 394.761 

Προσθήκες 6.189 9.329 396 2.933 18.223 37.070 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 18.407 2.524 - - 720 21.651 

Μειώσεις (562) (1.362) (287) (130) - (2.341) 

Συναλλαγματικές διαφορές 89 19 - - 4 111 

Ανακατανομές 5.020 3.650 10 2.402 (11.721) (639) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 227.996 140.205 8.051 52.096 22.265 450.613 

       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 227.996 140.205 8.051 52.096 22.265 450.613 

Προσθήκες 128 362 67 40 9.606 10.203 

Μειώσεις (8) (26) - (18) - (52) 

Συναλλαγματικές διαφορές (10) (6) - 1 7 (8) 

Ανακατανομές 138 117 - 119 (490) (116) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 228.244 140.652 8.118 52.238 31.388 460.640 

       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 113.423 67.839 5.257 30.543 - 217.062 

Αποσβέσεις 6.981 6.965 348 3.025 - 17.319 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 1.362 1.086 - - - 2.448 

Μειώσεις (381) (1.222) (182) (118) - (1.903) 

Συναλλαγματικές διαφορές 9 7 - - - 16 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 121.394 74.675 5.423 33.450 - 234.942 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 121.394 74.675 5.423 33.450 - 234.942 

Αποσβέσεις 3.401 3.857 175 1.647 - 9.080 

Μειώσεις (8) (25) - (18) - (51) 

Συναλλαγματικές διαφορές (2) (1) - 1 - (2) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 124.785 78.506 5.598 35.080 - 243.969 

       

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 106.602 65.530 2.628 18.646 22.265 215.671 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 103.459 62.146 2.520 17.158 31.388 216.671 
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Η κίνηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 και κατά την 
περίοδο 1/1/2022 – 30/06/2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € 

Οικόπεδα - 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφ/κά 
μέσα   

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 167.878 108.210 4.523 42.091 13.082 335.784 

Προσθήκες 4.214 6.524 66 2.705 14.464 27.973 

Μειώσεις (363) (1.196) (163) (125) - (1.847) 

Ανακατανομές 4.892 2.685 10 2.303 (10.518) (628) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 176.621 116.223 4.436 46.974 17.028 361.282 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 176.621 116.223 4.436 46.974 17.028 361.282 

Προσθήκες - 1 - - 8.015 8.016 

Μειώσεις (8) - - (18) - (26) 

Ανακατανομές 117 60 - 92 (272) (3) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 176.730 116.284 4.436 47.048 24.771 369.269 

       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 95.154 58.067 3.849 27.126 - 184.196 

Αποσβέσεις 4.649 5.460 174 2.727 - 13.010 

Μειώσεις (359) (1.174) (163) (118) - (1.814) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 99.444 62.353 3.860 29.735 - 195.392 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 99.444 62.353 3.860 29.735 - 195.392 

Αποσβέσεις 2.186 3.050 86 1.507 - 6.829 

Μειώσεις (8) - - (18) - (26) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 101.622 65.403 3.946 31.224 - 202.195 

       

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 77.177 53.870 576 17.239 17.028 165.890 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 75.108 50.881 490 15.824 24.771 167.074 
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10. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων του Ομίλου κατά την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 και κατά την περίοδο 1/1/2022 – 
30/06/2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € 

Οικόπεδα - 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφ/κά 
μέσα   Σύνολο 

Κόστος     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 134.173 4.324 5.021 143.518 

Προσθήκες 24.266 146 3.909 28.321 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 13.214 - 122 13.336 

Μειώσεις (1.470) - (88) (1.558) 

Συναλλαγματικές διαφορές 85 - - 85 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 170.268 4.470 8.964 183.702 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 170.268 4.470 8.964 183.702 

Προσθήκες 18.386 90 7.544 26.020 

Μειώσεις (3.495) - (9) (3.504) 

Συναλλαγματικές διαφορές (18) - - (18) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 185.141 4.560 16.499 206.200 

     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 26.364 741 3.881 30.986 

Αποσβέσεις 15.768 416 1.963 18.147 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 2.015 - 45 2.060 

Συναλλαγματικές διαφορές 43 - - 43 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 44.190 1.157 5.889 51.236 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 44.190 1.157 5.889 51.236 

Αποσβέσεις 8.101 215 1.291 9.607 

Μειώσεις - - (6) (6) 

Συναλλαγματικές διαφορές (4) - - (4) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 52.287 1.372 7.174 60.833 

     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 126.078 3.313 3.075 132.466 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 132.854 3.188 9.325 145.367 
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Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 και κατά την περίοδο 1/1/2022 
– 30/06/2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. € 

Οικόπεδα - 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφ/κά 
μέσα   Σύνολο 

Κόστος     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 114.529 - 1.484 116.013 

Προσθήκες 14.634 14 596 15.244 

Μειώσεις (724) - (88) (812) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 128.439 14 1.992 130.445 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 128.439 14 1.992 130.445 

Προσθήκες 16.658 - 7.429 24.087 

Μειώσεις (10) - - (10) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 145.087 14 9.421 154.522 

     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 23.065 - 792 23.857 

Αποσβέσεις 12.197 4 404 12.605 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 35.262 4 1.196 36.462 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 35.262 4 1.196 36.462 

Αποσβέσεις 6.339 2 450 6.791 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 41.601 6 1.646 43.253 

     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 93.177 10 796 93.983 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 103.486 8 7.775 111.269 

 
Ο Όμιλος μισθώνει πληθώρα περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων και κτιρίων, μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος μισθώνει οικόπεδα και κτίρια με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία δικτύου πρατηρίων 
πώλησης υγρών καυσίμων και καταστημάτων λιανικής πώλησης, την λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων καθώς 
επίσης και για την χρησιμοποίηση αυτών για την στέγαση των διοικητικών του μονάδων. Οι όροι των συμβάσεων μίσθωσης 
διαπραγματεύονται σε μεμονωμένη βάση και περιέχουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών όρων και συνθηκών. 

