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Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων
σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2008 και την
εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί έως € 3.290.000 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση
6.580.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 και τιμής διάθεσης € 2,00 η καθεμία με αναλογία 7 νέες
μετοχές για κάθε 20 παλαιές μετοχές.
Για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του
ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το
ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού,
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στη δημόσια προσφορά νέων μετοχών οι οποίες προέρχονται από την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «η ΕΛΙΝΟΙΛ» ή «η Εταιρία» ή «ο Εκδότης») με καταβολή μετρητών, υπέρ των παλαιών μετόχων σε
αναλογία 7 νέες μετοχές για κάθε 20 παλαιές μετοχές και την εισαγωγή αυτών στην κατηγορία της «Μεσαίας και
Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει
να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως σύνολο.
Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον
αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου
του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το
Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι
παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του
Ενημερωτικού Δελτίου.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης
του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του
ιστορικού, της Διοίκησης, των αδειών λειτουργίας, της μετοχικής σύνθεσης, των τάσεων, των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών του Ομίλου, των επενδυτικών κινδύνων, τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου, καθώς και τα έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.
1.1

Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝΟΙΛ», ιδρύθηκε τον
1954 με την επωνυμία «Δ. Διαμαντίδης – Χ. Κουρούκλης & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1960 μετατράπηκε σε Α.Ε. με την επωνυμία
«Διαμαντίδης – Κουρούκλης Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων» και το 1963 μετονομάστηκε σε «ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα Ανωνύμων
Εταιριών με αριθμό 13952/06/Β/86/8.
Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί έως τις 31/12/2090.
Σύμφωνα με την από 23/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως έδρα της Εταιρίας
ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς του νομού Αττικής, οδός Πηγών 33, τηλ. (210) 62 41 500.
Ο Όμιλος της ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τομείς:
α) Εμπορία υγρών καυσίμων
β) Επεξεργασία και εμπορία στερεών καυσίμων
γ) Εμπορία λιπαντικών εσωτερικής αγοράς
δ) Εμπορία λιπαντικών πλοίων (marine)
ε) Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων
Η Eταιρία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1954 με εισαγωγές φορτίων μαζούτ, τα οποία μεταπωλούσε στην βαριά
ελληνική βιομηχανία στην συνέχεια δε, μετά την ίδρυση του πρώτου (κρατικού) διυλιστηρίου, κατασκεύασε το 1964
εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών στον Ασπρόπυργο και συνέχισε να εμπορεύεται εκτός από το μαζούτ και
άλλα πετρελαιοειδή και λιπαντικά.
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Το 1988 ο έλεγχος της ΕΛΙΝΟΙΛ περνά σε εταιρία συμφερόντων του κ. Σπ. Καρνέση, και το 1989 η Εταιρία αγοράζει
από τη FINA νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Πόρτο Λάγος ξεκινώντας παράλληλα νέα
δραστηριότητα στην Θράκη με κύρια κατεύθυνση τη δημιουργία τοπικού δικτύου πρατηρίων.
Το 1998 καθιερώνεται νέα εταιρική εικόνα καθώς και το εμπορικό σήμα «ελίν». Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρία
«ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και το 2001, ύστερα από την διακοπή της συνεργασίας με τη FINA, η Εταιρία προχωρά και στη
διάθεση λιπαντικών πλοίων με το σήμα «ελίν».
Το 2003 ολοκληρώνεται η κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας στερεών καυσίμων στο Βόλο και ένα χρόνο
αργότερα, το 2004, η Εταιρία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το 2005 η Εταιρία αποκτά νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στο Βόλο και ιδρύει τρεις ακόμη θυγατρικές εταιρίες,
την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή βιοκαυσίμων, την ΕΛΙΝ Ν.Ε. με αντικείμενο
εργασιών την διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ και την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων.
Το 2006 πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο, αποφασίζεται η πώληση
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. και ναυλώνονται δύο νέα
υπερσύγχρονα δεξαμενόπλοια για την τροφοδοσία των νησιών.
1.2

Πληροφορίες για τις Τάσεις –Στόχους και Προοπτικές

Ακολούθως συνοψίζονται οι τάσεις του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ, για το 2009, για τους κύριους τομείς δραστηριότητάς του:
Υγρά Καύσιμα
Η εξέλιξη του όγκου των πωλήσεων υγρών καυσίμων εξαρτάται κυρίως από την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων της
Εταιρίας, τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και
το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, σε περιόδους πτώσης των διεθνών τιμών η ζήτηση αυξάνεται αν και
παρούσα οικονομική κρίση επιδρά αρνητικά στην αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων. Εν τούτοις, η Εταιρία μέσω της
παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου των πρατηρίων και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικής της θέσης, συνεπώς εκτιμάται ότι ο όγκος των πωλήσεων θα παρουσιάσει ανοδική τάση, το μέγεθος
της οποίας όμως θα εξαρτηθεί κυρίως από εξωγενείς παράγοντες όπως οι διεθνείς τιμές και η διάρκεια και ένταση της
παρούσας οικονομικής κρίσης.
Σημειώνεται ότι σε ενδεχόμενη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει
πτώση αλλά εφόσον η ζήτηση υγρών καυσίμων αυξηθεί ο όγκος των πωλήσεων θα αυξηθεί. Οι διακυμάνσεις των
διεθνών τιμών του πετρελαίου και των προϊόντων αυτού δεν επηρεάζουν την κερδοφορία της Εταιρίας δεδομένου ότι
στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών το μικτό περιθώριο κέρδους δεν εκφράζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
πωλήσεων αλλά ως σταθερό ποσό ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Συνεπώς ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την
κερδοφορία της Εταιρίας είναι ο όγκος των πωλήσεων υγρών καυσίμων και όχι η αξία αυτών.
Η παραπάνω πραγματικότητα διευκολύνει σημαντικά την δυνατότητά της Εταιρίας να μπορεί να προβλέψει σωστά τις
τάσεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται, αφού το σημαντικό στοιχείο που θα επηρεάσει τις εξελίξεις, δεν είναι οι τιμές
αλλά ο όγκος των πωλήσεων (σε κυβικά μέτρα) ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει αυξητικές τάσεις και για το 2009
δεδομένης της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων της Εταιρίας, της δυναμικής που έχει αναπτύξει τα
τελευταία χρόνια καθώς και των πρόσφατων επενδύσεων της σε υποδομές.
Εντούτοις, επίδραση στην ανάπτυξη των πωλήσεων της Εταιρίας θα έχει η εξέλιξη και η διάρκεια της σημερινής
χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμάται πως σε περίπτωση παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης,
θα πληγεί η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα μας.
Οι τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων καθορίζονται από την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου καθώς και
από την ισοτιμία EUR/USD. Κατά τη διάρκεια του 2008, τόσο η τιμή του πετρελαίου όσο και η ισοτιμία EUR/USD
παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα.
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Όσον αφορά την τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent που στο τέλος του 2008 κυμαίνεται περί τα $ 40 / bbl - $ 45 /
bbl, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών διεθνώς προβλέπουν ότι εντός του 2009, και εφόσον η παγκόσμια
οικονομία εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, το Brent θα σταθεροποιηθεί
στην περιοχή των 60 / bbl - $ 80 / bbl, που είναι άλλωστε και τα επίπεδα τιμών που επιθυμεί και ο OPEC.
Ωστόσο, εφόσον η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν εκτονωθεί εντός του 2009, σύμφωνα με εκτιμήσεις η τιμή του Brent
θα μπορούσε να υποχωρήσει έως $ 20 / bbl. Σε γενικές γραμμές, η διατήρηση της τιμής του αργού πετρελαίου (και κατά
συνέπεια και των τιμών Platts των διυλισμένων προϊόντων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο της εμπορίας
πετρελαιοειδών) σε χαμηλά επίπεδα θα έχει ευεργετικές συνέπειες για την Εταιρία καθώς αφενός θα τονώσει τη ζήτηση
και αφετέρου θα μειώσει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και κατά συνέπεια τις χρηματοοικονομικές δαπάνες.
Πάντως σε γενικές γραμμές η πορεία των διεθνών τιμών δεν θα επηρεάσει την κερδοφορία της Εταιρίας και ο μόνος
κίνδυνος που θα υπήρχε σε περιπτώσεις σημαντικών και απροβλέπτων αλλαγών, θα ήταν στην αξία των αποθεμάτων
που τηρούνται στις αποθήκες της Εταιρίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση περιορίζονται στα λειτουργικώς αναγκαία και
δεν ξεπερνούν τις 7-8 ημέρες πωλήσεων, όπου όμως για λόγους πρόσθετης ασφάλειας, η Εταιρία αντισταθμίζει τον
κίνδυνο από ενδεχόμενες διακυμάνσεις των τιμών μέσω προθεσμιακών συμβολαίων (παραγώγων) πώλησης
προϊόντων πετρελαίου.
Στερεά Καύσιμα
Σχετικά με τον τομέα των στερεών καυσίμων, στην παρούσα φάση δεν διαφαίνονται δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης
δεδομένου ότι καταναλωτές στερεών καυσίμων είναι κατά βάση επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους σχετίζεται
άμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία ως γνωστό έχει πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση.
Λιπαντικά
Όσον αφορά τα λιπαντικά εσωτερικής αγοράς, είναι ένας τομέας στον οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κατά το 2009
με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων και για το σκοπό αυτό πρόσφατα αναδιοργανώθηκε το τμήμα πωλήσεων
λιπαντικών. Στόχος είναι η ενίσχυση των πωλήσεων τόσο προς τους αυτοκινητιστές μέσω του δικτύου πρατηρίων όσο
και προς τους βιομηχανικούς πελάτες.
Αναφορικά με τα λιπαντικά ναυτιλίας, θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για νέες συνεργασίες στο εξωτερικό με σκοπό
την κάλυψη νέων σημαντικών εμπορικών λιμένων με λιπαντικά πλοίων με το brand ΕLIN. Ωστόσο, το 2009
προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την ναυτιλία.
Τεχνικά Έργα
Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ έχοντας αναπτύξει ένα ποιοτικό πελατολόγιο θα συνεχίσει και το 2009 να διεκδικεί έργα για
λογαριασμό μεγάλων και αξιόπιστων πελατών. Η δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος και που
πιθανώς να οξυνθούν περαιτέρω το 2009, δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κερδοφορία της δεδομένου ότι
αφενός έχει μια πολύ λιτή δομή και υλοποιεί τα έργα που αναλαμβάνει απασχολώντας μηχανικούς με συμβάσεις έργου
και αφετέρου δεν έχει επενδύσει σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
1.3

Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ

Διοικητικό Συμβούλιο
Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
όπως έχει συγκροτηθεί με τις από 30.10.2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού
Συμβουλίου και κατόπιν της παραίτησης του κ. Ελ. Αντωνακόπουλου που έγινε δεκτή στις 31.10.2008, είναι το
ακόλουθο:
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Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Αρμοδιότητα
(βάσει του Ν. 3016.2002)

Επάγγελμα

Χαράλαμπος Κυνηγός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιχειρηματίας

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Γιάννης Αληγιζάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εκτελεστικό Μέλος

Ιδ. Υπάλληλος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Γιώργος Τσούνιας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Ιδ. Υπάλληλος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Νίκος Σκορίνης

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Πολυδεύκης Τσιόντσης

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιάννης Κουρούκλης

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λεωνίδας Δρόλλας

ΜΕΛΟΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Ιδ. Υπάλληλος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Ροδόλφ ος Παπαϊωάννου

ΜΕΛΟΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Μηχανικός

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Παιδίατρος
Επιχειρηματίας

Διεύθυνση

Πηγών 33, Κηφ ισιά
Πηγών 33, Κηφ ισιά

Η θητεία του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίστηκε 5ετής λήγουσα στις 28/5/2009, δυνάμενη να παραταθεί έως την επόμενη
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα
Πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα της ΕΛΙΝΟΙΛ
αποτελούν οι ακόλουθοι:
Ιωάννης Αληγιζάκης
Γεώργιος Τσούνιας
Δημήτρης Μικράκης
Γιάννης Διαμαντόπουλος
Νίκος Λιάπης
Μάριος Μίκαιτς
Μαρία Φαφούτη

Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός και Διοικητικός
Διευθυντής & Διευθυντής Εμπορικού Εσωτερικής
Αγοράς
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών
Διευθυντής Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς
Διευθυντής Marketing & Ιδιολειτουργούμενων
πρατηρίων
Διευθυντής Εκμετάλλευσης
Διευθυντής Τεχνικού ΕΛΙΝΟΙΛ
Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Υπεύθυνη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η επαγγελματική διεύθυνση των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας και της Εσωτερικής Ελέγκτριας είναι η
ακόλουθη: οδός Πηγών 33, Κηφισιά Αττικής.
Ελεγκτική Επιτροπή
Στην ΕΛΙΝΟΙΛ λειτουργεί ελεγκτική επιτροπή, με αντικείμενο την εποπτεία του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι οι κ.κ. Ροδόλφος Παπαϊωάννου, Νικόλαος Σκορίνης και Πολυδεύκης
Τσιόντσης, με τον πρώτο εξ αυτών να έχει το ρόλο του συντονιστή της Επιτροπής και να φροντίζει σε συνεργασία με το
τμήμα εσωτερικού ελέγχου για την ενημέρωση του Δ.Σ. μέσω τακτικών εκθέσεων ή έκτακτων αναφορών.
Τακτικοί ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές

9

Η Εταιρία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και
για τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Ιωάννης Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100,
διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2005. Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και έχουν εγκριθεί με την από 24/3/2006 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας και την 23/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Ιωάννης Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100,
διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2006. Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 1/3/2007 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας και την 28/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Σταύρος Παπακανδεράκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14301) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100,
διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2007. Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 18/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας και την 20/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
1.4

Άδειες λειτουργίας Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ

Σύμφωνα με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή, η Εταιρία κατέχει τις απαιτούμενες από τους νόμους 3054/2002 και
3325/2005, όπως ισχύουν, άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους.
Επίσης, σύμφωνα με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή α) η ενοποιούμενη εταιρία ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α. Ε. κατέχει τις
απαιτούμενες από το β.δ 465/1970 και το π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν, άδειες λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων
εκτός ή εντός κατοικημένων περιοχών αντίστοιχα, β) η ενοποιούμενη ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ κατέχει άδεια λειτουργίας
εργοστασίου παραγωγής μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (βιοντήζελ) σύμφωνα με τον νόμο 3325/2005, όπως ισχύει και
γ) η ενοποιούμενη εταιρία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι εγγεγραμμένη στη πρώτη τάξη του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ν. 1418/1984.
1.5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, πριν την παρούσα αύξηση, ανέρχεται σε 9.400.000 €, διαιρούμενο
σε 18.800.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 € εκάστη.
Με την από 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας έως € 3.290.000 με την έκδοση και διάθεση 6.580.000 νέων, κοινών, άυλων μετοχών της
Εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 0,50, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 7 νέες για κάθε 20 παλαιές μετοχές.
Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παρούσα αύξηση, θα ανέρχεται έως 12.690.000,00 €,
διαιρούμενο σε μετοχές έως 25.380.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη.
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1.6

Μέτοχοι

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 14/11/2008, είναι η ακόλουθη:
Μετοχολόγιο 14/11/2008

ΜΕΤΟΧΟΣ
ILIUM SA (1)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

(3)

(2)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΏΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΨΗΦΟΥ (βάσει
του Ν.
3556/2007)

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΕΤΟΧΩΝ

11.264.000

11.264.000

59,915%

7.536.000

7.536.000

40,085%

18.800.000

18.800.000

100,00%

Πηγή: Έκθεση Νομικού Ελέγχου
(1) Δικαιούχος των ανωτέρω δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις της Εταιρίας (ημερομηνία 14.11.08) όπως
προκύπτει
από
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
του
Χρηματιστηρίου
Αθηνών
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/Files/Final_Report_1_12_2008.xls, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3556/2007 και της
Απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι ο κ. Σπυρίδων Καρνέσης ως ελέγχων την εταιρία
AMERIA INVESTMENTS INC, μοναδικής μετόχου της εταιρίας ILIUM S.Α.
(2) Μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 5%.
(3 Ο εν λόγω συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας προέκυψε μετά την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1 €
σε 0,50 €, την έκδοση 9.400.000 νέων τίτλων ονομαστικών μετοχών αξίας 0,50 € καθεμίας και την δωρεάν διανομή τους σε
αναλογία μίας νέας προς μία παλαιά μετοχή σύμφωνα με την από 26/6/2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η Εταιρία βεβαιώνει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΙΝΟΙΛ
έχουν αναπαραχθεί σωστά και εξ όσων η Εταιρία γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες
που έχουν δημοσιευθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν υπάρχουν παραλήψεις που
θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
1.7

Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της Μεσαίας και Μικρής
Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού
της ΕΛΙΝΟΙΛ.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι GRS 477003008.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
(πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.
Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, διαπραγματεύονται σε €.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής.
Οι μετοχές της Εταιρίας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής.
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της.
1.8

Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 26/6/2008, αποφάσισε, μεταξύ άλλων,
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού € 3.290.000 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της σε αναλογία 7 νέες μετοχές προς 20 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα
εκδοθούν 6.580.000 νέες ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία,
εφαρμοζόμενου του άρθρου 13α του Κ.Ν.2190/1920, για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης και
την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής
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αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την
Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο.
Ειδικά ως προς την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Δ.Σ., σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να την ορίσει εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να
υπερβεί το ένα έτος. Αποφάσισε επίσης, η τιμή έκδοσης να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά
τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 29.01.2009 συνεδρίαση του αποφάσισε τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων
μετοχών σε € 2,00 ανά μετοχή.
Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση στην περίπτωση που αυτή καλυφθεί
πλήρως θα ανέλθει στο ποσό των € 13.160.000 . Από το ποσό αυτό, ποσό € 9.870.000 θα αχθεί σε πίστωση του
λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
I.

όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος
προτίμησης (στο εξής οι «Δικαιούχοι Μέτοχοι»), η οποία θα αποφασιστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της
Εταιρίας., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

II.

όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων
στο Χ.Α.

Σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/6/2008, κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν.
Προς τούτο συστήνεται στους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων
προτίμησης που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.
Σημειώνεται ότι ο κάτοχος έως και δύο (2) κοινών μετοχών της Εταιρίας, ή δύο δικαιωμάτων προτίμησης δεν μπορεί να
εγγραφεί για νέες μετοχές της Εταιρίας, καθώς με βάση την αναλογία 7/20 αντιστοιχεί αριθμός νέων μετοχών
μικρότερης της μονάδας, ήτοι 2Χ (7/20) =0,70 νέες μετοχές.
Η έναρξη και η λήξη της περιόδoυ ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Η σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον
ημερήσιο Τύπο.
Ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό άνω του 5%, η εταιρία ILUM S.A., η οποία κατέχει ποσοστό 59,9% του
μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝΟΙΛ, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό των μετοχών που κατέχει κατά
την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (26/6/2008), αφενός έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την
εισαγωγή των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη της
διαπραγμάτευσης των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών.
Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. που
αναλογούν στον καθένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγχρόνως θα καταβάλλουν το αντίτιμο των
μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης των δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε.
οι μέτοχοι θα απευθύνονται είτε στην Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., είτε στο
χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας).
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29.01.2009 απόφασή του (όπως εξουσιοδοτήθηκε από την 26/6/2008 Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας) αποφάσισε ότι οι ανωτέρω (υπό I και II) κάτοχοι δικαιωμάτων
προτίμησης θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα
προτίμησής τους. Το δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και
θα απαιτείται είτε η κατάθεση μετρητών είτε η δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην
EFG Eurobank Ergasias κατά ποσό ίσο με το σύνολο των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις
οποίες οι εν λόγω επενδυτές ασκούν το δικαίωμα προεγγραφής τους. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός μετοχών
αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής. Οι τυχόν Αδιάθετες Μετοχές σε περίπτωση υπερκάλυψης αποφασίστηκε να
κατανεμηθούν στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που
έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης..
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Σε περίπτωση που και μετά τις ανωτέρω ενέργειες εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να τις διαθέσει κατά τη κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα
αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν.2190/1920 (ως ισχύει).
Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18.800.000

ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 7 νέες για
κάθε 20 παλαιές
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

έως 6.580.000
έως 25.380.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

0,50

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

2,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

έως 13.160.000

Σημειώνεται ότι η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του
Καταστατικού έχουν εγκριθεί με την από Κ2-8701 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 11/7/2008 (ΦΕΚ 7109 / 2008).
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το
ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

11/02/09

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

12/02/09

Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

13/02/09

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

13/02/09

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και των
Συμβούλων)

13/02/09

Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την
περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη
διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

17/02/09

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

23/02/09

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

23/02/09

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

3/03/09

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

9/03/09

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

12/03/09

Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών

19/03/09

Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

24/03/09

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως
προβλέπεται.
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Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Ανάπτυξη Δικτύου Πρατηρίων
Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ

ποσά σε χιλ. €
12.710
450
13.160

Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων εντός 24 μηνών από την
τελική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως ακολούθως:
(ποσά σε χιλ. €)
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Ανάπτυξη Δικτύου Πρατηρίων
Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ

Χρονοδιάγραμμα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Α' εξάμηνο
Β' εξάμηνο
Α' εξάμηνο
B' εξάμηνο
2009
2009
2010
2010
2.840
3.290
3.290
3.290
450
0
0
0
3.290
3.290
3.290
3.290

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, η Εταιρία δηλώνει ότι οι ως άνω επενδύσεις για την ανάπτυξη του
δικτύου πρατηρίων θα πραγματοποιηθούν με γνώμονα την αποδοτικότητα της κάθε επένδυσης και το χρονισμό της.
1.9

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

1.9.1 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων 2005-2007
Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 προέρχονται από τις αντίστοιχες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2005, 2006 και 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν ελεγχθεί, για τις χρήσεις 2005-2006 από
τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) και για τη χρήση 2007 από τον κ. Σταύρο
Παπακανδεράκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14301) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Οι οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2005 της Εταιρίας εγκρίθηκαν με την από 20/2/2006 απόφαση του Δ.Σ., επανεγκρίθηκαν με
την από 24/3/2006 απόφαση του Δ.Σ. και επαναδημοσιοποιήθηκαν, λόγω γνωστοποίησης πρόσθετων οικονομικών
στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης και εγκρίθηκαν με την από 23/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 εγκρίθηκαν με την από 1/3/2007 απόφαση του Δ.Σ. της και
την 28/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 εγκρίθηκαν
με την από 18/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης
οι εταιρίες: ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (99,95%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε. (100%).
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης
οι εταιρίες: ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (99,95%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε. (100%).
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, περιλαμβάνονται: α) με τη μέθοδο της ολικής
ενσωμάτωσης οι εταιρίες ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (100%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και β) με τη
μέθοδο της Καθαρής Θέσης η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (37%).
Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 παρατίθενται στον κάτωθι
πίνακα:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά
σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Μικτό Κέρδος (1)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &
αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT)
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος

2005
447.959
37.306

2006
537.354
39.211

2007
608.340
43.857

8.599

6.088

7.170

6.239
5.195
(1.517)

3.237
847
(346)

3.348
(110)
(634)

3.678

501

(744)

3.678
0
3.678

501
(0)
501

(744)
0
(744)

Αποτελέσματα μετά φόρων
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) αποδιδόμενο σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
(1) Στο κόστος πωλήσεων έχουν συμπεριληφθεί οι αποσβέσεις.

Ο Κύκλος Εργασιών, ανήλθε σε €608.340 χιλ. περίπου έναντι €537.354 χιλ. το 2006 και €447.959 χιλ. το 2005,
σημειώνοντας αύξηση 13,21% κατά τη διετία 2006-2007 και 19,96% κατά τη διετία 2005-2006. Η αύξηση των
πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων και την αύξηση της τιμής των πετρελαιοειδών
προϊόντων.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν
σε €7.170 χιλ. έναντι €6.088 χιλ. το 2006 και €8.599 χιλ., αυξημένα κατά 17,76% κατά τη διετία 2006-2007.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητικά και διαμορφώθηκαν σε €744 χιλ., έναντι
κερδών €501 χιλ. τη χρήση 2006 και €3.678 χιλ. τη χρήση 2005. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται αφενός στη
συρρίκνωση της κερδοφορίας της μητρικής λόγω της εκτεταμένης επενδυτικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών,
αφετέρου στην επιβάρυνση με πρόσθετους φόρους ποσού €697 χιλ. που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου της μητρικής Εταιρίας για τις χρήσεις 2003-2005.
Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού του Ομίλου παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ποσά σε χιλ. €)
31/12/2005
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
35.769
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
73.084
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Καθαρή θέση
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

108.853
35.832
17.532
55.489
73.021

31/12/2006
49.725
89.158

31/12/2007
42.567
106.249

138.883
35.017
25.457
78.409
103.866

148.816
33.804
24.885
90.127
115.012

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
108.853
138.883
148.816
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε σε €42.567 χιλ. την 31/12/2007 έναντι €49.725 χιλ. την 31/12/2006
και €35.769 χιλ. την 31/12/2005. Το μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου ενεργητικού για το 2007
αντιπροσωπεύουν τα ενσώματα πάγια στοιχεία σε ποσοστό 84,59%.
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Το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε σε €106.249 χιλ. την 31/12/2007, από €89.158 χιλ. την 31/12/2006 και
€73.084 χιλ. την 31/12/2005. Το σημαντικότερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2007 είναι το υπόλοιπο
των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων σε ποσοστό 72,45%, των αποθεμάτων σε ποσοστό 12,81% και των
λοιπών απαιτήσεων σε ποσοστό 9,71%.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €33.804 χιλ. την 31/12/2007 σε σχέση με €35.017 χιλ. που ήταν στο
τέλος της προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου αποδίδεται κυρίως στη μείωση των
αποτελεσμάτων εις νέον .
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανήλθε σε €24.886 χιλ. την 31/12/2007, από €25.457 χιλ.
την 31/12/2006 και €17.532 χιλ. την 31/12/2005. Την 31/12/2007, το μεγαλύτερο μέρος τους αντιστοιχεί σε
μακροπρόθεσμα δάνεια, ήτοι σε ποσοστό 85,59%.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €90.127 χιλ. την 31/12/2007 , έναντι €78.409 χιλ. την
31/12/2006 και €55.489 χιλ. την 31/12/2005. Την 31/12/2007, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούντο κυρίως
από βραχυπρόθεσμα δάνεια, κατά 63,51% και υποχρεώσεις προς προμηθευτές, κατά 30,93%.
Η Καθαρή Ταμειακή Θέση του Ομίλου (διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) την 31/12/2007 ανήλθε σε περίπου
(€73.198χιλ.) κυρίως λόγω αυξημένου δανεισμού για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και λόγω των
επενδύσεων σε πρατήρια για την ανάπτυξη του δικτύου.
Συνοπτικά στοιχεία των Ταμειακών Ροών παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1/1-31/12/2005
(4.378)
(12.260)
15.917
(721)

1/1-31/12/2006
(19.534)
(15.350)
30.734
(4.150)

1/1-31/12/2007
(7.506)
(3.883)
12.640
1.251

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
8.255
4.105
5.343
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

O πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες εξέλιξης, περιθωρίων,
αποδοτικότητας, ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, δανειακής και χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης, με βάση τα
μεγέθη του Ομίλου την 31/12/2005, 31/12/2006 και 31/12/2007:
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Συνολικού Κύκλου Εργασιών
Κέρδη προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Aποσβέσεων (EBITDA)

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

27,51%

19,96%

13,21%

3,07%

-29,20%

17,76%

-4,00%
-7,80%
6,24%

-48,13%
-83,70%
-86,38%

3,44%
-112,94%
-248,41%

8,33%

7,30%

7,21%

1,92%

1,13%

1,18%

1,39%
1,16%
0,82%

0,60%
0,16%
0,09%

0,55%
δ/ο
δ/ο

14,99%
10,62%
6,53%
4,94%

2,39%
1,41%
2,61%
2,33%

δ/ο
δ/ο
2,54%
2,10%

1,32
1,16

1,14
0,98

1,18
1,03

Πελατών και λοιπών Εμπορικών Απαιτήσεων - Προκαταβολές
46
Προμηθευτών και συναφών Υποχρεώσεων
20
Αποθεμάτων
8
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια
2,04
Συνολ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια
1,27
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηματ/κά Έξοδα / Μικτό κέρδος
2,80%
Χρηματ/κά Έξοδα / Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
12,14%
ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Λοιπά Έσοδα(Έξοδα) / Κύκλος εργασιών (%)
0,45%
δ/ο: δεν ορίζεται λόγω εμφάνισης ζημιών.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

49
16
9

52
21
9

2,97
2,22

3,40
2,32

6,09%

8,58%

39,25%

52,49%

0,41%

0,47%

Κερδών προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)
Κερδών προ Φόρων
Καθαρών Κερδών Ομίλου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (%)
Μικτού Κέρδους
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Aποσβέσεων (EBITDA)
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων
(EBIT)
Κέρδη/ (Ζημιές) προ Φόρων
Καθαρών Κερδη/ (ζημιές) Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)
Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)
Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άμεση Ρευστότητα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υπολογισμός των ως άνω δεικτών:
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)

Συνολικού Κύκλου Εργασιών

[(Κύκλος εργασιών χρήσεως-Κύκλος
εργασιών προηγούμενης χρήσεως)/ Κύκλος
εργασιών προηγούμενης χρήσεως]*100

Κέρδη προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Aποσβέσεων (EBITDA)

[(EBITDA χρήσεως-EBITDA προηγούμενης
χρήσεως)/ EBITDA προηγούμενης
χρήσεως]*100

Κερδών προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)

[(ΕΒΙΤ χρήσεως-ΕΒΙΤ προηγούμενης
χρήσεως)/ ΕΒΙΤ προηγούμενης χρήσεως]*100

Κερδών προ Φόρων

Καθαρών Κερδών Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (%)
Μικτού Κέρδους
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Aποσβέσεων (EBITDA)
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων
(EBIT)
Κερδών προ Φόρων
Καθαρών Κερδών Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)

Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)

Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα

Άμεση Ρευστότητα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)

Πελατών και λοιπών Εμπορικών Απαιτήσεων - Προκαταβολές
Προμηθευτών και συναφών Υποχρεώσεων
Αποθεμάτων

[(KΠΦ χρήσεως-ΚΠΦ προηγούμενης
χρήσεως)/ ΚΠΦ προηγούμενης χρήσεως]*100
[(KΜΦ χρήσεως (από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες) -ΚΜΦ (από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες) προηγούμενης χρήσεως)/
ΚΜΦ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
προηγούμενης χρήσεως]*100
[Μικτό Κέρδος/ Κύκλος Εργασιών]*100
[EBITDA/ Κύκλος Εργασιών]*100
[EBIT/ Κύκλος Εργασιών]*100
[ΚΠΦ/ Κύκλος Εργασιών]*100
[Καθαρό Κέρδος (από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)/ Κύκλος Εργασιών]*100
[ΚΠΦ χρήσεως/(ΙΚ χρήσεως+ΙΚ προηγούμενης
χρήσεως)/2]*100
[ΚΜΦ χρήσεως/(ΙΚ χρήσεως+ΙΚ
προηγούμενης χρήσεως)/2]*100
[(ΚΠΦ χρήσεως+Κόστος
χρηματοδότησης)/(Σύνολο ενεργητικού
χρήσεως+Σύνολο ενεργητικού προηγούμενης
χρήσεως)/2]*100
[(ΚΜΦ χρήσεως+Κόστος
χρηματοδότησης)/(Σύνολο ενεργητικού
χρήσεως+Σύνολο ενεργητικού προηγούμενης
χρήσεως)/2]*100
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
(Κυκλοφορούν ενεργητικό-Αποθέματα)/Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
[(Πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις+Λοιπές απαιτήσεις)/Κύκλος
εργασιών]*Ημέρες περιόδου
[(Προμηθευτές+Λοιπές υποχρεώσεις)/Κόστος
πωληθέντων]*Ημέρες περιόδου
[Αποθέματα/Κόστος πωληθέντων]*Ημέρες
περιόδου
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια

(Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις)/Σύνολο ΙΚ

Συνολ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

(Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις+Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες την επόμενη χρήση+Δάνεια από
χρηματοδοτικές μισθώσεις)/Σύνολο ΙΚ

1.9.2

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου 1/1-30/9/2008

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ.
Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E. (Βασιλέως Κωνσταντίνου
44, 116 35, Αθήνα). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 25/11/2008 απόφαση
του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2008, περιλαμβάνονται: α) με τη μέθοδο της ολικής
ενσωμάτωσης οι εταιρίες ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (100%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και β) με τη
μέθοδο της Καθαρής Θέσης η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (37%).
Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2008, σε συνδυασμό με τα συγκριτικά
στοιχεία αποτελεσμάτων του 2007 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων (1)
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Αποτελέσματα προ φόρων
Αποτελέσματα μετά φόρων
Καθαρό κέρδος/(ζημιές) (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) αποδιδόμενο σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας

1/1-30/9/2007
416.484
(383.738)
32.746

1/1-30/9/2008
560.469
(524.229)
36.240

5.247
2.441
95

7.800
4.625
1.570

(359)

871

(359)
0
(359)

871
0
871

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
(1)Στο κόστος πωλήσεων έχουν συμπεριληφθεί οι αποσβέσεις.

Όπως παρατηρούμε από τον ανωτέρω πίνακα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ανήλθε το εννιάμηνο του 2008 σε
€560.469 χιλ. από €416.484 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 34,6%. Η σημαντική αυτή
αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε αφενός από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και αφετέρου από την αύξηση
των τιμών των καυσίμων.
Το ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του εννιαμήνου του 2008 ανήλθαν σε €1.570 χιλ. έναντι €95 χιλ. το αντίστοιχο
εννιάμηνο του 2007. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA), ως
αποτέλεσμα της περαιτέρω αξιοποίησης των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές που πραγματοποιήθηκαν κατά την
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τελευταία τριετία, καθώς και της ορθολογικότερης διαχείρισης του λειτουργικού κόστους και της συγκράτησης των
δαπανών.
Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού του Ομίλου παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ποσά σε χιλ. €)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Καθαρή θέση
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

31/12/2007
42.567
106.249

30/9/2008
43.187
99.988

148.816
33.804
24.885
90.127
115.012

143.175
34.538
50.294
58.343
108.637

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
148.816
143.175
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Κατά το εννεάμηνο του 2008 το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €143.175 χιλ. και περιλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο
μέρος (ήτοι κατά 49,0%) υπόλοιπα πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων και (κατά 25,3%) υπόλοιπα
ενσώματων πάγιων στοιχείων.
Αναφορικά με το παθητικό, σημειώνεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του (ήτοι κατά 55,8%) περιλαμβάνει το δανεισμό.
Συγκεκριμένα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2008 ανήλθαν σε €45.900 χιλ. από
€21.300 χιλ. την 31/12/2007, λόγω αναδιάρθρωσης του δανεισμού με την έκδοση ομολογιακών δανείων. Ως εκ τούτου,
το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων μειώθηκε, καθώς ανήλθε σε €34.012 χιλ. από €57.241 χιλ. την 31/12/2007.
Επίσης, την 30/9/2008 το παθητικό περιλαμβάνει (κατά 13,9%) το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές.
Τέλος, η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε €34.538 χιλ.
Συνοπτικά στοιχεία των Ταμειακών Ροών του Ομίλου για την περίοδο 1/1-30/9/2008, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Συνολικές Ταμειακές Ροές Ομίλου

1/1-30/9/2007
(6.356)
(3.095)
7.813
(1.639)

1/1-30/9/2008
3.281
(3.081)
1.235
1.435

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου
2.466
6.778
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

1.10

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού:
-Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΕΛΙΝΟΙΛ, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
-Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2005-2007 των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2007 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της ΕΛΙΝΟΙΛ, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
-Τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΙΝΟΙΛ της 26.6.2008 που αποφάσισε την παρούσα αύξηση
του Μετοχικού της Κεφαλαίου είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
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-Η Έκθεση Νομικού Ελέγχου του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ από την εταιρία «Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία»
(Ομήρου 8, 105 64, Αθήνα, τηλ. 210 3713600) είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
-Η Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2005, 2006, 2007 και της περιόδου 1/130/09/2008 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E. (Βας. Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα, τηλ. 210
7280000) είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
1.11

Επενδυτικοί κίνδυνοι

Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της
Εταιρίας/Ομίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποείται, καθώς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της
Εταιρίας.
Επισημαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία και ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν
είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
της Εταιρίας και του Ομίλου.
•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. Ανταγωνισμός
2. Συναλλαγματικός κίνδυνος
3. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
4. Πιστωτικός κίνδυνος
5. Κίνδυνος Ρευστότητας
6.