Ο Όμιλος μισθώνει πλοία για την μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς επίσης και επιβατικά αυτοκίνητα για την 
εξυπηρέτηση του προσωπικού αλλά και για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών του. 

Ο Όμιλος υπεκμισθώνει μέρος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης που αφορούν εγκαταστάσεις κατάλληλες για 
την λειτουργία πρατηρίων καυσίμων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων υπό καθεστώς λειτουργικών μισθώσεων. Επιπλέον, ο 
Όμιλος εκμισθώνει μέρος των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που κατέχει σε τρίτα μέρη μέσω λειτουργικών 
μισθώσεων. 
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11. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 

Οι Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες : 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Αντικείμενο 
Δρασ/τητας 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Σχέση 
Συμμετοχής 

MYΡΤΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

100% 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 
Ολική Άμεση 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο "ΕΡΜΗΣ" 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

100% 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 
Ολική Άμεση 

CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ,ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

100% 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Ολική Άμεση 

CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 ΠΕΡΙΣΣΟΣ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

100% 

ΕΜΠΟΡΙΑ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤ/ΣΗ  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ολική Άμεση 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

37% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Καθαρή Θέση Άμεση 

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 
ΑΤΤΙΚΗ 

49% 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Καθαρή Θέση Άμεση 

MEDPROFILE LTD 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 

ΚΥΠΡΟΣ 
75% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ολική Άμεση 

CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 

ΚΥΠΡΟΣ 
75% 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 

Ολική Έμμεση 

MEDSYMPAN LTD 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 

ΚΥΠΡΟΣ 
100% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ολική Άμεση 

CORAL SRB DOO BEOGRAD 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, 

ΣΕΡΒΙΑ 
100% 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 

Ολική Έμμεση 

CORAL-FUELS DOEL SKOPJE 
ΣΚΟΠΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
100% 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 

Ολική Έμμεση 

CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA 
ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ,
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

100% 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 
Ολική Έμμεση 

CORAL ALBANIA SH.A. 
ΤΙΡΑΝΑ, 
ΑΛΒΑΝΙΑ 

100% 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 
Ολική Έμμεση 

CORAL CROATIA D.O.O. 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ, 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
75% 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛ/ΔΩΝ 

Ολική Έμμεση 
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Τα ποσά  με τα οποία είναι εκφρασμένες οι αξίες των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου είναι τα 
ακόλουθα: 

Επωνυμία Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

MYΡΤΕΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - 1.179 1.179 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο "ΕΡΜΗΣ" - - 4.739 4.739 

CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ,ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - 5.500 5.500 

CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - - 1.500 1.500 

MEDPROFILE LTD - - 10.377 10.377 

CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD - - - - 

MEDSYMPAN LTD - - 28.107 22.107 

CORAL SRB DOO BEOGRAD - - - - 

CORAL-FUELS DOEL SKOPJE - - - - 

CORAL MONTENEGRO DOO PODGORICA - - - - 

CORAL ALBANIA SH.A. - - - - 

CORAL CROATIA D.O.O. - - - - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 960 886 269 269 

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.794 5.754 2.802 2.802 

Σύνολο 7.754 6.640 54.473 48.473 

 

Στο ‘Α εξάμηνο του 2022 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας “ MEDSYMPAN LTD” 
κατά το ποσό των € 6.000 χιλιάδων. 

12. Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Ποσά σε χιλ. € Έδρα Δρασ/τητα 
Ποσοστό 

συμμετοχής Αξία συμμετοχής 

HELLAS DIRECT LTD Κύπρος Ασφαλιστική Εταιρεία 1,16% 500 

Σύνολο    500 

13. Αποθέματα 

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 6.102 2.935 6.102 2.935 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 4.903 4.160 4.903 4.160 

Εμπορεύματα 222.219 156.006 150.383 101.174 

Σύνολο 233.224 163.101 161.388 108.269 

 

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της χρήσης αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους 
και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Στην περίοδο από 1/1/2022 έως 30/6/2022 , μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε 
στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (κόστος 
πωληθέντων) του Ομίλου και της Εταιρείας ως ακολούθως: 

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Εμπορεύματα 473 (6.435) 473 (6.453) 

Σύνολο 473 (6.435) 473 (6.453) 
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Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο κόστος πωληθέντων για τον Όμιλο ήταν το 2022 € 1.526.738 
χιλιάδες και για το 2021 € 880.643 χιλιάδες (Εταιρεία: το 2022 € 1.339.275 χιλιάδες και για το 2021 € 835.796 χιλιάδες). 

14.  Εύλογες Αξίες Χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 

Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται σε εύλογη αξία 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που 
παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και επιμετρούνται στην εύλογη αξία, 
ταξινομημένα στα επίπεδα της ιεραρχίας εύλογων αξιών κατά την 30/06/2022 και την 31/12/2021. 

➢ Τα επίπεδα της ιεραρχίας εύλογων αξιών, βασίζονται στον βαθμό κατά τον οποίο οι αξίες αυτές είναι παρατηρήσιμες 
και είναι τα εξής:Το Επίπεδο 1, το οποίο αντιπροσωπεύει τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς (χωρίς προσαρμογή) για 
πανομοιότυπα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

➢ Το Επίπεδο 2, το οποίο αντιπροσωπεύει την κατηγορία ιεραρχίας εύλογης αξίας στην οποία οι εισροές στις τεχνικές 
αποτίμησης αποτελούν πληροφορίες εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών (που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 
1), οι οποίες είναι διαθέσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. 

➢ Το Επίπεδο 3, το οποίο αντιπροσωπεύει την κατηγορία της ιεραρχίας εύλογης αξίας στην οποία οι εισροές στις μεθόδους 
αποτίμησης για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είναι μη παρατηρήσιμες πληροφορίες. 

Όμιλος     

30/6/2022     

Ποσά σε χιλ. €     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Πάγιο Ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίου - 4.682 - 4.682 

Σύνολο - 4.682 - 4.682 

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 882 - 882 

Σύνολο - 882 - 882 

     

31/12/2021     

Ποσά σε χιλ. €     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Πάγιο Ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίου - 178 - 178 

Σύνολο - 178 - 178 

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Δικαιώματα Προαίρεσης Εμπορευμάτων 340 - - 340 

Σύνολο 340 - - 340 

     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Δικαιώματα Προαίρεσης Εμπορευμάτων 192 - - 192 

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 72 - 72 

Σύνολο 192 72 - 264 
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Εταιρεία     

30/6/2022     

Ποσά σε χιλ. €     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Πάγιο Ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίου - 4.682 - 4.682 

Σύνολο - 4.682 - 4.682 

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 882  882 

Σύνολο - 882 - 882 

     

31/12/2021     

Ποσά σε χιλ. €     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Πάγιο Ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίου - 178 - 178 

Σύνολο - 178 - 178 

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Δικαιώματα Προαίρεσης Εμπορευμάτων 106 - - 106 

Σύνολο 106 - - 106 

     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Εύλογη Αξία-μη προσδιοριζόμενη σε λογιστική αντιστάθμισης     

Δικαιώματα Προαίρεσης Εμπορευμάτων 96 - - 96 

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 72 - 72 

Σύνολο 96 72 - 168 

 
Κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη χρονιά δεν υπήρξαν μεταφορές ανάμεσα στα Επίπεδα ιεραρχίας 1 και 2 όπως επίσης 
δεν υπήρξαν εντός ή εκτός του Επιπέδου ιεραρχίας 3. 
 
Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών παραγώγων προσδιορίζεται με βάση τις τιμές της αγοράς 
συναλλάγματος κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του οικονομικού έτους και ταξινομούνται στο Επίπεδο ιεραρχίας εύλογης 
αξίας 1. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (Επίπεδο 2), 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης. Αυτά περιλαμβάνουν μοντέλα παρούσας αξίας και άλλα μοντέλα που 
βασίζονται σε παρατηρήσιμες παραμέτρους εισαγωγής. Τα μοντέλα αποτίμησης χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποτίμηση 
παραγώγων που συναλλάσσονται εξωχρηματιστηριακά, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων και των 
προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος. Αντίστοιχα, η εύλογη αξία τους προκύπτει από μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών 
ροών, που είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με χρήση της κατάλληλης 
καμπύλης επιτοκίου ή συναλλάγματος. 
 
Όλες οι μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας της εύλογης αξίας θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο τέλος της 
περιόδου αναφοράς, με την πραγματοποίησή τους. 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2022 και την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε € 80.151 χιλιάδες και 
διαιρείται σε 2.730.868 μετοχές ποσού 29,35€ έκαστη. 

Όλες οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 
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16. Αποθεματικά 

Όμιλος        

Ποσά σε χιλ. € 
Τακτικό 

αποθεμ/κο 
Ειδικά 

αποθεμ/κά 
Αφορ/τα 

αποθεμ/κά 
Έκτακτα 

αποθεμ/κά 

Αποθεμ/κά 
από συν/κές 

διαφορές 
μετατροπών 

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών 

Αποθεματικό 
κόστους 

αντιστάθμισης  Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 15.196 26.233 8 29 (10) - - 41.456 

Μεταφορά 1.605 9.089 - - 31 - - 10.725 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2021 

16.801 35.322 8 29 21 - - 52.181 

         

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 16.801 35.322 8 29 21 - - 52.181 

Μεταφορά - - - - (1) - - (1) 

Κινήσεις περιόδου  - - - - - - - - 

Μερίσματα - (7.000) - - - - - (7.000) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 16.801 28.322 8 29 20 - - 45.180 

 

Εταιρεία     

Ποσά σε χιλ. € 
Τακτικό 

αποθεμ/κο 
Ειδικά 

αποθεμ/κά 

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών 

Αποθεματικό 
κόστους 

αντιστάθμισης  Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 13.180 26.235 - - 39.415 

Μεταφορά 1.392 9.089 - - 10.481 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2021 

14.572 35.324 - - 49.896 

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 14.572 35.324 - - 49.896 

Κινήσεις περιόδου  - - - - - 

Μερίσματα - (7.000) - - (7.000) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 14.572 28.324 - - 42.896 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου του 2022 ενέκρινε την διανομή μερίσματος από Ειδικά 
αποθεματικά συνολικού ποσού € 7.000 χιλιάδων. 