Άδειες και πιστοποιητικά

7. Ασφαλιστικές Καλύψεις
8. Προφορικές Συμβάσεις με Πρατήρια χωρίς ποινικές ρήτρες.
•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤON ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
1. Κρατική εποπτεία στις τιμές των καυσίμων
2. Θεσμικό Πλαίσιο Πετρελαιοειδών
3. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων
4. Εποχικότητα - Κλιματολογικές Συνθήκες - Αυξημένη Χρήση Φυσικού αερίου
5. Εξάρτηση από προμηθευτές πετρελαιοειδών

•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Εξωγενείς παράγοντες δύνανται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και την τιμή της μετοχής
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•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ ενδέχεται να σημειώσει πτώση πριν, κατά τη διάρκεια ή
μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
2. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση για τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν ή δεν εκχωρηθούν μέσω
της οργανωμένης αγοράς ή δεν πωληθούν.
3. Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους προτίμησης στην παρούσα αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία.
4. Η αγορά διαπραγμάτευσης για τα δικαιώματα προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί και η τιμή τους μπορεί
να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις.
5. Η πώληση νέων μετοχών, μετά το τέλος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να έχει αρνητική
επίδραση στη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ
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2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση στις μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που
περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στις νέες μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που
περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία και ο Όμιλος της, η χρηματοοικονομική θέση της, τα αποτελέσματα της
λειτουργίας της και οι προοπτικές της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να
σημειωθεί πτώση στην αξία και στην τιμή πώλησης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε
απώλεια ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι
αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία
και ο Όμιλος της.
Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί
να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας και του Ομίλου της. Η σειρά παράθεσης
των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης
καθενός από αυτούς.
2.1.1

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Ανταγωνισμός
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυξημένο
ανταγωνισμό με 2 θυγατρικές εταιρίες των διϋλιστηρίων, 3 πολυεθνικές εταιρίες και 14 ανεξάρτητες εταιρίες εμπορίας
πετρελαιοειδών με άδεια κατηγορίας «Α».
Λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα οικονομική ύφεση, η οποία έχει σημαντική επίδραση και στον κλάδο των
πετρελαιοειδών, οι ελληνικές ανεξάρτητες εταιρίες εμπορίας, όπως η ΕΛΙΝΟΙΛ, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο
ανταγωνισμό, δεδομένου ότι δεν έχουν σημαντικές πολυεθνικές δραστηριότητες ώστε να αντισταθμίσουν τυχόν
εγχώρια πτώση της ζήτησης, ούτε και την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων στην π.χ. διύλιση αργού πετρελαίου.
Τυχόν αδυναμία της Εταιρίας να ανταποκριθεί στις συνθήκες του κλάδου και εντατικοποίησης του ανταγωνισμού
μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάστασή της.
Σημειώνεται πάντως ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί την 7η θέση στον κλάδο με βάση τις πωλήσεις πετρελαιοειδών, ενώ μέσω
της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προτίθεται να επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο πρατηρίων και παράλληλα
να ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση.
2. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες
ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές κυρίως δολάριο Η.Π.Α.). Η διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων
αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών μέσων και με προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα. Ειδικότερα, η πρακτική που ακολουθείται σήμερα από τον Όμιλο είναι η φυσική
αντιστάθμιση (δανεισμός στο ξένο νόμισμα) των κινδύνων που απορρέουν από εμπορικές απαιτήσεις σε συνάλλαγμα
και η χρήση προθεσμιακών συμβολαίων για την αντιστάθμιση κινδύνων που προκύπτουν από εμπορικές υποχρεώσεις
σε συνάλλαγμα.
3. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά
στον τραπεζικό δανεισμό. Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την
ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων, όταν κρίνονται σημαντικοί. Σε αυτό το πλαίσιο και
σε συνάρτηση με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ο Όμιλος είναι πιθανό να συνάπτει συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων
και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων.
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Πιθανή αύξηση του κόστους των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου και των επιτοκίων, λόγω της παρούσης διεθνούς
χρηματοοικονομικής κρίσης, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές ροές, τα αποτελέσματα και η
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.
4. Πιστωτικός κίνδυνος
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική
κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Ομίλου και όπου κρίνεται απαραίτητο,
ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης. Ειδική μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της
παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών.
Η διαφαινόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των πελατών –
πρατηριούχων να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους.
5. Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών του. Προϋπολογίζει
και παρακολουθεί τις χρηματοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και
εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Ο Όμιλος έχει αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις
για να καλύψει τυχόν πρόσκαιρη ανάγκη σε ρευστά διαθέσιμα. Σημειώνεται εντούτοις, ότι η διεθνής χρηματοοικονομική
κρίση, ενδέχεται να επηρεάσει την δυνατότητα της Εταιρίας να ανανεώνει τις τραπεζικές συμβάσεις με τα υφιστάμενα
επιτόκια και όρους.
6. Άδειες και πιστοποιητικά
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους της εμπορίας πετρελαιοειδών, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Το
θεσμικό πλαίσιο επιβάλει τη λήψη και κατοχή αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων (εφεξής οι
«άδειες»). Η κατοχή των αδειών τελεί υπό την προϋπόθεση της διαρκούς συμμόρφωσης με τους όρους χορήγησής
τους.
Πολιτική των εταιριών του Ομίλου είναι η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση με τους όρους των αδειών. Οι εταιρίες του
Ομίλου μεριμνούν για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των αδειών.
Η Εταιρία και οι θυγατρικές εποπτεύονται από κρατικούς φορείς (ΥΠ. ΑΝ., Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΥΠΕΧΩΔΕ,
Πυροσβεστική) και νηογνώμονες, οι οποίοι επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις και τα πλοία, εκδίδουν και ανανεώνουν τις
άδειες των εγκαταστάσεων και τα πιστοποιητικά των ναυλωμένων πλοίων. Στο βαθμό που οι εποπτικοί φορείς κρίνουν
ότι δεν πληρούνται οι όροι των αδειών ή επιβληθούν νέοι αυστηρότεροι όροι (π.χ. για το περιβάλλον), η ανανέωσή τους
ίσως δεν πραγματοποιηθεί ή ενδεχομένως και να ανακληθούν οι υφιστάμενες άδειες, με συνέπεια να επηρεαστεί
αρνητικά η λειτουργία, η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας και των θυγατρικών της.
Επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός να επιβληθούν σε εταιρία του Ομίλου πρόστιμα, για ενδεχόμενες
παραβιάσεις των όρων των αδειών, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η λειτουργία του Ομίλου και τα
αποτελέσματά του.
Οι εποπτικοί φορείς μπορεί επίσης να ζητήσουν στα πλαίσια της συμμόρφωσης με νέους όρους, την υλοποίηση
πρόσθετων επενδύσεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση
του Ομίλου.
7. Ασφαλιστικές Καλύψεις
Παρά την πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των βασικών κινδύνων (πυρός, αστικής ευθύνης) των
εγκαταστάσεων, σε ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή τους ή υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων, δεν μπορεί να
παρασχεθεί καμία βεβαίωση ότι η Εταιρία θα αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Επίσης, λόγω της μερικής ήολικής καταστροφής, η Εταιρία θα έχει διαφυγόντα κέρδη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν
αντίστοιχα τα οικονομικά της μεγέθη. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί εκ των προτέρων η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
όλων των ανωτέρω κινδύνων.
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Για συγκεκριμένους κινδύνους, μπορεί να μην διατίθεται επαρκής ασφαλιστική κάλυψη στην αγορά ή αυτή μπορεί να
μην είναι διαθέσιμη με επωφελείς όρους. Σημειώνεται εντούτοις, ότι περίπου το 60% της αναπόσβεστης αξίας του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρίας (αντλίες, στέγαστρα, επιγραφές, δεξαμενές) είναι εγκατεστημένα στα
επιμέρους πρατήρια καυσίμων. Την ευθύνη φύλαξης και ασφάλισης αυτού του μηχανολογικού εξοπλισμού έχουν οι
πρατηριούχοι. Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των πρατηρίων το ενδεχόμενο ταυτόχρονης καταστροφής των
παγίων τους είναι εξαιρετικά απίθανο.
Παρόλα αυτά, εάν η Εταιρία ή οι θυγατρικές της υποστούν ζημιές που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια
ή ζημιές που υπερβαίνουν σημαντικά τα όρια των ασφαλιστικών της καλύψεων, τα συνεπαγόμενα κόστη θα
επηρεάσουν αρνητικά τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική της κατάσταση και τα αποτελέσματα της.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική πολιτική της Εταιρίας, παρουσιάζονται στην ενότητα 3.13.4
«Ασφαλιστικές Καλύψεις».
8. Προφορικές Συμβάσεις με Πρατήρια χωρίς ποινικές ρήτρες.
Στο δίκτυο συνεργαζόμενων πρατηρίων της Εκδότριας τον Δεκέμβριο του 2008, περιλαμβάνονταν 546 πρατήρια.
Με 151 πρατήρια υπάρχουν προφορικές συμφωνίες αποκλειστικής συνεργασίας και σ’ αυτά είναι αναρτημένα τα
σήματα της Εταιρίας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις είναι δυνατό η συνεργασία των δύο μερών να
διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, είτε από την ΕΛΙΝΟΙΛ είτε από τον πρατηριούχο, χωρίς τη τήρηση διατυπώσεων ή
προθεσμίας καταγγελίας ή τη καταβολή ποινικών ρητρών.
Από το συνολικό κύκλο εργασιών της Εκδότριας για τη χρήση 2007, που ανήλθε σε € 606.937χιλ., ποσό € 103.885 χιλ.
ή ποσοστό 17% προήλθε από τα 151 πρατήρια με τα οποία η Εταιρία έχει προφορικές συμφωνίες .
Σε ενδεχόμενη διακοπή της συνεργασίας της Εκδότριας με τους πρατηριούχους που δεν έχουν έγγραφη σύμβαση, δεν
υφίστανται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στις έγγραφες συμβάσεις με τους λοιπούς πρατηριούχους, με
αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη καταβολής αποζημίωσης στην Εταιρία για την διακοπή της
συνεργασίας, με συνέπεια να επηρεαστούν αντίστοιχα αρνητικά οι ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα της Εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση εξαιτίας της καταγγελίας της σύμβασης μέσω της
δικαστικής οδού.
2.1.2

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤON ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

1. Κρατική εποπτεία στις τιμές των καυσίμων
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια
αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων
αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και στην Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factory) τιμές των
πετρελαιοειδών προϊόντων. Για τους ίδιους λόγους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να
γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης με κοινοποίηση στη Ρ.Α.Ε. τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά
περιοχή.
Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
επιτρέπεται για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω
υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης, κατά
τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς
πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες
τιμές πώλησης στον καταναλωτή για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.
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2. Θεσμικό Πλαίσιο Πετρελαιοειδών
Η παραγωγή και διακίνηση προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και η λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών
ρυθμίζεται κυρίως από τους Ν. 3054/2002 και Ν.3325/2005. Συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου γίνεται
στην ενότητα 3.9.3 «Θεσμικό Πλαίσιο».
Το ως άνω θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, όπως για
παράδειγμα τη διύλιση, την άσκηση εμπορίας πετρελαιοειδών, την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, την τιμολόγηση και
φορολόγηση των προϊόντων, περιβαλλοντικά θέματα, κλπ.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενδέχεται να επηρεάσουν την κερδοφορία και
γενικότερα τη χρηματοοικονομική διάθρωση όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
3. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων
Όπως είναι η πρακτική στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις προϊόντων
πετρελαίου τιμολογούνται με βάση τις ημερήσιες τιμές που ισχύουν για την περιοχή (Platts Med). Ως εκ τούτου στον
βαθμό που οι εταιρίες πετρελαιοειδών τηρούν λειτουργικά αποθέματα εκτίθενται σε μεταβολές της αξίας των
εμπορεύσιμων αγαθών από τις καθημερινές διακυμάνσεις στις τιμές αναφοράς Platts.
Η διαχείριση κινδύνου ζημιών λόγω μελλοντικών διακυμάνσεων στις τιμές γίνεται από την Εταιρία μέσω προθεσμιακών
συμβολαίων (παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα τα οποία
χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβάνουν χρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης (ICE futures), εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης.
Πολιτική της Εταιρίας, ανεξαρτήτως των μεταβολών των τιμών των καυσίμων, είναι να προβαίνει σε πωλήσεις προς
τους πελάτες-πρατηριούχους με σταθερό περιθώριο κέρδους επί της ισχύουσας κάθε φορά τιμής του πετρελαίου. Λόγω
του αυξημένου ανταγωνισμού η ανωτέρω πολιτική υπόκειται σε μεταβολές.
4. Εποχικότητα - Κλιματολογικές Συνθήκες - Αυξημένη Χρήση Φυσικού αερίου
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιριών του κλάδου επηρεάζονται σε μερικό βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν. Συνέπεια των κλιματολογικών συνθηκών είναι η εποχική ζήτηση συγκεκριμένων ειδών καυσίμων.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται από τους μήνες Οκτώβριο –
Απρίλιο του επόμενου έτους. Σε περίπτωση όπου οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοήσουν την κατανάλωση πετρελαίου
θέρμανσης (υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα), ο κύκλος εργασιών της Εκδότριας θα επηρεαστεί
αρνητικά. Αντίστοιχα η ζήτηση για βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης επηρεάζεται κατά τους θερινούς μήνες από τις ήπιες
καιρικές συνθήκες και την ανάγκη των καταναλωτών για μετακινήσεις - εκδρομές.
Επίσης η συνεχώς αυξανόμενη διάδοση της χρήσης φυσικού αερίου από τους καταναλωτές για την κάλυψη αναγκών
θέρμανσης, επιδρά αρνητικά στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης.
5. Εξάρτηση από προμηθευτές πετρελαιοειδών
Η Εταιρία διατηρεί άριστες και μακροχρόνιες συνεργασίες με τις δύο εταιρίες διύλισης πετρελαιοειδών προϊόντων που
λειτουργούν στην Ελλάδα (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ), χωρίς ωστόσο μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.
Ενδεχόμενη προσωρινή διακοπή της συνεργασίας (π.χ. λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως απεργία, πυρκαγιά) θα
έχει ως αποτέλεσμα για βραχεία χρονική περίοδο η Εταιρία να πρέπει να προσαρμόσει τις υποδομές της στο νέο
καθεστώς προμήθειας πετρελαιοειδών. Εάν η προσφυγή στην ελεύθερη αγορά πραγματοποιηθεί λόγω γεγονότων
ανωτέρας βίας, ενδεχομένως να επιβαρυνθεί το κόστος προμήθειας καυσίμων και να επηρεαστούν αντίστοιχα αρνητικά
οι ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα της Εταιρίας.
Σημειώνεται εντούτοις, ότι πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση της συνεργασίας με τα εγχώρια διϋλιστήρια τα
οποία αποτελούν αξιόπιστους προμηθευτές με σημαντικό θεσμικό ρόλο ως προς τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με
καύσιμα.
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2.1.3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξωγενείς παράγοντες δύνανται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και την τιμή της μετοχής
Η προμήθεια και η ζήτηση των προϊόντων και κατ’ επέκταση το κόστος, οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρίας
επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς με την δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρίας παράγοντες, όπως είναι η
πολιτική αστάθεια, η οικονομική αβεβαιότητα και η ύφεση, οι οποίοι επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό κάθε εταιρία,
ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.
Η απειλή μιας διεθνούς κρίσης, ή η ασταθής πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του
επενδυτικού κοινού, η απειλή μιας σημαντικής τρομοκρατικής επίθεσης είναι ενδεικτικοί παράγοντες τους οποίους δεν
μπορεί να προβλέψει και να ελέγξει η Εταιρία και οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και την τιμή
της μετοχής.
Επιπλέον, εξωγενείς παράγοντες όπως φορολογικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να
επηρεάσουν την Ελλάδα, ενδέχεται επίσης να έχουν αρνητική επίδραση στην πορεία της Εταιρίας, στην οικονομική της
κατάσταση και στα αποτελέσματά της.
2.1.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ ενδέχεται να σημειώσει πτώση πριν, κατά τη διάρκεια ή
μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της δεν θα μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα
της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετόχων της. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, οι επενδυτές που άσκησαν τα δικαιώματά τους
θα υποστούν άμεση ζημία εξ αποτιμήσεως. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι, μετά την ενάσκηση των δικαιωμάτων
προτίμησής τους, οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη
από αυτή της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών. Επιπλέον, οι επενδυτές θα μπορούν να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές
που θα αποκτήσουν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μόνο μετά την καταχώρηση στους
λογαριασμούς αξιών τους των Νέων Μετοχών, που θα έχουν αποκτήσει μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης
και τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών.
2. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση για τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν ή δεν εκχωρηθούν μέσω
της οργανωμένης αγοράς ή δεν πωληθούν.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί δια
του Τύπου. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του προτίμησης μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης
τους, ή δεν τα εκχωρήσει μέσω της οργανωμένης αγοράς ή δεν πωληθούν, τα μη ασκηθέντα δικαιώματά του θα
εκπνεύσουν χωρίς καμία αξία και δεν θα τύχει καμιάς αποζημίωσης. Σημειώνεται επιπλέον ότι η λήξη της περιόδου
διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης θα προηγηθεί της λήξης της περιόδου άσκησής τους με αποτέλεσμα οι
επενδυτές να μην είναι σε θέση να πωλήσουν τα δικαιώματά τους μετά την ημερομηνία αυτή.
3. Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους προτίμησης στην παρούσα αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία.
Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δίνει το δικαίωμα σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν σε
αυτή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους προτίμησης στην
παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν ανάλογη μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό
κεφάλαιο και των δικαιωμάτων ψήφου τους στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της.
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4. Η αγορά διαπραγμάτευσης για τα δικαιώματα προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί και η τιμή τους
μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις.
Η Εταιρία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η αγορά διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης θα
λειτουργήσει επαρκώς ή ότι η τιμή διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών δεν θα παρουσιάσει διακυμάνσεις.
5. Η πώληση νέων μετοχών, μετά το τέλος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να έχει αρνητική
επίδραση στη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ
Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ ενδέχεται να σημειώσει πτώση ως αποτέλεσμα πωλήσεων νέων
μετοχών μετά το τέλος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή ως αποτέλεσμα της δημιουργηθείσας αντίληψης ότι
ενδέχεται να γίνουν τέτοιες πωλήσεις.
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3
3.1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Υπεύθυνα Πρόσωπα

Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που
είναι απαραίτητα προκειμένου οι επενδυτές να είναι σε θέση με εύληπτο και κατανοητό τρόπο να αξιολογούν τα
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της
Εταιρίας καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) το
Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005
ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), των Συμβούλων Έκδοσης ALPHA BANK A.E. (www.alphabank.gr) και Eurobank EFG
Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elin.gr). Επίσης, το Ενημερωτικό
Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της
εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., οδός Πηγών 33, Κηφισιά Αττικής και στα γραφεία των
Συμβούλων Έκδοσης ALPHA BANK A.E., Σταδίου 40, Αθήνα Αττικής και Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρία και στην παρούσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και οι Σύμβουλοι Έκδοσης ALPHA BANK A.E. και Eurobank EFG Telesis Finance
Α.Ε.Π.Ε.Υ., βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις που έχουν σχέση με
το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία:
-της εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., οδός Πηγών 33, Κηφισιά Αττικής, τηλ. 210 6241500,
fax: 210 6241529, υπεύθυνος ο κος Γεώργιος Πατέρας, [υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων].
-του Συμβούλου Έκδοσης ALPHA BANK A.E., Πανεπιστημίου 45, Αθήνα Αττικής, τηλ. 210 3262862, fax: 210 3262877,
υπεύθυνες η κα Δήμητρα Κουλουριώτη, η κα Ειρήνη Τζανακάκη και η κα Σταματία Κολάκη.
-του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής, τηλ. 210 37 21
920, fax: 210 37 21 921, υπεύθυνοι ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού και η κα Ματίνα Παπαϊωάννου.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα
ανωτέρω είναι τα εξής μέλη του Δ.Σ. της:
Ιωάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός και Διοικητικός Διευθυντής & Διευθυντής Εμπορικού
Εσωτερικής Αγοράς της Εταιρίας, τηλ. 210 6241500.
Γεώργιος Τσούνιας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ & Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, τηλ. 210 6241500.
Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
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Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και οι Σύμβουλοι Έκδοσης ALPHA BANK A.E. και Eurobank EFG Telesis Finance
Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενου του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.
Οι Σύμβουλοι της παρούσας Έκδοσης ALPHA BANK A.E. και Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
γνωστοποιούν στο επενδυτικό κοινό ότι έχει διενεργηθεί, για λογαριασμό τους, Έκτακτος Νομικός Έλεγχος (εφεξής ο
«Νομικός Έλεγχος») από ανεξάρτητη νομική Εταιρία και ειδικότερα από την «Δικηγορική Εταιρία Καρατζά και
Συνεργάτες», Ομήρου 8, Αθήνα, τηλ. 210 3713600, καθώς και έκτακτος οικονομικός και λογιστικός έλεγχος από την
Grant Thornton A.E. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα). Κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την έκθεση του Έκτακτου Νομικού
Ελεγκτή, από τον έκτακτο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο ή από την Εταιρία ή σε δηλώσεις εκπροσώπων της και των
φυσικών προσώπων που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton A.E. που διενήργησε για λογαριασμό των Συμβούλων Έκδοσης ALPHA BANK A.E.
και Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. τον έκτακτο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2005 – 2007 καθώς και την επισκόπηση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-30/9/2008, δηλώνει ότι «Για το σκοπό της παραγράφου 1.2
του Παραρτήματος I του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004 και του άρθρου 6 του Ν.3401/2005 είμαστε
υπεύθυνοι για την ενότητα 3.4 «Έκτακτοι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές» του Ενημερωτικού Δελτίου και δηλώνουμε ότι
έχουμε λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να βεβαιωθούμε ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ενότητα
είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιεχόμενό
της. Όλα τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι ακριβής μεταφορά ή προκύπτουν
από τις οικονομικές – λογιστικές καταστάσεις της Εταιρίας (Εταιρικές, Ενοποιημένες & Εταιρικές των ενοποιούμενων
θυγατρικών)».
Τα τυχόν συμφέροντα και οι σχέσεις των Συμβούλων Έκδοσης ALPHA BANK A.E. και Eurobank EFG Telesis Finance
Α.Ε.Π.Ε.Υ. με την ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσιάζονται με σχετική αναφορά στην ενότητα 4.10 «Σύγκρουση Συμφερόντων» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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3.2

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται:
1) Για τη χρήση 2005 από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, οι οποίες συντάχθηκαν από
την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, τηλ. 210-8691100) και από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ.
Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44,
116 35 Αθήνα), ο οποίος διενήργησε τον έκτακτο λογιστικό και οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό των συμβούλων
έκδοσης. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
εγκρίθηκαν με την από 20/2/2006 απόφαση του Δ.Σ., επανεγκρίθηκαν με την από 24/3/2006 απόφαση του Δ.Σ. και
επαναδημοσιοποιήθηκαν, λόγω γνωστοποίησης πρόσθετων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης και
εγκρίθηκαν με την από 23/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2) Για τη χρήση 2006 από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, οι οποίες συντάχθηκαν από
την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, τηλ. 210-8691100) και από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ.
Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44,
116 35 Αθήνα), ο οποίος διενήργησε τον έκτακτο λογιστικό και οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό των συμβούλων
έκδοσης. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 1/3/2007 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας και την από 28/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Για τη χρήση 2007 από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από
την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σταύρο Παπακανδεράκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14301) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, τηλ. 210-8691100) και από τον Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως
Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα), ο οποίος διενήργησε τον έκτακτο λογιστικό και οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό
των συμβούλων έκδοσης. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 18/3/2008
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4) τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2008, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν
επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας
Grant Thornton (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν
εγκριθεί με την από 25/11/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elin.gr
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης
οι εταιρίες: ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (99,95%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε. (100%).
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης
οι εταιρίες: ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (99,95%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε. (100%).
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, περιλαμβάνονται: α) με τη μέθοδο της ολικής
ενσωμάτωσης οι εταιρίες ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (100%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και β) με τη
μέθοδο της Καθαρής Θέσης η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (37%).
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Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2008, περιλαμβάνονται: α) με τη μέθοδο της ολικής
ενσωμάτωσης οι εταιρίες ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. (100%), ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. (100%), ΕΛΙΝ Ν.Ε. (100%) και β) με τη
μέθοδο της Καθαρής Θέσης η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (37%).
3.2.1

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2005-2007

Επιλεγμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων (1)
Μικτό Κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης (1)
Έξοδα διάθεσης (1)
Άλλα έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
& αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κέρδη από πώληση θυγατρικών
Κέρδη (ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/ (ΖΗΜΙΑ)
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) αποδιδόμενο σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας

2005
447.959
(410.653)
37.306
2.030
(4.399)
(26.037)
(301)

2006
537.354
(498.143)
39.211
2.195
(4.166)
(30.635)
(516)

2007
608.340
(564.484)
43.857
2.845
(3.891)
(34.565)
(1.076)

8.599
(2.360)

6.088
(2.852)

7.170
(3.822)

6.239
(1.044)
0
0
5.195
(1.517)

3.237
(2.390)
0
0
847
(346)

3.348
(3.763)
634
(328)
(110)
(634)

3.678

501

(744)

3.678
0
3.678

501
(0)
501

(744)
0
(744)

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
(1) Σημ.: Το σύνολο των αποσβέσεων έχει ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων και στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (βλ.
αναλυτικά «Αποσβέσεις» κατωτέρω).

Ο Κύκλος Εργασιών, ανήλθε σε €608.340 χιλ. περίπου έναντι €537.354 χιλ. το 2006 και €447.959 χιλ. το 2005,
σημειώνοντας αύξηση 13,21% κατά τη διετία 2006-2007 και 19,96% κατά τη διετία 2005-2006. Η αύξηση των
πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων και την αύξηση της τιμής των πετρελαιοειδών
προϊόντων.
Σημειώνεται ότι η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά επιχειρηματικό και γεωγραφικό τομέα
για την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζονται στην ενότητα 3.10.1 «Κυριότερες Δραστηριότητες - Αγορές» και στην
ενότητα 3.10.7 «Δίκτυο πωλήσεων και διανομής» αντίστοιχα.
Το σύνολο των αποσβέσεων για τις χρήσεις 2005-2007 έχει ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα
διοίκησης και διάθεσης ως εξής:
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Αποσβέσεις (ποσά σε χιλ. €)
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

2005

2006

2007

19
196
2.146

41
198
2.613

26
228
3.567

Σύνολο
2.360
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

2.852

3.822

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2007 ήταν αρνητικά και ανήλθαν σε €110 χιλ., έναντι κερδών
ποσού €847 χιλ. κατά τη χρήση 2006 και κερδών ποσού €5.195 χιλ. τη χρήση 2005. Τα αποτελέσματα μετά από
φόρους ήταν αρνητικά και ανήλθαν σε €744 χιλ. τη χρήση 2007, έναντι κερδών ποσού €501 χιλ. το 2006 και €3.678 χιλ.
το 2005. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται αφενός στη συρρίκνωση της κερδοφορίας της μητρικής λόγω της εκτεταμένης
επενδυτικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών, αφετέρου στην επιβάρυνση με πρόσθετους φόρους ποσού €697 χιλ.
που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της μητρικής Εταιρίας για τις χρήσεις 2003-2005.
Επιλεγμένα στοιχεία των Ισολογισμών του Ομίλου της 31/12/2005, 31/12/2006 και 31/12/2007, παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ποσά σε χιλ. €)
31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
35.499
Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις
0
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
270
Αποθέματα
8.592
Εμπορικές απαιτήσεις
56.236
Διαθέσιμα
8.255
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης

31/12/2006

31/12/2007

48.264
0
1.461
12.594
72.459
4.105

38.900
1.334
2.332
13.612
87.294
5.343

108.853

138.883

148.816

13.500
4.032
32.100
23.389
73.020
9.400
26.432
35.832
0
35.832

21.200
4.257
56.450
21.959
103.866
9.400
25.617
35.017
0
35.017

21.300
3.585
57.241
32.886
115.012
9.400
24.404
33.804
0
33.804

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
108.853
138.883
148.816
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε σε €42.566 χιλ. την 31/12/2007 έναντι €49.725 χιλ. την 31/12/2006
και €35.769 χιλ. την 31/12/2005. Το μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου ενεργητικού για το 2007
αντιπροσωπεύουν τα ενσώματα πάγια στοιχεία σε ποσοστό 84,59%.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε σε €106.249 χιλ. την 31/12/2007, από €89.158 χιλ. την 31/12/2006 και
€73.084 χιλ. την 31/12/2005. Το σημαντικότερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2007 είναι το υπόλοιπο
των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων σε ποσοστό 72,45%, των αποθεμάτων σε ποσοστό 12,81% και των
λοιπών απαιτήσεων σε ποσοστό 9,71%.
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Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €33.804 χιλ. την 31/12/2007 σε σχέση με €35.017 χιλ. που ήταν στο
τέλος της προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου αποδίδεται κυρίως στη μείωση των
αποτελεσμάτων εις νέον.
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανήλθε σε €24.885 χιλ. την 31/12/2007, από €25.457 χιλ.
την 31/12/2006 και €17.532 χιλ. την 31/12/2005. Την 31/12/2007, το μεγαλύτερο μέρος τους αντιστοιχεί σε
μακροπρόθεσμα δάνεια, ήτοι σε ποσοστό 85,59%.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €90.127 χιλ. την 31/12/2007 , έναντι €78.409 χιλ. την
31/12/2006 και €55.489 χιλ. την 31/12/2005. Την 31/12/2007, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούντο κυρίως
από βραχυπρόθεσμα δάνεια, κατά 63,51% και υποχρεώσεις προς προμηθευτές, κατά 30,93%.
Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού, ήτοι ενεργητικού, παθητικού και καθαρής θέσης, γίνεται στην 3.16.1.3
«Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες ενοποιημένων στοιχείων ισολογισμού χρήσεων 2005-2007».
Ορισμένα από τα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1/1-31/12/2005
(4.378)
(12.260)
15.917
(721)

1/1-31/12/2006
(19.534)
(15.350)
30.734
(4.150)

1/1-31/12/2007
(7.506)
(3.883)
12.640
1.251

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
8.255
4.105
5.343
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Αναλυτική παράθεση της εξέλιξης των ενοποιημένων μεγεθών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007
και την περίοδο Α’ εννιαμήνου του 2008 πραγματοποιείται στην Ενότητα 3.16 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για
τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις , τη χρηματοοικονομική θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου».
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O πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες εξέλιξης, περιθωρίων,
αποδοτικότητας, ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, δανειακής και χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης, με βάση τα
μεγέθη του Ομίλου την 31/12/2005, 31/12/2006 και 31/12/2007:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Συνολικού Κύκλου Εργασιών
Κέρδη προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Aποσβέσεων (EBITDA)

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2007

27,51%

19,96%

13,21%

3,07%

-29,20%

17,76%

-4,00%
-7,80%
6,24%

-48,13%
-83,70%
-86,38%

3,44%
-112,94%
-248,41%

8,33%

7,30%

7,21%

1,92%

1,13%

1,18%

1,39%
1,16%
0,82%

0,60%
0,16%
0,09%

0,55%
δ/ο
δ/ο

14,99%
10,62%
6,53%
4,94%

2,39%
1,41%
2,61%
2,33%

δ/ο
δ/ο
2,54%
2,10%

1,32
1,16

1,14
0,98

1,18
1,03

Πελατών και λοιπών Εμπορικών Απαιτήσεων - Προκαταβολές
46
Προμηθευτών και συναφών Υποχρεώσεων
20
Αποθεμάτων
8
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια
2,04
Συνολ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια
1,27
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηματ/κά Έξοδα / Μικτό κέρδος
2,80%
Χρηματ/κά Έξοδα / Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
12,14%
ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Λοιπά Έσοδα(Έξοδα) / Κύκλος εργασιών (%)
0,45%
δ/ο: δεν ορίζεται λόγω εμφάνισης ζημιών.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

49
16
9

52
21
9

2,97
2,22

3,40
2,32

6,09%

8,58%

39,25%

52,49%

0,41%

0,47%

Κερδών προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)
Κερδών προ Φόρων
Καθαρών Κερδών Ομίλου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (%)
Μικτού Κέρδους
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Aποσβέσεων (EBITDA)
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων
(EBIT)
Κέρδη/ (Ζημιές) προ Φόρων
Καθαρών Κερδη/ (ζημιές) Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)
Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)
Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άμεση Ρευστότητα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υπολογισμός των ως άνω δεικτών:
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)

Συνολικού Κύκλου Εργασιών

[(Κύκλος εργασιών χρήσεως-Κύκλος
εργασιών προηγούμενης χρήσεως)/ Κύκλος
εργασιών προηγούμενης χρήσεως]*100

Κέρδη προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Aποσβέσεων (EBITDA)

[(EBITDA χρήσεως-EBITDA προηγούμενης
χρήσεως)/ EBITDA προηγούμενης
χρήσεως]*100

Κερδών προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων
(EBIT)
Κερδών προ Φόρων

Καθαρών Κερδών Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (%)
Μικτού Κέρδους
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων
και Aποσβέσεων (EBITDA)
Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών
Αποτελεσμάτων (EBIT)
Κερδών προ Φόρων
Καθαρών Κερδών Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)
Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)

Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων)

Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άμεση Ρευστότητα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)

Πελατών και λοιπών Εμπορικών Απαιτήσεων - Προκαταβολές
Προμηθευτών και συναφών Υποχρεώσεων
Αποθεμάτων

[(ΕΒΙΤ χρήσεως-ΕΒΙΤ προηγούμενης
χρήσεως)/ ΕΒΙΤ προηγούμενης χρήσεως]*100
[(KΠΦ χρήσεως-ΚΠΦ προηγούμενης
χρήσεως)/ ΚΠΦ προηγούμενης χρήσεως]*100
[(KΜΦ χρήσεως (από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες) -ΚΜΦ (από συνεχιζόμενες
δραστηριόττηες) προηγούμενης χρήσεως)/
ΚΜΦ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
προηγούμενης χρήσεως]*100
[Μικτό Κέρδος/ Κύκλος Εργασιών]*100
[EBITDA/ Κύκλος Εργασιών]*100
[EBIT/ Κύκλος Εργασιών]*100
[ΚΠΦ/ Κύκλος Εργασιών]*100
[Καθαρό Κέρδος (από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)/ Κύκλος Εργασιών]*100
[ΚΠΦ χρήσεως/(ΙΚ χρήσεως+ΙΚ προηγούμενης
χρήσεως)/2]*100
[ΚΜΦ χρήσεως/(ΙΚ χρήσεως+ΙΚ
προηγούμενης χρήσεως)/2]*100
[(ΚΠΦ χρήσεως+Κόστος
χρηματοδότησης)/(Σύνολο ενεργητικού
χρήσεως+Σύνολο ενεργητικού προηγούμενης
χρήσεως)/2]*100
[(ΚΜΦ χρήσεως+Κόστος
χρηματοδότησης)/(Σύνολο ενεργητικού
χρήσεως+Σύνολο ενεργητικού προηγούμενης
χρήσεως)/2]*100
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
(Κυκλοφορούν ενεργητικό-Αποθέματα)/Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
[(Πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις+Λοιπές απαιτήσεις)/Κύκλος
εργασιών]*Ημέρες περιόδου
[(Προμηθευτές+Λοιπές υποχρεώσεις)/Κόστος
πωληθέντων]*Ημέρες περιόδου
[Αποθέματα/Κόστος πωληθέντων]*Ημέρες
περιόδου
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
(Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις)/Σύνολο ΙΚ
(Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις+Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πλρωτέες την επόμενη χρήση+Δάνεια από
χρηματοδοτικές μισθώσεις)/Σύνολο ΙΚ

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια

Συνολ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Οι ακόλουθες μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία και αφορούν στοιχεία
ανά μετοχή των χρήσεων 2005, 2006 και 2007:
Στοιχεία ανά Μετοχή (2)
(σε ευρώ)
2005
(1)
18.800.000
Βασικός Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
18.800.000
Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης
0,28
Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή
0,20
Καθαρό Κέρδος ανά Μετοχή (μετά από φόρους)
Καθαρό Κέρδος στους μετόχους της μητρικής ανά μετοχή (μετά από φόρους &
δικαιώματα μειοψηφίας)
0,20
(2)
(3)
0,14
Μέρισμα ανά μετοχή
(4)
1,91
Λογιστική αξία μετοχής
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