 (α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (4548/2018, άρθρα 158 και 159) κατά 
την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο 
Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 
αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Ειδικά αποθεματικά 

Ειδικά είναι τα αποθεματικά τα οποία σχηματίζονται έχοντας συγκεκριμένο προορισμό όπως λχ. το αποθεματικό για διανομή 
μερισμάτων στους μετόχους, το αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών από επισφαλείς πελάτες κτλ. Ο ειδικός 
προσδιορισμός του αποθεματικού καθορίζεται από το όργανο εκείνο που επέβαλε το σχηματισμό του. Ήτοι από το νόμο, την 
γενική συνέλευση των μετόχων. Δύναται βεβαίως και η φορολογική νομοθεσία να επιβάλει ή να επιτρέψει το σχηματισμό ειδικού 
αποθεματικού όπως είναι το αποθεματικό από «κέρδη από την πώληση χρεογράφων». 

(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις αναπτυξιακών 
νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού 
εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 

Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από απαλλασσόμενα της φορολογίας 
έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
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Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που 
μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή 
διανομής υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή.  

(δ) Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών  

Το αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών συνίσταται από το σωρευτικό ποσό κερδών και ζημιών που προκύπτουν από τα 
μέσα αντιστάθμισης τα οποία έχουν προσδιοριστεί και είναι αποτελεσματικά σε λογιστικές αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. Το 
σωρευτικό αναβαλλόμενο κέρδος ή ζημιά από το μέσο αντιστάθμισης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο όταν η 
αντισταθμιζόμενη συναλλαγή επηρεάζει τα αποτελέσματα ή περιλαμβάνεται απευθείας στο αρχικό κόστος/ λογιστική αξία των 
αντισταθμισμένων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (προσαρμογή από ανακατάταξη-basis adjustment).  

(ε) Αποθεματικό κόστους αντιστάθμισης 

Το αποθεματικό του κόστους αντιστάθμισης αντικατοπτρίζει το κέρδος ή τη ζημιά στο μέρος του μέσου αντιστάθμισης 
(παράγωγο) που δεν περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό της λογιστικής αντιστάθμισης και αφορά το προθεσμιακό στοιχείο των 
προθεσμιακών συμβολαίων. 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία του προθεσμιακού στοιχείου των προθεσμιακών συμβολαίων ή της διαχρονικής αξίας ενός 
δικαιώματος προαίρεσης που αντισταθμίζει ένα αντισταθμισμένο στοιχείο που αφορά συναλλαγή (transaction-related), 
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στον βαθμό που σχετίζονται με το αντισταθμισμένο στοιχείο και 
συσσωρεύονται στο αποθεματικό κόστους αντιστάθμισης.  

Κατά τη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, οι κινήσεις που περιλαμβάνονται στο αποθεματικό του κόστους αντιστάθμισης 
αφορούν αντισταθμισμένα στοιχεία που αφορούν συναλλαγές (transaction-related). 

17. Δάνεια 

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Δάνεια τραπεζών 166.068 132.051 114.161 75.053 

Διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο 90.000 90.000 90.000 90.000 

Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου  (589) (734) (411) (607) 

Σύνολο δανείων  255.479 221.317 203.750 164.446 

     

Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:     
Άμεσα ή εντός ενός έτους 126.735 42.095 100.161 53 

Εντός του δεύτερου έτους  33.301 102.314 25.000 100.000 

Από 3 έως και 5 χρόνια 92.017 73.662 79.000 65.000 

Μετά από 5 χρόνια 4.015 3.980 - - 

Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου (589) (734) (411) (607) 

Σύνολο δανείων  255.480 221.317 203.750 164.446 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η εύλογη αξία των δανείων δεν απέχει σημαντικά από την τρέχουσα αξία τους. 

Την 30η Ιουνίου 2022 ο Όμιλος έχει τα παρακάτω τραπεζικά δάνεια: 

i. Η “CORAL A.E.” έχει συνάψει δάνεια ως εξής: 

Στις 9/5/2018 ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 90.000 χιλιάδων επιτοκίου 3%, το οποίο εισήχθη 
και διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σκοπός του δανείου είναι αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 
δανεισμού. Το δάνειο θα αποπληρωθεί στις 11/5/2023. (ΚΟΔ) 

Στις 27/8/2019 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 44.000 χιλιάδων, διάρκειας δύο ετών με 
αρχική ημερομηνία αποπληρωμής την 27/08/2021. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενου δανεισμού και χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας. Στις 14/9/2021 με 
προσθετή πράξη παρατάθηκε η διάρκεια του έως την 30/8/2024. Το ποσό του δάνειου που εκταμιεύτηκε ανέρχεται σε 
€ 44.000 χιλιάδες και αποτελεί και το υπόλοιπο του δάνειου την 30/06/2022. (ALPHA) 

Στις 16/09/2020 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 25.000 χιλιάδων, διάρκειας τριών ετών με 
ημερομηνία αποπληρωμής την 16/09/2023. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η κάλυψη γενικών 
επιχειρηματικών αναγκών της Εταιρείας . Το ποσό του δάνειου που εκταμιεύτηκε ανέρχεται σε € 25.000 χιλιάδες και 
αποτελεί και το υπόλοιπο του δάνειου την 30/6/2022. (NBG II) 
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Στις 11/05/2021 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 10.000 χιλιάδων, διάρκειας δύο ετών με 
ημερομηνία αποπληρωμής την 11/05/2023. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η κάλυψη γενικών 
επιχειρηματικών αναγκών της Εταιρείας Το ποσό του δάνειου που εκταμιεύτηκε ανέρχεται σε € 10.000 χιλιάδες και 
αποτελεί και το υπόλοιπο του δάνειου την 30/06/2022. (EUROBANK) 

Στις 16/02/2022 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 35.000 χιλιάδων, διάρκειας τριών ετών με 
ημερομηνία αποπληρωμής την 16/02/2025. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι είναι αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενου δανεισμού καθώς και η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών της Εταιρείας. Το ποσό του δάνειου 
που εκταμιεύτηκε ανέρχεται σε € 35.000 χιλιάδες και αποτελεί και το υπόλοιπο του δάνειου την 30/6/2022. (PIRAEUS 
NEW) 

Τέλος η Εταιρεία έχει λάβει βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους € 161 χιλιάδες με την μορφή αλληλόχρεων λογαριασμών. 

ii. Στις 26/06/2019 η “CORAL PRODUCTS A.E.” σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 6.000 χιλιάδων, διάρκειας 
δύο ετών με αρχική ημερομηνία αποπληρωμής την 26/06/2021. Η Εταιρεία συμφώνησε παράταση κατά τρία έτη. Το 
ποσό του δάνειου που εκταμιεύτηκε ανέρχεται σε € 6.000 χιλιάδες και αποτελεί και το υπόλοιπο του δάνειου την 
30/06/2022. Επιπλέον στις 16/02/2022 η Εταιρεία σύναψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 17.000 χιλιάδων, 
διάρκειας τριών ετών με αρχική ημερομηνία αποπληρωμής την 16/02/2025. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού 
είναι είναι αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού καθώς και η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών της 
Εταιρείας. Το ποσό του δάνειου που εκταμιεύτηκε ανέρχεται σε € 5.000 χιλιάδες και αποτελεί και το υπόλοιπο του 
δάνειου την 30/06/2022. 

Επιπλέον η εταιρεία έχει λάβει βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους € 6.500 χιλιάδες με την μορφή αλληλόχρεων 
λογαριασμών. 

iii. Η “ CORAL INNOVATIONS A.E ” έχει λάβει βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους € 1.900 χιλιάδες με την μορφή 
αλληλόχρεων λογαριασμών. 

iv. Η “CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD” έχει λάβει βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους € 4.001 χιλιάδες με 
την μορφή αλληλόχρεων λογαριασμών. 

v. Στις 14/10/2019 η “CORAL SRB DOO BEOGRAD” σύναψε τραπεζικό δάνειο συνολικού ποσού € 8.000 χιλιάδων, διάρκειας 
τριών ετών, οι αποπληρωμές ξεκινήσαν την 4/5/2021. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η χρηματοδότηση 
γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού την 30/06/2022 ανέρχεται σε € 4.004 
χιλιάδες. Επιπλέον στις 23/6/2020 η Εταιρεία σύναψε τραπεζικό δάνειο συνολικού ποσού € 10.000 χιλιάδων, διάρκειας 
επτά ετών. Σκοπός της σύναψης του δανείου αυτού είναι η προώθηση της ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων Shell στη 
Σερβική αγορά. Το ποσό του δάνειου την 30/06/2022 ανέρχεται σε € 9.346 χιλιάδες. 

Επιπλέον η εταιρεία έχει λάβει βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους € 2.002 χιλιάδες με την μορφή αλληλόχρεων 
λογαριασμών. 

vi. Η “CORAL CROATIA D.O.O.” έχει λάβει τραπεζικό δανεισμό ύψους € 13.155 χιλιάδες, για το δανεισμό αυτό έχουν 
εγγραφεί βάρη σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Το βραχυπρόθεσμό μέρος των παραπάνω δάνειων με 
30/06/2022 ανέρχεται στο ποσό  € 7.047 χιλιάδων.  

Κίνηση υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι εκείνες των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομήθηκαν, 
ή θα ταξινομηθούν στο μέλλον, στην κατάσταση ταμειακών ροών ως ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη κίνηση των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για την Εταιρεία και τον 
Όμιλο: 

Όμιλος       

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2021 
Χρηματ/κές 

Ταμειακές Ροές 
Συναλ/κές 
Διαφορές 

Νέες 
μισθώσεις 

Από 
αναγνώριση 
μισθώσεων Λοιπά 30/6/2022 

Δάνεια Τραπεζών 221.317 32.397 1.487 - - 278 255.479 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 125.393 (8.673) 156 26.040 (3.604) - 139.312 

Σύνολο 346.710 23.724 1.643 26.040 (3.604) 278 394.791 
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Εταιρεία     

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2021 
Χρηματ/κές 

Ταμειακές Ροές Νέες μισθώσεις Λοιπά 30/6/2022 

Δάνεια Τραπεζών 164.446 39.038 - 266 203.750 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 86.466 (5.927) 24.087 (9) 104.617 

Σύνολο 250.912 33.111 24.087 257 308.367 

 

Η στήλη «Λοιπά» συμπεριλαμβάνει την επίδραση των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των δανείων. 