2006
18.800.000
18.800.000
0,05
0,03

2007
18.800.000
18.800.000
(0,01)
(0,04)

0,03
0,05
1,86

(0,04)
0,00
1,80

Σημειώσεις:
(1) Ο βασικός μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προέκυψε από τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά την έναρξη
της χρήσης μετά την προσαρμογή αυτών λόγω της μείωσης της ονομαστικής αξίας (split) της μετοχής από € 1,00 σε
€ 0,50 και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 9.400.000 σε 18.800.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές (με την από 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων) .
(2) Τα στοιχεία ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση το βασικό μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών, πλην του
μερίσματος ανά μετοχή το οποίο έχει υπολογιστεί με τον αριθμό των μετοχών τέλους χρήσης.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007 δεδομένου ότι το
μετά φόρων αποτέλεσμα της Εταιρίας ήταν αρνητικό για την εν λόγω χρήση.
(4) Η λογιστική αξία της μετοχής έχει υπολογιστεί με βάση τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και τον αριθμό μετοχών
τέλους χρήσης, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 18.800.000 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω της μείωσης της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,00 σε € 0,50 και της ταυτόχρονης αύξησης του συνολικού αριθμού μετοχών
(με την από 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).
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3.2.2

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Περιόδου 1/1-30/9/2008

Επιλεγμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τo εννιάμηνο του 2008 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων (1)
Μικτό Κέρδος
% επί του Κύκλου Εργασιών
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης(1)
Έξοδα διάθεσης(1)
Άλλα έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κέρδη από πώληση θυγατρικών
Κέρδη (ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΖΗΜΙΕΣ)
Καθαρό κέρδος/(ζημιές) αποδιδόμενο σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας

1/1-30/9/2007
416.484
(383.738)
32.746
7,9%
2.028
(3.250)
(25.892)
(386)

1/1-30/9/2008
560.469
(524.229)
36.240
6,5%
2.416
(3.474)
(26.657)
(725)

5.247
(2.806)
2.441
(2.754)
634
(227)
95
(453)
(359)

7.800
(3.175)
4.625
(3.144)
0
90
1.570
(699)
871

(359)
0
(359)

871
0
871

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

(1)Σημείωση:
Το σύνολο των αποσβέσεων έχει ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων και στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως
εξής:
Αποσβέσεις (ποσά σε χιλ. €)
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

1/1-30/9/2007
20
174
2.612
2.806

1/1-30/9/2008
0
123
3.053
3.175

Όπως παρατηρούμε από τον ανωτέρω πίνακα της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων, ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών, ανήλθε το εννιάμηνο του 2008 σε €560.469 χιλ. από €416.484 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007,
σημειώνοντας αύξηση 34,6%. Η σημαντική αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε αφενός από την αύξηση του
όγκου πωλήσεων και αφετέρου από την αύξηση των τιμών των καυσίμων.
Το ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του εννιαμήνου του 2008 ανήλθαν σε €1.570 χιλ. έναντι €95 χιλ. το αντίστοιχο
εννιάμηνο του 2007. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA), ως
αποτέλεσμα της περαιτέρω αξιοποίησης των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές που πραγματοποιήθηκαν κατά την
τελευταία τριετία, καθώς και της ορθολογικότερης διαχείρισης του λειτουργικού κόστους και της συγκράτησης των
δαπανών.
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Επιλεγμένα στοιχεία του Ισολογισμού του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2008 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ποσά σε χιλ. €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης

31/12/2007

30/9/2008

38.900
1.334
2.332
13.612
87.294
5.343

39.175
1.424
2.589
13.403
79.807
6.778

148.816

143.175

21.300
3.585
57.241
32.886
115.012
9.400
24.404
33.804
0
33.804

45.900
4.394
34.012
24.331
108.637
9.400
25.138
34.538
0
34.538

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
148.816
143.175
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Κατά το εννεάμηνο του 2008 το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €143.175 χιλ. και περιλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο
μέρος (ήτοι κατά 48,98%) υπόλοιπα πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων και (κατά 25,26%) υπόλοιπα
ενσώματων πάγιων στοιχείων.
Αναφορικά με το παθητικό, σημειώνεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του (ήτοι κατά 55,81%) περιλαμβάνει το
δανεισμό. Συγκεκριμένα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2008 ανήλθαν σε €45.900 χιλ.
από €21.300 χιλ. την 31/12/2007, λόγω αναδιάρθρωσης του δανεισμού με την έκδοση ομολογιακών δανείων. Ως εκ
τούτου, το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων μειώθηκε, καθώς ανήλθε σε €34.012 χιλ. από €57.241 χιλ. την
31/12/2007. Επίσης, την 30/9/2008 το παθητικό περιλαμβάνει (κατά 13,91%) το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς
προμηθευτές. Τέλος, η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε €34.538 χιλ.
Επιλεγμένα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2008 και την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1/1-30/9/2007
(6.356)
(3.095)
7.813
(1.639)

1/1-30/9/2008
3.281
(3.081)
1.235
1.435

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
2.466
6.778
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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Οι ακόλουθες μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία και αφορούν στοιχεία
ανά μετοχή του εννιαμήνου 2008 και του εννιαμήνου 2007:
Στοιχεία ανά Μετοχή (2)
(σε ευρώ)
Βασικός Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (1)
Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης
Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή
Καθαρό Κέρδος/(ζημιά) ανά Μετοχή (μετά από φόρους)
Καθαρό Κέρδος στους μετόχους της μητρικής ανά μετοχή (μετά από φόρους & δικαιώματα
μειοψηφίας)
Λογιστική αξία μετοχής (3)
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων

1/1-30/9/2007
18.800.000
18.800.000
0,01
(0,02)

1/1-30/9/2008
18.800.000
18.800.000
0,08
0,05

(0,02)
1,80

0,05
1,84

Σημειώσεις:
(1) Ο βασικός μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προέκυψε από τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά την έναρξη
της χρήσης μετά την προσαρμογή αυτών λόγω της μείωσης της ονομαστικής αξίας (split) της μετοχής από € 1,00 σε
€ 0,50 και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 9.400.000 σε 18.800.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές (με την από 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων) .
(2) Τα στοιχεία ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση το βασικό μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών,.
(3) Η λογιστική αξία της μετοχής έχει υπολογιστεί με βάση τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και τον αριθμό μετοχών
τέλους χρήσης.
3.3

Νομικός έλεγχος

Κατόπιν αιτήματος των Συμβούλων Έκδοσης διενεργήθηκε προσηκόντως επιμελής Νομικός Έλεγχος (εφεξής ο
«Νομικός Έλεγχος») για την ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο νομικός έλεγχος επεκτάθηκε, συνοπτικότερα βέβαια και στις ενοποιούμενες
εταιρίες ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ, ΕΛΙΝ Ν.Ε. και ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (εφεξής «ενοποιούμενες
εταιρίες»).
Ο εν λόγω Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε από την Δικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες, (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80013),
οδός Ομήρου 8, Αθήνα, τηλ.: 210 37 13 600 (εφεξής «Έκτακτος Νομικός Ελεγκτής»). Για την Εταιρία Δικηγόρων
«Καρατζά και Συνεργάτες», αρμόδιος νομικός είναι ο κ. Αλέξανδρος Μεταλληνός (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 16776). Η Δικηγορική
Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες, δηλώνει ότι δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την
Εταιρία υπό την παρατήρηση ότι η Δικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες ενδέχεται να παράσχει νομική
υποστήριξη στην Εταιρία, στους κυρίους μετόχους της Εταιρίας ή/και συνδεδεμένων με αυτούς ή/και με την Εταιρία
προσώπων (υπό την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920), στο μέλλον.
O Νομικός Έλεγχος κάλυψε το χρονικό διάστημα από 01.08.2005 έως και 17.11.2008 και διενεργήθηκε με βάση τα
έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσαν η Εταιρία και οι Ενοποιούμενες Εταιρίες στη διάθεσή του
Νομικού Ελέγχου, την από 17/11/2008 Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας (η «Βεβαίωση») και άλλες
επιστολές-βεβαιώσεις τις οποίες έλαβε ο Έκτακτος Νομικός Ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου που διενέργησε.
Η Εταιρία Δικηγόρων «Καρατζά και Συνεργάτες», δηλώνει ότι παρέχει το δικαίωμα να περιληφθούν τα συμπεράσματα
του ελέγχου της, στην μορφή που περιλαμβάνονται στην σχετική Έκθεση Νομικού Ελέγχου καθώς και οι τυχόν
παρατηρήσεις και σημειώσεις του ελέγχου στον παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Επιπλέον, η Εταιρία Δικηγόρων «Καρατζά
και Συνεργάτες» δηλώνει ότι παρέχει το δικαίωμα να τίθεται η Έκθεση του Νομικού Ελέγχου στην διάθεση των
ενδιαφερομένων επενδυτών.
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3.3.1

Διοικητικές, Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες

Ο νομικός σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ιωάννης Γαλενιανός χορήγησε στον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή την από
17/11/2008 επιστολή του βάσει της οποίας προέκυψε ότι υπάρχουν οι κάτωθι εκκρεμείς υποθέσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ
ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της εν λόγω επιστολής του κ. Ιωάννη Γαλενιανού (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 9224) περιλαμβάνονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του
κ. Ι. Γαλενιανού.
Η επαγγελματική διεύθυνση του κ. Ιωάννη Γαλενιανού είναι η ακόλουθη: οδός Ομήρου 34, Αθήνα.
O κ. Ιωάννης Γαλενιανός δηλώνει ότι δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την ΕΛΙΝΟΙΛ
και τον Όμιλο της, περιλαμβανομένων τυχόν συγκρουόμενων συμφερόντων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν
σημαντικά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, πλην όσων αναφέρονται ακολούθως: Ο κος Ιωάννης
Γαλενιανός λαμβάνει αμοιβές από την ΕΛΙΝΟΙΛ στο πλαίσιο παροχής νομικών συμβουλών.
3.3.1.1

Εκκρεμείς Υποθέσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ κατά οφειλετών της.

Α. Διαφορές με την ΔΕΗ Α.Ε.
Η διαφορά με την ΔΕΗ προέκυψε ως εξής :
Η ΕΛΙΝΟΙΛ ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό, να προμηθεύσει τη ΔΕΗ με ποσότητα 300.000 (+/- 10%) μετρικών τόνων
λιθάνθρακα, τον οποίο είχε συμφωνήσει να προμηθευτεί από τη Ρωσία μέσω της Ιταλικής εταιρίας ENERGY COAL
SpA. Λόγω της απρόοπτης μεταβολής των τιμών του λιθάνθρακα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η παροχή
της ΕΛΙΝΟΙΛ, ενόψει και της αντιπαροχής της ΔΕΗ, κατέστη υπέρμετρα επαχθής και οδήγησε σε προφανή
δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής.
Για το λόγο αυτό η ΕΛΙΝΟΙΛ προέβη σε καταγγελία της ως άνω σύμβασης προμήθειας λιθάνθρακα (αφού
προηγουμένως η προμηθεύτριά ENERGY COAL SpA είχε δηλώσει αδυναμία να προμηθεύσει την ΕΛΙΝΟΙΛ) έχοντας
κατά τη στιγμή εκείνη προμηθεύσει τη ΔΕΗ με ποσότητα περίπου 55.000 τόννων.
Από την υπόθεση αυτή έχουν γεννηθεί οι εξής διαφορές :
1) Μετά την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της ΕΛΙΝΟΙΛ , η ΔΕΗ ζήτησε την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης (που ήταν σε «πρώτη ζήτηση»). Η ΕΛΙΝΟΙΛ, προκειμένου να μην
καταπέσει η εγγυητική επιστολή (με προφανείς δυσμενείς συνέπειες για την εικόνα της εταιρίας) , προτίμησε να
καταβάλει στη ΔΕΗ το αντίστοιχο ποσό (2.272.956 €) με ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της να αναζητήσει το ποσό
αυτό λόγω έλλειψης υπαιτιότητάς της για την καταγγελία της σύμβασης (λόγω μη υπαίτιας παράβασης των όρων της
σύμβασης).
Για το λόγο αυτό έχει ασκηθεί αγωγή για την καταβολή : α) Του ποσού των 2.272.956 €, εντόκως , που αντιστοιχεί στο
ποσό που κατέβαλε η ΕΛΙΝΟΙΛ στις 25-10-2007 για να αποφευχθεί η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης για τη σύμβαση προμήθειας άνθρακα που είχε υπογραφεί, β) του ποσού των 133.105,20 €, εντόκως, για
υπόλοιπο οφειλομένης αξίας εμπορευμάτων και γ) τόκων υπερημερίας για εκπρόθεσμη εξόφληση των τιμολογίων
πώλησης. Για τη συζήτηση της αγωγής αυτής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε δικάσιμος η 3-6-2009.
2) Διεξάγεται παράλληλα στο Λονδίνο διαιτησία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ της ΕΛΙΝΟΙΛ και του
προμηθευτή της (ENERGY COAL SpA) , σχετικά με το κατά πόσον η ENERGY COAL SpA παρέβη υπαιτίως την
υποχρέωσή της να προμηθεύσει την ΕΛΙΝΟΙΛ με άνθρακα, με τις εντεύθεν συνέπειες. Η διαδικασία της διαιτησίας
είναι σε εξέλιξη.
3) Σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής που εξέδωσε η ΕΛΙΝΟΙΛ στο Δικαστήριο του Μιλάνου Ιταλίας, η Εταιρία έχει
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εισπράξει (στις 6-5-2008) από την ασφαλιστική εταιρία (COFACE ASSICURAZIONI) του προμηθευτή της (ENERGY
COAL SpA) το ποσό των 1.692.010,83 € (2.500.000 δολ. ΗΠΑ). Η ασφαλιστική εταιρία κατέθεσε ανακοπή κατά της
διαταγής πληρωμής , η οποία συζητείται στο Δικαστήριο του Μιλάνου στις 7-7-2009. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ,
που είχε καταθέσει η ασφαλιστική εταιρία στο ίδιο Δικαστήριο για να ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής ,
έχει απορριφθεί.
4) Η προμηθεύτριά ENERGY COAL SpA άσκησε αναγνωριστική αγωγή στο Δικαστήριο της Γένοβας Ιταλίας , με την
οποία ζητεί να αναγνωρισθεί ότι η ασφαλιστική εταιρία (COFACE ASSICURAZIONI) δεν είχε την υποχρέωση να
καταβάλει στην ΕΛΙΝΟΙΛ οποιοδήποτε ποσό από την εγγυητική επιστολκή που είχε εκδώσει. Η αγωγή συζητείται στο
Δικαστήριο της Γένοβας στις 2-2-2009. Αίτηση ασφαλιστικών, αναλόγου περιεχομένου, που είχε καταθέσει η
ENERGY COAL SpA στο ίδιο Δικαστήριο , έχει απορριφθεί.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Ι. Γαλενιανού, η εν λόγω απαίτηση θα εισπραχθεί δεδομένου ότι η αξίωσή της
ΕΛΙΝΟΙΛ είναι θεμελιωμένη με έγγραφα στοιχεία του διεθνούς εμπορίου και των συναλλαγών της ΕΛΙΝΟΙΛ με τον
δικό της προμηθευτή. Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Ι. Γαλενιανού η Εταιρία θα δικαιωθεί σε όλες τις επί μέρους
δίκες που διεξάγονται (τόσο στη Γένοβα όσο και στο Μιλάνο) και στη διαιτησία στο Λονδίνο.
Β. Εκκρεμείς Υποθέσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ κατά λοιπών οφειλετών της.
Οι επισφαλείς, επίδικες και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι τρίτων, πλην της ΔΕΗ Α.Ε., ανέρχονται
την 30/9/2008 σε 2.437 χιλ. €. Η Εταιρία για την κάλυψη των ζημιών που πιθανόν θα υποστεί από την μη είσπραξη
μέρους των απαιτήσεων αυτών, έχει σχηματίσει προβλέψεις που την 30/9/2008 ανέρχονταν στο ποσό των € 786,5
χιλ.
3.3.1.2

Εκκρεμείς αγωγές κατά της ΕΛΙΝΟΙΛ από πελάτες της

Σε βάρος της Εταιρίας εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων 8 αγωγές πελατών της, συνολικού ύψους €
4.037,5 χιλ. εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:
- Η αγωγή της «Αφοί Χατζή Ο.Ε.» για ποσό 1.538 χιλ € και 135 χιλ. € ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. Δικάσιμος έχει οριστεί η 28-5-2008. Αφορά αναζήτηση διαφορών από την τιμολόγηση εμπορευμάτων κλπ.
Υπάρχει αντίθετη αγωγή της ΕΛΙΝΟΙΛ με δικάσιμο την 15/10/2008 και ήδη μετ’ αναβολή για την 11/11/2009. Σύμφωνα
με την εκτίμηση του κ. Ι. Γαλενιανού, που χειρίζεται και την εν λόγω υπόθεση, η αγωγή θα απορριφθεί τόσο ως
αβάσιμη, νόμω και ουσία, όσο και ως παντελώς αόριστη ως προς τα αιτούμενα κονδύλια.
- Η αγωγή της κας Αικατερίνης Χριστοδουλίδου για ποσό 1.572 χιλ. €. Αφορά αξιώσεις από αθέτηση συμφωνία για
υπογραφή σύμβασης. Δικάσιμος έχει οριστεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η 12-3-2009. Σύμφωνα με την
εκτίμηση του κ. Ι. Γαλενιανού, που χειρίζεται και την εν λόγω υπόθεση, η εν λόγω αγωγή θα απορριφθεί, αφού από το
πραγματικό της καμία υποχρέωση της ΕΛΙΝΟΙΛ έναντι της ενάγουσας για υπογραφή σύμβασης δεν προκύπτει.
3.3.1.3