Ο Όμιλος ταξινομεί τους καταβληθέντες τόκους ως ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 

18. Μισθώσεις 

Οι κινήσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας και του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στη Σημείωση 10. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων και η κίνηση τους για τον Όμιλο και την Εταιρεία, για τη χρήση 1/1–
31/12/2021 και την περίοδο 1/1–30/6/2022. 
 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 101.924 82.070 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής 11.576 - 

Προσθήκες μισθώσεων 27.540 14.416 

Τόκοι 4.000 2.860 

Πληρωμές (19.115) (12.794) 

Αποαναγνώριση μισθώσεων (698) - 

Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (86) (86) 

Συναλλαγματικές Διαφορές 252 - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 125.393 86.466 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 125.393 86.466 

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικής - - 

Προσθήκες μισθώσεων 26.040 24.087 

Τόκοι 2.058 1.535 

Πληρωμές (10.731) (7.462) 

Αποαναγνώριση μισθώσεων (3.604) (9) 

Συναλλαγματικές Διαφορές 156 - 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 139.312 104.617 

 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την τρεχουσα και τη συγκριτική περίοδο για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι αποπληρωτέες 
ως ακολούθως: 

 Όμιλος  Εταιρεία  

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεωσεις από μισθώσεις 16.616 15.341 11.844 9.900 

Μακροπρόθεσμες υποχρεωσεις από μισθώσεις 122.696 110.052 92.773 76.566 

Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων 139.312 125.393 104.617 86.466 

     

Οι μισθώσεις είναι αποπληρωτέες ως ακολούθως:     

Άμεσα ή εντός ενός έτους 16.616 15.341 11.844 9.900 

Εντός του δεύτερου έτους  14.259 13.368 10.761 9.091 

Από 3 έως και 5 χρόνια 36.583 31.686 29.062 22.740 

Μετά από 5 χρόνια 71.854 64.998 52.950 44.735 

Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων 139.312 125.393 104.617 86.466 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με τις υποχρεώσεις από 
μισθώσεις οι οποίες παρακολουθούνται από την υπηρεσία διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου. Δεν υπάρχουν σημαντικές 
δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι και την λήξη της περιόδου αναφοράς. 
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19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

α) Νομικές Υποθέσεις: Την 30/06/2022 υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 6,7 
εκατομμυρίων περίπου (Εταιρεία : € 4,9 εκατομμύρια), οι οποίες αφορούν σε τελωνειακές υποθέσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
έμμεσων φόρων, εργατικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου. 

Οι νομικοί σύμβουλοι και η Διοίκηση εκτιμούν ότι η τελική υποχρέωση του Ομίλου θα ανέλθει στο ποσό των € 3,9 εκατομμυρίων 
περίπου (Εταιρεία : € 3,9 εκατομμύρια), (31/12/2021 : Όμιλος € 3,9 εκατομμύρια και Εταιρεία 3,9 εκατομμύρια). Για το ποσό 
αυτό έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. 

β) Στις 14 Νοεμβρίου 2017, η  Κυπριακή Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) επέβαλε πρόστιμο ύψους € 1.391.409 
στην Coral Energy Products Cyprus Ltd για παραβίαση των Κυπριακών κανόνων ανταγωνισμού λόγω συμφωνιών με τους 
πρατηριούχους της εν λόγω εταιρείας που περιείχαν όρους για άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης πετρελαϊκών 
προϊόντων. Το πρόστιμο δεν έχει καταβληθεί από την εταιρεία. 

Το  Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου με απόφαση του την 29.04.2021 ακύρωσε το πρόστιμο των € 1.391.409. Η Γενική 
Εισαγγελία Κύπρου άσκησε έφεση επί της προαναφερθείσας απόφασής. 

Η γνώμη της Διοίκησης και των νομικών συμβούλων της Εταιρείας είναι ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι ευνοϊκή για 
την Εταιρεία. 

γ) Για την θυγατρική εταιρεία Coral Products ΑΕ, θεωρούνται ανέλεγκτες η χρήση 2016 κατά την οποία η εταιρεία ήταν ανενεργή 
καθώς και οι χρήσεις του 2018, 2019 και του 2020 κατά τις οποίες ήταν ενεργή. 

Για τις χρήσεις 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 οι εταιρείες του Ομίλου που επέλεξαν να υπαχθούν σε έλεγχο φορολογικής 
συμμόρφωσης από τακτικούς ελεγκτές, έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 
2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση και 
σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές 
είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο εντός των νομίμων προθεσμιών 
παραγραφής. Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση του Ομίλου ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις 
φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση του Ομίλου ή της 
Εταιρείας. 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης όλων των εταιρειών του 
Ομίλου από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2021 δεν έχει ολοκληρωθεί, επιπλέον η Εταιρεία έχει λάβει εντολή ελέγχου για τις 
χρήσεις του 2016 και του 2017 από τις φορολογικές αρχές. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω 
επιβαρύνσεις. 

δ) Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού € 20,6 εκατομμυρίων περίπου.  

στ) Κατά την 30η Ιουνίου του 2022 ο Όμιλος έχει δώσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 11 εκ περίπου  (31/12/2021 : € 
11 εκ) ως εγγύηση στα κατά τόπους τελωνεία όπου ο Όμιλος διαθέτει τελωνειακά ελεγχόμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
καυσίμων. Συμπληρωματικά ο Όμιλος έχει δώσει «Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης» € 23 εκ περίπου (31/12/2021: € 30 
εκ). 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών για την τρέχουσα και την συγκριτική περίοδο: 

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης/ Διαγωνισμών 22.884 29.735 15.603 22.297 

Εγγυητικές Δασμών 11.397 11.227 7.347 7.177 

Σύνολο 34.281 40.962 22.950 29.474 
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

i) Συναλλαγές 

 Όμιλος  Εταιρεία  

 1/1- 1/1- 1/1- 1/1- 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:     

Προς μητρική  34.427 8.699 29.783 8.671 

Προς θυγατρικές - - 717.542 458.041 

Προς συγγενείς 702 391 702 388 

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 77.733 43.404 76.979 43.165 

Σύνολο 112.862 52.494 825.005 510.265 

     

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:     

Από μητρική 466.939 195.857 406.523 189.449 

Από θυγατρικές - - 4.214 3.478 

Από συγγενείς 169 158 169 157 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 51.679 25.010 37.776 16.269 

Σύνολο 518.787 221.025 448.682 209.353 

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με τους συνήθεις 
εμπορικούς όρους. Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός 
μέτοχος του ομίλου. 

ii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:      

Από μητρική  6.289 1.702 5.862 1.683 

Από θυγατρικές - - 51.188 28.851 

Από συγγενείς 522 100 522 100 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 12.056 6.701 7.976 5.835 

Σύνολο 18.867 8.503 65.548 36.469 

     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:      

Προς μητρική  41.770 33.832 32.335 33.103 

Προς θυγατρικές - - 17.034 11.018 

Προς συγγενείς 152 134 152 134 

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.519 6.600 6.768 4.193 

Σύνολο 50.441 40.566 56.289 48.448 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την περίοδο 1/1–
30/06/2022 και 1/1–30/06/2021 αντίστοιχα, ανέρχονται σε € 2.288 χιλιάδες και € 1.375 χιλιάδες αντίστοιχα. (Εταιρεία: 1/1–
30/06/2022: € 1.846 χιλιάδες, 1/1–30/06/2021: € 1.177 χιλιάδες) 

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 170 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/06/2022 και 
€ 79 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/06/2021 (Εταιρεία: 1/1–30/06/2022: € 76 χιλιάδες, 1/1–30/06/2021: € 64 χιλιάδες). 

Δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την τρεχουσα και 
την συγκριτική περίοδο. 
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Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 

Υπάρχουν υποχρεώσεις μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών ύψους € 304 χιλιάδων για την περίοδο 
1/1–30/06/2022, ενώ υπήρχαν υποχρεώσεις κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο ύψους € 285 χιλιάδων. Παράλληλα δεν 
υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών κατά την τρέχουσα περίοδο 
1/1-30/06/2022 ενώ υπήρχαν κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο ύψους € 120 χιλιάδων. 

21. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν λόγω 
των προκλήσεων της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.Γενικότερα 
όπως αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, η διοίκηση του Ομίλου, δεν θεωρεί ότι οι αρνητικές 
εξελίξεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε, θα επηρεάσουν σημαντικά την 
ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητές του, κυρίως τον κίνδυνο εμπορευμάτων, τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, οι οποίοι διαχειρίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών 
μέσων. Ο Όμιλος προσδιορίζει σε λογιστική αντιστάθμισης ορισμένα συμβόλαια παραγώγων εμπορευμάτων. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος 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. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική 
επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. 

 Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

21.1. Κίνδυνος αγοράς 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε οικονομικούς κινδύνους κυρίως από την διακύμανση των τιμών των προϊόντων του πετρελαίου, την 
αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και των επιτοκίων. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κινδύνους που πιθανόν 
εκτίθεται ο Όμιλος στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον τρόπο που αντιμετωπίζει και μετρά αυτούς τους 
κινδύνους. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον κλάδο της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου αλλά και 
στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, η πορεία τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης ο 
Όμιλος μέσω θυγατρικών στην Κύπρο και τα Βαλκάνια, σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό. 

Covid – 19 

Αναφορικά με το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς και 
αξιολογεί προσεκτικά την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της στις δραστηριότητες του Ομίλου αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν κατά το δυνατόν την επίδραση των επιπτώσεων της. 

Επίσης από το 2020 και έως σήμερα, η Εταιρεία καθώς και όλες οι σημαντικές θυγατρικές του Ομίλου στην Ελλάδα αξιοποίησαν 
πλήρως τις δημοσιονομικές πολιτικές και κανονισμούς της πολιτείας εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω ρευστότητα. 

Σημειώνεται επίσης πως από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του ιού στη χώρα, ο Όμιλος ανέπτυξε σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των ζωτικής σημασίας λειτουργιών του καθώς την απρόσκοπτη παροχή των 
υπηρεσιών του. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Όμιλος έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων 
του για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού σε όλους τους εργασιακούς χώρους. 

Η σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και οι αναληφθείσες δημοσιονομικές 
πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα έχουν εξομαλύνει τα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο. 

21.1.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος 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 σημαντικός παράγων των περιθωρίων κέρδους του Ομίλου. Η διαχείριση του 
συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται με τη μεγιστοποίηση της φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και 
εισροών - εκροών σε Δολάρια ΗΠΑ καθώς και με τη σύναψη συμβάσεων χρηματοοικονομικών μέσων. 
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21.1.2. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτυγχάνει ανταγωνιστικά επιτόκια και 
όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν 
επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίων. 