Διαφορές της ΕΛΙΝΟΙΛ με τις Δημόσιες Αρχές

¾ Καταλογιστικές πράξεις σε βάρος της ΕΛΙΝΟΙΛ από τελωνιακές αρχές.
Έχουν εκδοθεί 17 καταλογιστικές πράξεις από τελωνειακές αρχές σε βάρος της Εταιρίας ως αστικώς συνυπεύθυνης
για τελωνιακές παραβάσεις τρίτων που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο των ετών 1992-1993 και αφορούν
εφοδιασμούς θαλαμηγών με ελεύθερα καύσιμα από πρατηριούχους και μεταπωλητές και μία καταλογιστική πράξη
που αφορά εφοδιασμό ποντοπόρου πλοίου και το ποσό που καταλογίζεται σε βάρος της Εταιρίας ανέρχεται
συνολικά σε 6.401.276,33 €. Για όλες τις καταλογιστικές πράξεις η Εταιρία έχει ασκήσει προσφυγές στα αρμόδια
δικαστήρια οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Από το συνολικό ποσό των 6.401.276,33 € το
οποίο καταλογίστηκε σε βάρος της ΕΛΙΝΟΙΛ, η Εταιρία έχει ήδη απαλλαγεί τελεσίδικα (με αποφάσεις του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς) από την πληρωμή ποσού 6.081.635,33 € και οριστικά (με αποφάσεις του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιώς) από την πληρωμή ποσού 117.605,28 €. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ασκήσει εφέσεις κατά
όλων των αποφάσεων του Πρωτοδικείου που έχουν εκδοθεί επί των προσφυγών με τις οποίες έγιναν είτε καθ’
ολοκληρίαν είτε εν μέρει δεκτές οι προσφυγές. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά
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όλων των αποφάσεων του Εφετείου που έχουν εκδοθεί επί των προσφυγών, ενώ και η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ασκήσει εφέσεις
και αιτήσεις αναίρεσης για τις προσφυγές που έγιναν εν μέρει δεκτές από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Σχετικά με τις ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις τέθηκαν υπόψη του νομικού ελέγχου η από 03/10/2003 δήλωση του κ.
Σπυρίδωνος Καρνέση και οι από 07/10/2003 δηλώσεις των κκ. Χαράλ. Κυνηγού και Ιωάννη Κουρούκλη με τις οποίες
τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, ως μέτοχοι της Εταιρίας ή ως μέτοχοι των μετόχων της Εταιρίας, δεσμεύτηκαν να
καταβάλουν εξ ιδίων χρημάτων στις αρμόδιες αρχές το ποσό των € 922.567 για δασμούς και τέλη και το ποσό των €
5.478.710 για πολλαπλά τέλη, πλέον των νομίμων προσαυξήσεων, εφόσον η Εταιρία ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει
τα ποσά αυτά βάσει των δεκαοκτώ (18) καταλογιστικών πράξεων που εξέδωσε το Ζ' Τ.Ε.Τ.Σ. σε βάρος της, ως αστικά
συνυπεύθυνης για τελωνιακές παραβάσεις τρίτων προσώπων, που διεπράχθησαν κατά τη χρονική περίοδο των ετών
1992- 1993.
Από τη διατύπωση των ως άνω δηλώσεων προκύπτει ότι τη συγκεκριμένη δέσμευση – υποχρέωση έναντι της
Εταιρίας ανέλαβαν τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα εις ολόκληρον και όχι ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους
στην Εταιρία κατά το χρόνο της δήλωσης.
Ειδικότερα ο κ. Σπυρίδων Καρνέσης με την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου της εταιρίας AMERIA INVESTMENTS
INC, η οποία είναι η μοναδική μέτοχος της εταιρίας ILIUM S.Α., κατείχε το 80% των μετόχων της Εταιρίας κατά το
χρόνο της δήλωσης.
Ο κ. Χαράλαμπος Κυνηγός με την ιδιότητα του μετόχου 5% της ΕΛΙΝΟΙΛ και μετόχου της εταιρίας ΑΝΕΜΟS S..Α. η
οποία κατείχε το 10% των μετοχών της Εταιρίας, κατείχε συνολικά το 15% των μετόχων της Εταιρίας κατά το χρόνο
της δήλωσης. Τέλος, ο κ. Ιωάννης Κουρούκλης κατείχε το 5% των μετόχων της Εταιρίας κατά το χρόνο της δήλωσης.
Η Εταιρία δεσμεύτηκε ότι θα ασκήσει το ενοχικό της δικαίωμα που απορρέει από τις ως άνω έγγραφες δηλώσεις
δέσμευσης και θα απαιτήσει από τα ως άνω φυσικά πρόσωπα τη καταβολή του ποσού που τυχόν επιδικαστεί εις
βάρος της βάσει των δεκαοκτώ (18) καταλογιστικών πράξεων που εξέδωσε το τ ΙΒ΄ (και ήδη Ζ΄) Τελωνείο Ελευθέρων
Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Τ.Σ.), ως αστικής συνυπεύθυνης για τελωνειακές παραβάσεις τρίτων προσώπων
που διεπράχθησαν κατά τη χρονική περίοδο των ετών 1992 -1993.
Εκτός από τις προαναφερθείσες καταλογιστικές πράξεις έχουν εκδοθεί σε βάρος της ΕΛΙΝΟΙΛ, ως αστικώς
συνυπεύθυνης και καταλογιστικές πράξεις από τις τελωνειακές αρχές συνολικού ύψους 61 χιλ. € που αφορούν σε
διάφορες τελωνειακές παραβάσεις. Κατά των εν λόγω καταλογιστικών πράξεων η Εταιρία έχει ασκήσει προσφυγές
στα αρμόδια δικαστήρια οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Ι.
Γαλενιανού οι εν λόγω προσφυγές θα ευδοκιμήσουν.
¾ Πρόστιμα στην ΕΛΙΝΟΙΛ για αγορονομικές παραβάσεις
Κατά την περίοδο 2004-2007 ο Υπουργός Ανάπτυξης με αποφάσεις του επέβαλε στην ΕΛΙΝΟΙΛ πρόστιμα συνολικού
ύψους 375 χιλ. € για διακίνηση μη κανονικού πετρελαίου κίνησης. Κατά των αποφάσεων αυτών η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει
ασκήσει προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας και σύμφωνα
με την εκτίμηση του κ. Ι. Γαλενιανού, οι εν λόγω προσφυγές θα ευδοκιμήσουν.
Εντός του 2008, ο Υπουργός Ανάπτυξης με απόφασή του επέβαλε πρόστιμο ποσού 281 χιλ. € στην ΕΛΙΝΟΙΛ λόγω
της μη κατάρτισης αναλυτικών κοστολογίων για 281 προϊόντα (διάφορες συσκευασίες λιπαντικών και ορυκτελαίων).
Κατά της απόφασης αυτής, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ και σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Ι.
Γαλενιανού θα ευδοκιμήσει, μεταξύ άλλων λόγων και γιατί το εν λόγω πρόστιμο επεβλήθη στην ΕΛΙΝΟΙΛ κατ’
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής διάταξης της αγορανομικής νομοθεσίας (άρθρο 9 της Α.Δ. 14/89 ,
όπως ισχύει) , αφού η ΕΛΙΝΟΙΛ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της (δεν είναι βιομηχανία, βιοτεχνία ,
συνεταιριστικό εργοστάσιο παραγωγών ούτε είναι εισαγωγική επιχείρηση λιπαντικών και ορυκτελαίων, τα οποία η
Εταιρία προμηθεύεται από εγχώριο παραγωγό).
¾ Πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις
Εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια διάφορες προσφυγές της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την
επιβολή διαφόρων προστίμων και φόρων συνολικού ύψους € 62 χιλ. €. Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Ι. Γαλενιανού
οι εν λόγω προσφυγές θα ευδοκιμήσουν.
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Κατά τη ρητή δήλωση του κ. Γαλενιανού που περιλαμβάνεται στην Έκθεση του Νομικού Ελέγχου δεν γνωρίζει πέρα
των προαναφερομένων άλλες απαιτήσεις τρίτων κατά της ΕΛΙΝΟΙΛ, ούτε έχει περιέλθει σε γνώση του περιστατικά
εξαιτίας των οποίων να ενδέχεται στο προβλεπτό μέλλον οποιοσδήποτε τρίτος να προβάλει έναντι της ΕΛΙΝΟΙΛ
οποιαδήποτε απαίτηση.
Περαιτέρω και όπως καταγράφεται στον Νομικό Έλεγχο η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 334/V/2007
απόφαση της κάλεσε τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να γνωστοποιήσουν το μηχανισμό τιμολόγησης και κάθε
αλλαγή αυτού που εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας. Η ΕΛΙΝΟΙΛ με τις από 17/05/2007, 14/06/2007
και 16/07/2007 επιστολές απάντησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού περιγράφοντας τους τρόπους τιμολόγησης των
προϊόντων της. Σύμφωνα με την από 27/10/2008 σχετική βεβαίωση της Εταιρίας, έως την ημερομηνία σύνταξης της
βεβαίωσης ουδεμία δυσμενής εξέλιξη επί του θέματος είχε λάβει χώρα για την Εταιρία.
Αναφορικά με τις διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες των ενοποιούμενων εταιριών της ΕΛΙΝΟΙΛ, ο
νομικός τους σύμβουλος κ. Ιωάννης Γαλενιανός χορήγησε στον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή τις από 17/11/2008
επιστολές του βάσει των οποίων δεν υφίσταται καμία εκκρεμής δίκη των ενοποιούμενων εταιριών κατά τρίτων ούτε
αγωγή τρίτων κατά αυτών πλην της κατωτέρω περίπτωσης:
Κατά της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και της συνεναγομένης με αυτήν «LIDL HELLAS ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.») έχει ασκηθεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή της εταιρίας «Α.D.Τ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για ποσό 11.290 ευρώ. Δικάσιμος έχει
οριστεί η 7-5-2009. Αφορά το ίδιο ζήτημα , για το οποίο προηγούμενη αγωγή της ίδιας εταιρίας («Α.D.Τ. ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.») κατά των ιδίων «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (και της συνεναγομένης με αυτήν «LIDL HELLAS ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»),
συζητηθείσα στις 28-9-2006 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ.
2529/2007 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου ως αόριστη. Σύμφωνα με την επιστολή του δικηγόρου της ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ, η εν λόγω αγωγή εκτιμάται ότι θα απόρριφθεί.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν υπήρξε κατά τους τελευταίους 12 μήνες
και δεν υπάρχει, καθόσον γνωρίζει, διοικητική ή δικαστική ή διαιτητική διαδικασία, (συμπεριλαμβανομένης κάθε
τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της ΕΛΙΝΟΙΛ ή του Ομίλου της και έχει περιέλθει σε
γνώση της), η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως, σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή
στην κερδοφορία της Εταιρίας ή/και του Ομίλου της.
Εξάλλου σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή–λογιστή κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής
εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα), που διενήργησε τον έλεγχο των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατόπιν σχετικών εντολών των Συμβούλων Έκδοσης, «Σύμφωνα με την
επιστολή παραστάσεων της διοίκησης δεν υφίσταται συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να αναγνωριστεί
κάποια πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου για ενδεχόμενες διοικητικές, δικαστικές ή
διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις κατά την
οριστικοποίησή τους.
Ωστόσο από την επιστολή του νομικού συμβούλου της Εταιρίας προέκυψε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της έχουν
ανακύψει δικαστικές υποθέσεις βάσει των οποίων διάφοροι τρίτοι διεκδικούν έναντι της Εταιρίας ποσό περίπου € 4
εκ. Η εκτίμηση τόσο του νομικού συμβούλου όσο και της Εταιρίας είναι ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών θα είναι
θετική για την Εταιρία και ως εκ τούτου δεν έχει περιληφθεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.»
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3.3.2

Συμπεράσματα Νομικού Ελέγχου

Ακολούθως παρατίθενται αυτούσια τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου, όπως περιλαμβάνονται στην από
17/11/2008 Έκθεση Νομικού Ελέγχου. Σημειώνεται ότι η ανάγνωση των παρακάτω συμπερασμάτων θα πρέπει να
γίνει σε συνδυασμό με την υπόλοιπη Έκθεση Νομικού Ελέγχου και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της
έκθεσης ή περίληψη αυτής.
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

«Τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από την Εταιρία είναι, κατά τη γνώμη μας, επαρκή για διεξαγωγή του
νομικού ελέγχου που αφορά τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου.
Τα Καταστατικά της Εταιρίας και των Ενοποιούμενων Εταιριών δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920, δεν έχουν όμως ακόμα προσαρμοστεί πλήρως στις τροποποιητικές διατάξεις του ν. 3604/2007 με
αποτέλεσμα σε περίπτωση αντίθεσης διατάξεων του Καταστατικού να εφαρμόζονται οι κανόνες
αναγκαστικού δικαίου του κ.ν. 2190/1920 και όχι το Καταστατικό. Το Καταστατικό της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παραβιάζει τις διατάξεις του ν. 959/1979.
Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ότι η Εταιρία ή οι Ενοποιούμενες Εταιρίες παραβίασαν νόμο ή κανονισμούς
στους οποίους υπόκεινται που να έχουν ουσιώδη επίπτωση στην νομική κατάσταση της Εταιρίας ή των
Ενοποιούμενων Εταιριών.
Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρίας και των Ενοποιούμενων Εταιριών είναι σύμφωνη με τους
νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρίας
είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και δεν τέθηκαν υπόψη μας συμφωνίες
μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση αυτών.
Η Εταιρία κατέχει τις απαιτούμενες από τους νόμους 3054/2002 και 3325/2005, όπως ισχύουν, άδειες
εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους. Η Ενοποιούμενη «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέχει τις απαιτούμενες από το β.δ 465/1970 και το π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν,
άδειες λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων εκτός ή εντός κατοικημένων περιοχών αντίστοιχα. Η Ενοποιούμενη
«ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» κατέχει άδεια λειτουργίας
εργοστασίου παραγωγής μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (βιοντήζελ) σύμφωνα με τον νόμο 3325/2005, όπως
ισχύει. Η Ενοποιούμενη «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι εγγεγραμμένη στη πρώτη
τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ν. 1418/1984.
Η Εταιρία έχει ορίσει εσωτερικό ελεγκτή και έχει λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανά
της, έχει δε εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης και
διαθέτει επαρκή εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που
προβλέπεται στο Ν. 3016/2002. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τα έγγραφα που μας προσκόμισε η Εταιρία,
έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7 και 8.
Στο πλαίσιο του νομικού ελέγχου που διενεργήσαμε δεν προέκυψαν νομικά ζητήματα που θα μπορούσαν να
εμποδίσουν από νομικής άποψης την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα προέλθουν από την Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δεν υφίσταται άλλο στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική
κατάσταση της Εταιρίας σε ενοποιημένη βάση.
Κατόπιν μελέτης του εγγράφου του Ενημερωτικού Δελτίου δεν διαπιστώσαμε ότι έχει παραληφθεί από το
Ενημερωτικό Δελτίο η αναφορά οποιουδήποτε ουσιώδους νομικού ζητήματος που, σύμφωνα με το Ν.
3401/2005 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 809/2004, όπως ισχύει, θα έπρεπε να έχει αναφερθεί».

Τα παραπάνω συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου που διενεργήθηκε από την Δικηγορική Εταιρία Καρατζά και
Συνεργάτες, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με την μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται,
κατόπιν σχετικής συναίνεσης της προαναφερθείσας Εταιρίας Δικηγόρων και με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας, η
οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από την έκθεση Νομικού Ελέγχου.
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3.4

Έκτακτοι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές

Ο ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton
Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 καθώς και επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την
περίοδο 1/1-30/9/2008 κατόπιν σχετικών εντολών των Συμβούλων Έκδοσης.
Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεων
2005, 2006 και 2007
«Ελέγξαμε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (η εταιρία) και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), που αποτελούνται από τους ενοποιημένους ισολογισμούς της
31ης Δεκεμβρίου 2007, 2006 και 2005 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακών ροών των χρήσεων που έληξαν τις παραπάνω ημερομηνίες, καθώς και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, με βάση τις ρυθμίσεις του κανονισμού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό
και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση, ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει την διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση
του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,
λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τον σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για την θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την
οικονομική κατάσταση του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, 2006 και 2005 τη χρηματοοικονομική του επίδοση και
τις Ταμειακές του Ροές για τις χρήσεις που έληξαν τις ημερομηνίες αυτές σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών Θεμάτων
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 107
παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920 και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις
οικονομικές καταστάσεις.»
Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα), διενήργησε την επισκόπηση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2008 κατόπιν σχετικών εντολών των Συμβούλων Έκδοσης. Οι εν
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λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και έχουν εγκριθεί με την από 25/11/2008 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας.
Έκθεση Επισκόπησης Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 1/1-30/9/2008
«Επισκοπήσαμε τον ενοποιημένο ισολογισμό της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, και τις σχετικές καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννιάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση.. Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ
34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής Εταιρίας, με βάση τις ρυθμίσεις του κανονισμού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε..
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο
παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την
αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι
ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν
μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά
θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.
Συμπέρασμα επισκόπησης
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με
το ΔΛΠ 34»
Σύμφωνα με δήλωση της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., η Grant Thornton και οι εταίροι ή συνεργάτες της, δε
συνδέονται και δε διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στις εκθέσεις ελέγχου επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007, καθώς και στην έκθεση επισκόπησης των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2008 περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο
κατόπιν σχετικής συναίνεσης του παραπάνω ελεγκτή και με τη σύμφωνη γνώμη του. Τα ανωτέρω πορίσματα έχουν
αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς
ή παραπλανητικές.
3.5

Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η Εταιρία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και
για τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές - λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί
από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Ιωάννης Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100,
διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2005. Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 20/2/2006 απόφαση του Δ.Σ.,
επανεγκρίθηκαν με την από 24/3/2006 απόφαση του Δ.Σ. και επαναδημοσιοποιήθηκαν, λόγω γνωστοποίησης
πρόσθετων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης και εγκρίθηκαν με την από 23/6/2006 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου, επί των
δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2005. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων και είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, οδός
Πηγών 33, Κηφισιά Αττικής, και στην ιστοσελίδα της http://www.elin.gr.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Χρήσης 2005
«Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη
περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο
διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που
διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και
παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που
υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης,
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας
και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του
περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της
Εταιρίας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η Εταιρία τυγχάνει μητρική) κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων
και τις ταμειακές ροές της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στα
παρακάτω:
1) Στη σημείωση 8.1 που παρατίθεται στις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά
στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής και της μίας εκ των θυγατρικών για τις χρήσεις 2003 έως και
2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη
στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
2) Στη σημείωση 8.11 που παρατίθεται στις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία, αφενός μεν,
γίνεται αναφορά στο γεγονός της επαναδημοσιοποίησης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, αφετέρου δε,
γίνεται λεπτομερής αναφορά των τροποποιήσεων οι οποίες επήλθαν σε αυτές καθώς και στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις.»
Η Εταιρία επανέκρινε στις 24/3/2006 και επαναδημοσιοποίησε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005,
λόγω γνωστοποίησης πρόσθετων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών οι οποίες περιγράφονται στη σημείωση
8.11 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων και αφορούν κυρίως στις συναλλαγές του Ομίλου και της
Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Ιωάννης Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100,
διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2006. Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 1/3/2007 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας και την 28/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου, επί των
δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήσεως 2006. Η εν λόγω Έκθεση
Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων και είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας,
οδός Πηγών 33, Κηφισιά Αττικής, και στην ιστοσελίδα της http://www.elin.gr.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Χρήσης 2006
«Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο
«Όμιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό
και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του
ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω
απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη
σημείωση 7.1, που παρατίθεται στις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.
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Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις».
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Σταύρος Παπακανδεράκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14301) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100,
διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2007. Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 18/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας και την 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Σταύρου Παπακανδεράκη, επί
των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήσεως 2007. Η εν λόγω Έκθεση
Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων και είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας ,
οδός Πηγών 33, Κηφισιά Αττικής, και στην ιστοσελίδα της http://www.elin.gr.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Χρήσης 2007
«Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο
«Όμιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό
και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση
του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,
λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη
σημείωση 7.1, που παρατίθεται στις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α
παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του
Ν.3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις».
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στις εκθέσεις ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρίας για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης
των παραπάνω ελεγκτών και με τη σύμφωνη γνώμη τους. Τα ανωτέρω πορίσματα έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών» και οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές κ. Ιωάννης
Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) και κ. Σταύρος Παπακανδεράκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14301) δηλώνουν ότι δεν συνδέονται
και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την ΕΛΙΝΟΙΛ και τον Όμιλο της, περιλαμβανομένων τυχόν
συγκρουόμενων συμφερόντων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την παρούσα αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μετρητά, πλην όσων αναφέρονται ακολούθως: Ο κος Ιωάννης Φιλίππου λαμβάνει αμοιβές από την
ΕΛΙΝΟΙΛ στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της ΕΛΙΝΟΙΛ και του Ομίλου της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 26/6/2008 εξέλεξε για τη χρήση 2008 ως ελεγκτικό φορέα την
«Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών» και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Ιωάννη
Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) και αναπληρωματική ελέγκτρια την κα Παλαβίδου Πηνελόπη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14221).
3.6

Φορολογικοί Έλεγχοι

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο των εταιριών που ενοποιήθηκαν στις
οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ της περιόδου που έληξε την 30.9.2008:
Εταιρία

Έδρα

ΕΛΙΝ
ΕΛΙΝ
ΕΛΙΝ
ΕΛΙΝ

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
Ν.Ε.
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

Άμεση
Έμμεση
Συμμετοχή Συμμετοχή
99,950%
0,050%
99,993%
0,007%
99,999%
0,001%
37,000%
0,00%

Μέθοδος
Ενοποίησης
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση

Ανέλεγκτες
Χρήσεις
2003-2007
2006-2007
2006-2007
2006-2007

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

3.6.1

Φορολογικός Έλεγχος ΕΛΙΝΟΙΛ

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2005, τα δε οικονομικά της
στοιχεία και αποτελέσματα κρίθηκαν οριστικά, ακριβή και ειλικρινή.
Συγκεκριμένα, στη χρήση 2007 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003, 2004 και 2005, που
διενεργήθηκε από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών και αφορούσε τη Φορολογία Εισοδήματος το Φ.Π.Α. το Φόρο μισθωτών
υπηρεσιών, το φόρο αποζημίωσης απολυομένων, το φόρο αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών, το φόρο αμοιβών
μελών Δ.Σ. το φόρο εργολάβων, το φόρο τόκων, τη δήλωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και τη δήλωση
του φόρου υπεραξίας. Από τον έλεγχο τα βιβλία κρίθηκαν ακριβή οριστικά και ειλικρινή ενώ το ποσό των διαφορών
φορολογικού ελέγχου που προέκυψε για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005, ανήλθε συνολικά σε €697 χιλ. περίπου και
επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2007.
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Η συνολική φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 – 2005
παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΚΕΣ ΔΙ ΑΦΟΡΕΣ & ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003 - 2005
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙ Σ
(ποσά σε χιλ. €)
2003
2004
2005
Λογιστικές Διαφ ορές Φορολογικού Ελέγχου
283,48
520,76
325,67
Φόροι Φορολογικού Ελέγχου
99,22
182,26
104,21
Πρόστιμα και Προσαυξήσεις
78,58
104,98
25,01
Λοιποί Φόροι
(Φορολόγηση λογ/σμού "Προβλ.επισφ αλών απαιτήσεων"0,00
85,70
0,00
Προσαυξήσεις Λοιπών Φόρων
(Φορολόγηση λογ/σμού "Προβλ.επισφ αλών απαιτήσεων"0,00
53,99
0,00
Εκπτώσεις
-8,89
-21,35
-6,46
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
168,91
405,59
122,76
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

3.6.2

Σύνολο
1.129,90
385,70
208,58
85,70
53,99
-36,70
697,26

Φορολογικός Έλεγχος Λοιπών Εταιριών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ

Ακολούθως παρουσιάζονται τα στοιχεία του τελευταίου φορολογικού ελέγχου, για κάθε Εταιρία που ενοποιείται στις
οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ της χρήσης που έληξε 30.9.2008.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της την 20/12/2000 έως και τη χρήση 2002. Για το κλείσιμο
εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του ν. 3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και
προέκυψε συνολικός φόρος ποσού 309 ευρώ και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2004.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
Η εταιρία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της.
ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η εταιρία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
Η εταιρία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το
χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος, για πρώτη φορά στην
περίοδο 1/1-30/9/2008, ανέρχεται στο ποσό των €200 χιλ.
Σύμφωνα με το Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Σ.Κωνσταντίνου της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, σημειώνονται τα
εξής: «Η έκβαση ενός ενδεχόμενου φορολογικού ελέγχου τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και των θυγατρικών, δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Η ποσοτικοποίηση της πιθανής εκροής που θα προκύψει από
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και η διενέργεια σχετικής πρόβλεψης στις οικονομικές καταστάσεις αποτελεί ένδειξη
μόνο για το ποσό που με βάση την πρακτική του παρελθόντος πιθανολογείται ότι θα χρειαστεί να καταβάλλει η
Εταιρία αλλά δε λαμβάνει υπόψη πιθανά γεγονότα τα οποία θα αναγνωρίσει ο φορολογικός έλεγχος και θα
επιδράσουν αυξητικά στο ποσό των διαφορών φορολογικού ελέγχου που αφορούν τις ελεγχόμενες χρήσεις. Η
εκτίμηση αυτή εκφράζει το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου μετά τον τελικό συμβιβασμό και όχι με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο κλεισίματος των βιβλίων για τις ελεγχόμενες χρήσεις (πχ Υπουργική απόφαση, Νόμος, παράβαση ΚΒΣ
κλπ) βάσει του οποίου ενδέχεται να προκύψουν εντελώς διαφορετικά ποσά επιβαρύνσεων για την Εταιρία.»
Η Διοίκηση της Εταιρίας, βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των τακτικών φορολογικών
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, εκτιμά ότι τυχόν αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτών χρήσεων των
εταιριών του Ομίλου που μπορεί να προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική
κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου.
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3.7

Έγγραφα μέσω Παραπομπής

Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ για την χρήση 2005, που
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.),
ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100,
εγκρίθηκαν με την από 20/2/2006 απόφαση του Δ.Σ., επανεγκρίθηκαν με την από 24/3/2006 απόφαση του Δ.Σ. και
επαναδημοσιοποιήθηκαν, λόγω γνωστοποίησης πρόσθετων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης και
εγκρίθηκαν με την από 23/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό
ελέγχου διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της
http://www.elin.gr/files/investor/OikKat_12M05.pdf
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ για την χρήση 2006, που
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.),
ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100 και
εγκρίθηκαν με την από 1/3/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την 28/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, είναι μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64
Κηφισιά και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.elin.gr/files/investor/OikKat_1206.pdf
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ για την χρήση 2007, που
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.),
ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Σταύρος Παπακανδεράκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14301) της ελεγκτικής
εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ.: 210
8691100 και εγκρίθηκαν με την από 18/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης, είναι μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33,
145 64 Κηφισιά και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.elin.gr/files/investor/OikKat-12M07.pdf
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ της περιόδου 1.1-30.9.2008, που
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.),
επισκοπήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Σωτήρη Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής
εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα) και εγκρίθηκαν με την από 25/11/2008
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά και την
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.elin.gr/files/investor/Oikkat-9M08.pdf
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις
συγκεκριμένες διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
3.8

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού:
-Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΕΛΙΝΟΙΛ, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
-Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2005-2007 των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις χρήσεως 2007 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της ΕΛΙΝΟΙΛ, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
-Τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΙΝΟΙΛ της 26.6.2008 που αποφάσισε την παρούσα αύξηση του
Μετοχικού της Κεφαλαίου είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
-Η Έκθεση Νομικού Ελέγχου του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ από την εταιρία «Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία»
(Ομήρου 8, 105 64, Αθήνα, τηλ. 210 3713600) είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
-Η Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2005, 2006, 2007 και της περιόδου 1/130/09/2008 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E. (Βασ. Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα, τηλ. 210
7280000) είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά.
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3.9
3.9.1

Πληροφορίες Για Τον Εκδότη
Γενικά

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝΟΙΛ», ιδρύθηκε τον
1954 με την επωνυμία «Δ. Διαμαντίδης – Χ. Κουρούκλης & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1960 μετατράπηκε σε Α.Ε. με την επωνυμία
«Διαμαντίδης – Κουρούκλης Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων» και το 1963 μετονομάστηκε σε «ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα Ανωνύμων
Εταιριών με αριθμό 13952/06/Β/86/8.
Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί έως τις 31/12/2090.
Σύμφωνα με την από 23/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως έδρα της Εταιρίας
ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς του νομού Αττικής, οδός Πηγών 33, τηλ. (210) 62 41 500.
Ο Όμιλος της ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τομείς:
α) στην εμπορία υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.
β) στην εμπορία λιπαντικών εσωτερικής αγοράς.
γ) στην εμπορία και επεξεργασία στερεών καυσίμων.
δ) στην εμπορία λιπαντικών πλοίων (marine) και
ε) στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
Ειδικά όσον αφορά στις πωλήσεις υγρών καυσίμων στην εσωτερική αγορά, που αποτελεί και την βασική
δραστηριότητα της Εταιρίας, το μερίδιο αγοράς που κατείχε κατά την χρήση 2007 διαμορφώθηκε σε 6,6% (πηγή:
ΕΛΙΝΟΙΛ).
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ 2007
(σε μετρικούς τόνους)
Συνολικό
Ντίζελ
Ντίζελ
Μερίδιο
Βενζίνες
Σύνολο
Θέρμανσης
Κίνησης Μαζούτ
Αγοράς
2007
2007
2007
2007
2007
2007
EKO - EΛΔA
636.430
562.847
562.840 172.928
1.935.045
17,63%
BP
738.045
467.092
417.162 11.586
1.633.885
14,88%
SHELL
783.770
336.026
361.703 15.893
1.497.392
13,64%
AVIN
263.213
345.161
260.063 91.437
959.874
8,74%
AEGEAN
350.797
274.296
195.957
3.403
824.453
7,51%
JET OIL
224.871
295.818
253.585 45.364
819.638
7,47%
ΕΛΙΝ
199.047
221.636
209.499 97.591
727.773
6,63%
REVOIL
206.148
199.647
137.790
2.740
546.325
4,98%
ETEKA
180.246
145.859
75.117
1.029
402.251
3,66%
SILK OIL
125.873
131.462
86.495 22.541
366.371
3,34%
CYCLON
88.141
106.286
64.061
1.639
260.127
2,37%
DRACOIL
60.375
120.875
55.174
2.949
239.373
2,18%
KAOIL
52.009
115.411
44.722
0
212.142
1,93%
ELPETROL
89.687
69.449
38.293
4.777
202.206
1,84%
SUNOIL
41.327
58.894
29.983
60
130.264
1,19%
KMOIL
36.145
31.483
18.340
738
86.706
0,79%
ΑΡΓΩ
23.538
22.642
14.914
0
61.094
0,56%
MEDOIL
15.615
13.547
7.221
0
36.383
0,33%
BITOUMINA
10.512
3.563
3.542
1.974
19.591
0,18%
TEXACO HELLAS
2.111
13.755
1.695
0
17.561
0,16%
ΣΥΝΟΛΟ
4.127.900
3.535.749 2.838.156 476.649 10.978.454
100%
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

3.9.2

Σύντομο Ιστορικό

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1954 και δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην εισαγωγή και διάθεση μαζούτ στην Ελλάδα για την
κάλυψη των αναγκών των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Με την ίδρυση των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου το 1958 και την
απαγόρευση εισαγωγών πετρελαιοειδών, η Εταιρία αναγνωρίζεται επίσημα σαν εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών με
δικαίωμα αγοράς μαζούτ από τα Κρατικά Διυλιστήρια.
Το 1960 μετατρέπεται σε Α.Ε. και το 1963 μετονομάζεται σε «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»
Το 1964 ιδρύει εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο και της αναγνωρίζεται το δικαίωμα
αγοράς όλων των πετρελαιοειδών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και τα πρώτα πρατήρια με το σήμα
ΕΛΙΝΟΙΛ. Το 1977 επεκτείνει τις δραστηριότητές και στο χώρο των λιπαντικών, παρουσιάζοντας στην αγορά λιπαντικά
ΕΛΙΝΟΙΛ.
Με αφορμή την ενεργειακή κρίση, το 1979 εισέρχεται στον χώρο των στερεών καυσίμων εξασφαλίζοντας φθηνή
ενέργεια για τις ανάγκες της βαριάς Ελληνικής βιομηχανίας και το 1984 κατασκευάζει μονάδα επεξεργασίας και
αποθήκευσης στερεών καυσίμων στον Ασπρόπυργο.
Το 1988 ο έλεγχος της ΕΛΙΝΟΙΛ περνά σε εταιρία συμφερόντων του κ. Σπ. Καρνέση, και το 1989 η Εταιρία αγοράζει
από τη FINA νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Πόρτο Λάγος ξεκινώντας παράλληλα νέα
δραστηριότητα στην Θράκη με κύρια κατεύθυνση τη δημιουργία τοπικού δικτύου πρατηρίων. Την ίδια χρονιά
εισέρχεται στην αγορά λιπαντικών πλοίων αποκτώντας το δικαίωμα αποκλειστικής διάθεσης των ναυτιλιακών
λιπαντικών FINA στην Ελλάδα.
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Το 1998 καθιερώνεται νέα εταιρική εικόνα καθώς και το εμπορικό σήμα «ελίν» ενώ ένα χρόνο αργότερα η Εταιρία
πραγματοποιεί το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής και διάθεσης βιοντήζελ στην Ελλάδα, στην περιοχή της
Θράκης.
Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και το 2001, ύστερα από την διακοπή της συνεργασίας με
τη FINA, η Εταιρία προχωρά και στη διάθεση λιπαντικών πλοίων με το σήμα «ελίν».
Το 2003 ολοκληρώνεται η κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας στερεών καυσίμων στο Βόλο και ένα χρόνο
αργότερα, το 2004, η Εταιρία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το 2005 η Εταιρία αποκτά νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στο Βόλο υπερδιπλασιάζοντας την αποθηκευτική της
δυναμικότητα και ιδρύει τρεις ακόμη θυγατρικές εταιρίες, την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών την
παραγωγή βιοκαυσίμων, την ΕΛΙΝ Ν.Ε. με αντικείμενο εργασιών την διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των
μεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ και την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση
πρατηρίων καυσίμων.
Το 2006 είναι ένα έτος σημαντικών εξελίξεων για την Εταιρία. Πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στο ανώτατο
διοικητικό επίπεδο, αποφασίζεται η πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
και ναυλώνονται δύο νέα υπερσύγχρονα δεξαμενόπλοια για την τροφοδοσία των νησιών.
3.9.3