21.1.3. Κίνδυνος τιμής 

Ο Όμιλος 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 καθώς και με τη σύναψη συμβάσεων χρηματοοικονομικών μέσων. 

Τα παράγωγα εμπορευμάτων αφορούν κυρίως παράγωγα προϊόντων πετρελαίου, που σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητες 
και υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος προσδιορίζει ορισμένα παράγωγα σε λογιστικές αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, τα 
οποία έχουν διακανονιστεί κατά την τρέχουσα περίοδο (Σημείωση 14). 

Το υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου στο αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών  καθώς και στο κόστος αντιστάθμισης για 
αυτές τις ως άνω λογιστικές αντισταθμίσεις ανέρχεται σε € 0 (30 Ιουνίου 2021: €0).  

Κατά τη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 τα ποσά που μεταφέρθηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων από το 
αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών και αφορούσαν συμβόλαια παραγώγων που διακανονίστηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους, ανήλθαν σε € 3.741 χιλιάδες ζημιά μετά από φόρους (30 Ιουνίου 2021: € 0) και σε € 8.732 χιλιάδες ζημιά μετά από 
φόρους  (30 Ιουνίου 2021: € 0) για την Εταιρεία και τον Όμιλο, αντίστοιχα. 

Επίσης, κατά τη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το αποθεματικό κόστους αντιστάθμισης 
και αφορούσαν συμβόλαια παραγώγων που διακανονίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, ανήλθαν σε € 368 χιλιάδες ζημιά μετά 
από φόρους (30 Ιουνίου 2021: € 0), και σε € 1.743 χιλιάδες κέρδος μετά από φόρους  (30 Ιουνίου 2021: € 0) για την Εταιρεία και 
τον Όμιλο, αντίστοιχα. 

Η μεταβολή της εύλογης αξίας των αντισταθμιστικών μέσων προσδιορισμένων σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών κατά του 
ποσού που ήταν αποτελεσματικές ανήλθε σε € 3.741 χιλιάδες ζημιά μετά από φόρους την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022, (30 Ιουνίου 2021: € 0) και σε € 8.732 χιλιάδες ζημιά μετά από φόρους  (30 Ιουνίου 2021: € 0) για την Εταιρεία και τον Όμιλο, 
αντίστοιχα, και επηρέασε το αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών ( Σημείωση 16). 

21.2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, καθώς τα διαθέσιμα του Ομίλου είναι 
κατατεθειμένα σε γνωστά τραπεζικά ιδρύματα.  

Οι απαιτήσεις του Ομίλου κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά 
συνέπεια σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Ο Όμιλος έχει συμβάσεις για τις συναλλαγές με τους πελάτες του, στις οποίες ορίζεται 
ότι η τιμή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες τρέχουσες τιμές που ισχύουν κατά την περίοδο της 
συναλλαγής. Η εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής του Ομίλου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του τμήματος διαχείρισης 
πιστωτικού κινδύνου. Επιπροσθέτως για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ο Όμιλος λαμβάνει προσημειώσεις ακινήτων από 
τους πελάτες του, εγγυητικές επιστολές τραπέζης ή τυχόν άλλη εξασφάλιση κρίνεται αναγκαία. 

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος συνεργάζεται 
μόνο με τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της χώρας που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. 

21.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος συντάσσει και παρακολουθεί σε εβδομαδιαία και μηνιαία 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. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση από τράπεζες του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την 
Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα ένα σύνολο εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων περίπου € 422 εκατ. και ένα σύνολο εγκεκριμένων 
τραπεζικών ορίων εγγυητικών επιστολών/ενέγγυων πιστώσεων περίπου € 59 εκατ. 



 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  30 

 

21.4. Διαχείριση  κινδύνων κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του 
στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Τα κεφάλαια 
του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά με βάση τη σχέση καθαρού χρέους προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Η εν λόγω 
σχέση υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να είναι 
βιώσιμες, μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. 
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των 
μετόχων της μητρικής εταιρείας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Η διοίκηση του 
Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η 
αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου.  

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 

Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτής της 
επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 126.735 42.095 100.161 53 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 128.744 179.222 103.589 164.393 

Σύνολο δανεισμού (Σημείωση 17) 255.479 221.317 203.750 164.446 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (36.029) (30.280) (5.196) (3.080) 

Καθαρός δανεισμός 219.450 191.037 198.554 161.366 

Ίδια κεφάλαια  207.026 175.705 159.603 142.600 

Συνολικά αποσχολούμενα κεφάλαια 426.476 366.742 358.157 303.966 

     

Συντελευστής μόχλευσης 51% 52% 55% 53% 

     

     

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ. € 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Καθαρός δανεισμός 219.450 191.037 198.554 161.366 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων (Σημείωση 18) 16.616 15.341 11.844 9.900 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων (Σημείωση 18) 122.696 110.052 92.773 76.566 

Καθαρό Χρέος 358.762 316.430 303.171 247.832 

Ίδια κεφάλαια  207.026 175.705 159.603 142.600 

Συνολικά αποσχολούμενα κεφάλαια  565.788 492.135 462.774 390.432 

     

Συντελευστής μόχλευσης 39% 39% 43% 41% 

 

21.5. Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση 
της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.
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22. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

Δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της 
Εταιρείας και του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Εισαγωγή 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 
CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. 
 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
“ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 
“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και 
στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από 
τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. 
 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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