Θεσμικό Πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα της ελληνικής πετρελαϊκής αγοράς αναλύεται διεξοδικά στον Ν.
3054/2002 και ορίζει, όπως και ο προϊσχύσας Ν. 1571/1985, τρία βασικά επίπεδα άσκησης εμπορίας πετρελαιοειδών
με αντίστοιχες άδειες: Διύλισης, Εμπορίας και Μεταφοράς με αγωγό. Ειδικότερα, ο νομοθέτης μέσω του άρθρου 4 του
ως άνω νόμου διαχωρίζει ρητά και με σαφήνεια τις άδειες εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών θεσπίζοντας
διαφορετικές προϋποθέσεις χορήγησης κάθε μίας και αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό την κατοχή και των δύο αδειών
από το ίδιο πρόσωπο.
Η Άδεια Διύλισης επιτρέπει την διάθεση πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά σε κατόχους Άδειας Εμπορίας, σε
προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηριούχων, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές, τις Ένοπλες
Δυνάμεις και σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας (οι εν λόγω κάτοχοι ταυτίζονται με τους κατόχους άδειας
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και άδειας λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για
κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών).
Η Άδεια Εμπορίας επιτρέπει την διάθεση πετρελαιοειδών σε κατόχους άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή σε
μεγάλους τελικούς καταναλωτές και τελικούς καταναλωτές με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. Προβλέπονται 5 είδη
Αδειών Εμπορίας:
Α- Άδεια Εμπορίας Πετρελαιοειδών που περιλαμβάνει όλα τα υγρά καύσιμα που πωλούνται στην εσωτερική αγορά με
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
Β1 και Β2 - Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών ή αεροπορικών καυσίμων αντιστοίχως.
Γ - Άδεια Εμπορίας Υγραερίων
Δ - Άδεια Εμπορίας Ασφάλτου.
Η Άδεια Λιανικής Εμπορίας επιτρέπει την διάθεση πετρελαιοειδών σε τελικούς καταναλωτές. Προβλέπονται τέσσερα
(4) είδη Αδειών Λιανικής Εμπορίας:
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων
Άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
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Άσκηση Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Τα πετρελαιοειδή προϊόντα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Κατηγορία Ι
Ελαφρά κλάσματα: Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθούμενων
τύπου βενζίνης)
Κατηγορία II
Μεσαία κλάσματα: Πετρέλαιο Κίνησης (gas - oil, diesel - oil) που χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης,
Πετρέλαιο Θέρμανσης (gas - oil, diesel - oil), που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα εσωτερικής
καύσης, Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιμο Αεριοπροωθούμενων Τύπου Κηροζίνης).
Κατηγορία III
Βαρέα Κλάσματα: Μαζούτ (FUEL - OIL), Απασφαλτωμένο Μαζούτ (VACUUM GAS -OIL).
Κατηγορία IV
Άσφαλτος
Κατηγορία V
Υγραέρια: Βουτάνιο, Προπάνιο και Μίγμα των δύο.
Κατηγορία VI
Νάφθα, Πετρελαϊκό Κωκ.
Η άσκηση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με
Αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων και Εμφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη
άδεια. Οι άδειες διύλισης, εμπορίας, διάθεσης βιοκαυσίμων και μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και
πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ενώ οι άδειες λιανικής εμπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων και εμφιάλωσης υγραερίων χορηγούνται από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Η άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή
της ανώνυμης εταιρίας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας σε κατόχους άδειας εμπορίας ή
λιανικής εμπορίας ή σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές ή σε τελικούς καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την
ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφάνεια των τιμολογήσεων. Η εν λόγω
άδεια εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.
Για τις κατωτέρω κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια κατά κατηγορία, ως εξής:
Α. Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται η εμπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου.
Β1. Άδεια εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων.
Β2. Άδεια εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων.
Γ. Άδεια Εμπορίας υγραερίων
Δ. Άδεια εμπορίας ασφάλτου.
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το καθεστώς λειτουργίας των αδειών που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του ν.
3054/2002 διέπεται από τον Κανονισμό Αδειών (Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Δ2/Β/16750 όπως δημοσιεύθηκε
στο με αριθμό 1306/ 16.09.2005 Φ.Ε.Κ. και τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ2/Α/Φ8/11287 όπως δημοσιεύθηκε στο με
αριθμό 771/Β/28.06.2006 Φ.Ε.Κ.)
Αποθέματα Ασφαλείας
Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων,
όπως ορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε., προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής
αγοράς σε περιόδους κρίσης εφοδιασμού καυσίμων, στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Για την
τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας εφαρμόζεται η διάκριση σε τρεις κατηγορίες: Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα Κλάσματα.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να μεταβάλλονται οι κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων για την
τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3054/2002 υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, ανεξάρτητα από το είδος της
άδειας που κατέχουν, έχουν:
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-Όσοι εισάγουν αργό πετρέλαιο, πετρελαιοειδή ή ημικατεργασμένα προϊόντα προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.
Το ύψος αποθέματος ασφαλείας του υπόχρεου ισούται με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε
στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
-Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, που εισάγουν Πετρελαιοειδή Προϊόντα για ίδια κατανάλωση. Το ύψος αποθέματος
ασφαλείας του υπόχρεου ισούται με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος.
-Τα πιο πάνω όρια μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβανομένων υπόψη και των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, κατόπιν συμφωνίας, να αναθέτουν σε τρίτο, που διαθέτει
πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που
υποχρεούνται να τηρούν.
Σημειώνεται ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ δεν υποχρεούτο στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν. 3054/2002
δεδομένου ότι κατά την τριετία 2005-2008 δεν είχε δραστηριοποιηθεί στις εισαγωγές καυσίμων.
Τιμολόγηση
Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια
της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον
οποίο διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factory) τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων. Για τους ίδιους λόγους οι
εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης με κοινοποίηση στη
Ρ.Α.Ε. τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν
τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά περιοχή.
Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
επιτρέπεται για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω
υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης, κατά
τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης
στον καταναλωτή για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.
Ποινικές - Διοικητικές Κυρώσεις
Σημειώνεται ότι, η με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άδεια διύλιση αποθήκευση, εμπορία, μεταφορά, διακίνηση ή προμήθεια αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων ή η μη εμφιάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6)
μηνών. Πέραν των ποινικών κυρώσεων είναι δυνατόν να επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις, όπως η επιβολή
προστίμου από € 5.000 έως € 1.500.000, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης. Τα επιβαλλόμενα
πρόστιμα συνιστούν κατά ποσοστό 50% πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών.
Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή
οριστικά η άδεια, να επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων και να
διαταράσσεται η προσωρινή ή οριστική σφράγιση της.
Πολιτική της Eταιρίας είναι η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο. Οι συνεχείς επενδύσεις εκσυγρονισμού και
ποιοτικών ελέγχων των διακινούμενων καυσίμων στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παραβάσεων.
Αναφορικά με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην ΕΛΙΝΟΙΛ (βλ. ενότητα 3.3.1.3) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η
Εταιρία έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη και εκτιμά ότι θα δικαιωθεί.
Ως προς τις ποινικές κυρώσεις, εκκρεμούν 5 υποθέσεις στη δικαιοσύνη κατά του εκπροσώπου της Εταιρίας για
αγορανομικά θέματα κ. Κυριάκου Μάγγου, οι οποίες όμως σύμφωνα με τη διοίκηση της Εταιρίας είναι προσωποπαγείς
και δεν στρέφονται κατά της Εταιρίας.

58

Άδειες Εγκατάστασης
Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων και οι απαιτούμενες άδειες ρυθμίζονται από το Ν. 3325/2005. Το εν λόγω
νομοθέτημα προβλέπει κατ’ αρχήν την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης για την εγκατάσταση, επέκταση ή τον
εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών δραστηριοτήτων που περιγράφονται από αυτό. Κάθε άδεια
εγκατάστασης ισχύει για 3 έτη, μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μιας 6ετίας και χορηγείται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης της κατά τόπον αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας, η οποία αφορά όλες τις δραστηριότητες που έχουν εγκατασταθεί,
επεκταθεί ή εκσυγχρονισθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης. Η άδεια λειτουργίας
χορηγείται με διάρκεια αορίστου χρόνου με απόφαση που εκδίδεται εντός μηνός εφόσον διαπιστωθεί από την
Διεύθυνση Ανάπτυξης της κατά τόπον αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί
της άδειας εγκατάστασης και ότι από την λειτουργία της εγκατάστασης εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος
καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων και περιοίκων.
Φόροι
Με το Ν. 2127/93 ρυθμίζεται η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή. Με το άρθρο 22 του νόμου
3634/2008 εξομοιώθηκε ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης που
χρησιμοποιείται ως πετρέλαιο θέρμανσης με τον αντίστοιχο του πετρελαίου κίνησης. Επιπλέον, με το άρθρο 23 του
ίδιου νόμου επιβλήθηκε εφάπαξ φόρος επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που είχε στην
κυριότητά του κάθε επιτηδευματίας την 15.02.2008.
Επιπλέον με το Ν. 3054/2002 ορίζεται ειδική εισφορά ένα τοις εκατό (1%) στην προ εισφορών και φόρων αξία των
πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι α) κάτοχοι άδειας εμπορίας και β) οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές και οι
προμηθευτικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες για τις απευθείας τους αγορές τους από τα διυλιστήρια στη χώρα ή από
εισαγωγές τους εκτός από τα καύσιμα των Ένοπλων Δυνάμεων, τα αεροπορικά καύσιμα, τα καύσιμα της ακτοπλοΐας
και τα καύσιμα της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού των προϊόντων και συνιστά Πόρο
Ειδικού Λογαριασμού, που διατίθεται για την επιδότηση κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών και Προμηθευτικών
Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών, που αναλαμβάνουν την κάλυψη των αναγκών οε πετρελαιοειδή των προβληματικών
περιοχών της χώρας, κάλυψη κοινωφελών σκοπών και άλλες συναφείς δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ποσοστό 15%
της εισφοράς διατίθεται για ετήσια ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων στην περιφέρεια των οποίων
είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα διυλιστήρια.
3.10

Πληροφορίες Για Τη Δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου

3.10.1 Κυριότερες Δραστηριότητες – Αγορές
Ο Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ έχει εξαπλωθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας, που καλύπτει τους
τομείς των υγρών καυσίμων, των στερεών καυσίμων και των λιπαντικών. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στην
κατασκευή τεχνικών έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε ένας από τους τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Υγρά Καύσιμα
Η εμπορία υγρών καυσίμων αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΕΛΙΝΟΙΛ. Τα κυριότερα είδη υγρών καυσίμων που
εμπορεύεται η εταιρία είναι οι βενζίνες, diesel κίνησης, diesel θέρμανσης και μαζούτ τα οποία προμηθεύεται από τις
δύο ελληνικές εταιρείες διύλισης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Για την διάθεση των παραπάνω
προϊόντων, η Εταιρία έχει αναπτύξει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες
πελατών: το δίκτυο των συνεργαζόμενων πρατηρίων, τις βιομηχανικές πωλήσεις, τις απευθείας πωλήσεις πετρελαίου
θέρμανσης και τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων κατευθύνεται προς αυτές τις
τέσσερις κατηγορίες πελατών, ωστόσο πραγματοποιούνται και σημαντικές πωλήσεις σε πελάτες που δεν μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως άνω όπως π.χ. οι μονές του Αγίου Όρους. Επιπλέον, ο Όμιλος πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε
και στην εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων.
Δίκτυο συνεργαζόμενων πρατηρίων
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Τα πρατήρια αποτελούν την βασικότερη δραστηριότητα της Εταιρίας, τόσο από πλευράς τζίρου, απασχολούμενου
κεφαλαίου και εγκατεστημένων παγίων, όσο και από πλευράς απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Εξάλλου το
δίκτυο των πρατηρίων αποτελεί βασικό τμήμα της ίδιας της Εταιρίας, καθώς και η έκταση και η γεωγραφική διασπορά
του αποτελούν μια γερή βάση τόσο για την εξασφάλιση των πωλήσεων της Εταιρίας, όσο και για την μελλοντική
επέκταση σε πωλήσεις άλλων ειδών ή υπηρεσιών.
Βιομηχανικές πωλήσεις
Τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, οι πωλήσεις μαζούτ προς τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες απετέλεσαν
τον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΛΙΝΟΙΛ. Ακόμη και σήμερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ παραμένει εκ των βασικότερων
προμηθευτών της ελληνικής βιομηχανίας, διατηρώντας μακροχρόνιες συνεργασίες 40-50 ετών με τις σημαντικότερες
βιομηχανίες της χώρας, ενώ παράλληλα τα τελευταία έτη έχει αναπτύξει σημαντικά τις πωλήσεις diesel κίνησης για τις
μεταφορικές ανάγκες των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων.
Απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνον οι πωλήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς στην υπόλοιπη χώρα οι
λιανικές πωλήσεις εξυπηρετούνται από το δίκτυο πρατηρίων.
Εφοδιασμός σκαφών αναψυχής
Η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει σημαντική θέση στην αγορά του εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με ντίζελ και βενζίνες
εκμεταλλευόμενη το εκτεταμένο παράκτιο και νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της καθώς και την σημαντική της
τεχνογνωσία στην κατασκευή σταθμών ανεφοδιαμού σε οργανωμένες μαρίνες.
Εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων
Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται από την θυγατρική ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
Στερεά Καύσιμα
Η ΕΛΙΝΟΙΛ εισήλθε στο χώρο των στερεών καυσίμων το 1979 όταν, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης,
προέβλεψε την ανάγκη της ελληνικής βιομηχανίας για φθηνότερα καύσιμα και εξασφάλισε συνεργασίες με τους
σημαντικότερους παραγωγούς της διεθνούς αγοράς. Σήμερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ εμπορεύεται κυρίως πετρελαϊκό coke (pet
coke), και ανθρακίτη με χρήσεις στην τσιμεντοποιία, ασβεστοποιία, κεραμοποιία, χαλυβουργία κ.α., και για το σκοπό
αυτό διαθέτει δύο μονάδες επεξεργασίας στερεών καυσίμων στο Βόλο και στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής
παραγωγικής δυναμικότητας 130.000 ΜΤ ετησίως.
Λιπαντικά
Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει λιπαντικά για τις ανάγκες τις εσωτερικής αγοράς καθώς και λιπαντικά πλοίων (marine). Οι δύο
αυτές δραστηριότητες είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους τόσο από επιχειρησιακής όσο και από οργανωτικής
άποψης.
Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς
Η ΕΛΙΝΟΙΛ εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα ορυκτελαίων που περιλαμβάνει λιπαντικά οχημάτων, λιπαντικά
βιομηχανίας, γράσα καθώς και διάφορα άλλα ειδικά προϊόντα (αντιψυκτικά, υγρά φρένων, κ.α.). Το μεγαλύτερο μέρος
των πωλήσεων λιπαντικών κατευθύνεται στο δίκτυο των πρατηρίων (λιπαντικά οχημάτων) ενώ ένα μικρότερο τμήμα
απορροφάει η βιομηχανία (λιπαντικά βιομηχανίας, γράσα) και τα σκάφη αναψυχής.
Λιπαντικά πλοίων (marine)
Η ΕΛΙΝΟΙΛ εισήλθε στον χώρο του εφοδιασμού των πλοίων με λιπαντικά το 1989. Σήμερα είναι σε θέση να προσφέρει
λύσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της, αξιοποιώντας μία μεγάλη τεχνογνωσία σε θέματα λίπανσης και
παρέχοντάς τους πλήρη τεχνική υποστήριξη. Τα λιπαντικά ελίν marine αποτελούν μια ολοκληρωμένη γκάμα λιπαντικών
ναυτιλίας άριστης ποιότητας.
Επίσης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων μέσω της
θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Διαθέτει μεγάλη πείρα στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων και
βιομηχανικών χώρων, παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις.
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Τέλος, η θυγατρική εταιρία ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ έχει αντικείμενο εργασιών της την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών
καυσίμων, σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και εν γένει τη διενέργεια λιανικών πωλήσεων. Η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ διαθέτει
3 πρατήρια, τα οποία βρίσκονται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην Μαγούλα Αττικής και στην Αλεξανδρούπολη.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάκριση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ ανά κατηγορία
πελατών και προιόντων για τις χρήσεις 2005-2007:
Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά κατηγορία πελατών & προιόντων
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. €)
2005
2006
Πρατήρια υγρών καυσίμων (χονδρική)
Θέρμανση (λιανική)
Σκάφ η Αναψυχής (λιανική)
Βιομηχανία
Λοιποί πελάτες
Πρατήρια υγρών καυσίμων (λιανική)
Καύσιμα Εσωτερικής Αγοράς
% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
Πρατήρια υγρών καυσίμων (χονδρική)
Βιομηχανία
Λοιποί πελάτες
Πρατήρια υγρών καυσίμων (λιανική)
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
Βιομηχανία
Σύνολο Πωλήσεων Στερεών Καυσίμων
% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
Λιπαντικά Πλοίων
Σύνολο Πωλήσεων Λιπαντικών πλοίων
(MARI NE)
% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
Τεχνικά έργα
Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
Λοιποί πελάτες
Διάφορα
% επί του συνολικού κύκλου εργασιών
ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2007

335.230
5.534
675
72.119
12.157

397.499
6.864
905
101.161
4.874

425.716
95%
1.798
951
106

511.301
95%
1.992
1.348
127

2.855
0
8.669
8.669
2%
7.854

3.466
0
9.879
9.879
2%
10.444

446.414
6.543
1.057
117.626
1.912
1.379
574.932
95%
2.206
2.015
159
13
4.392
0
13.469
13.469
2%
13.131

7.854

10.444

13.131

2%
2.729

2%
2.167

2%
2.288

2.729

2.167

2.288

1%
137
137
0%
447.959

0%
98
98
0%
537.354

0%
127
127
0%
608.340

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2007 ανήλθε σε €608.340 χιλ., έναντι
€537.354 χιλ. για τη χρήση 2006 και €447.959 χιλ. για τη χρήση 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 13,21% για τη
διετία 2006-2007 και 19,96% για τη διετία 2005-2006. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση του όγκου των
πωλήσεων των καυσίμων εσωτερικής αγοράς σαν αποτέλεσμα της επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου πρατηρίων
αλλά και την αύξηση της τιμής των πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διακρίνεται σε δύο βασικές
κατηγορίες δραστηριοτήτων: στα έσοδα από εμπορία υγρών καυσίμων, ήτοι βενζίνες, πετρέλαια, μαζούτ και στα έσοδα
από λοιπές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εμπορία στερεών καυσίμων και την εμπορία λιπαντικών εσωτερικής
αγοράς λιπαντικών πλοίων (marine). Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο κύριος όγκος πωλήσεων του Ομίλου
ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελούν τα υγρά καύσιμα εσωτερικής αγοράς.
Σημειώνεται ότι από τον συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 608.340,47 χιλ. € της χρήσης 2007, 27% περίπου αφορά στον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (εφεξής «ΕΦΚ») πετρελαιοειδών προϊόντων. Επίσης, από τον συνολικό κύκλο εργασιών ύψους
537.354,07 χιλ. € της χρήσης 2006, 26% περίπου αφορά στον ΕΦΚ. Τέλος, από τον συνολικό κύκλο εργασιών ύψους
447.958,99 χιλ. € της χρήσης 2005, 27% περίπου αφορά στον ΕΦΚ.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάκριση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ ανά κατηγορία
προϊόντων για την περίοδο 1/1-30/9/2008 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007:
Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά κατηγορία προιόντων
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. €)
1/1-30/9/2007
1/1-30/9/2008
Καύσιμα Εσωτερικής Αγοράς
390.845
541.226
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
3.370
3.679
Στέρεα καύσιμα
10.518
6.664
Λιπαντικά Πλοίων (marine)
10.373
6.938
Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
1.326
1.925
Διάφ ορα
52
35
ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
416.484
560.469

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

Κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2005-2007 και της περιόδου 1/1-30/9/2008 δεν υπήρξαν έκτακτοι παράγοντες οι οποίοι
επηρέασαν σημαντικά τη δραστηριότητα του Εκδότη.
Συγκεκριμένα είδη καυσίμων που εμπορεύεται η Εταιρία παρουσιάζουν εποχιακή ζήτηση. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η
διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται τους μήνες Οκτώβριο – Απρίλιο. Αντίστοιχα η ζήτηση για
βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης επηρεάζεται κατά τους θερινούς μήνες από τις ήπιες καιρικές συνθήκες και την ανάγκη
των καταναλωτών για μετακινήσεις - εκδρομές. (βλ. ενότητα 2.1.2 «Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο εμπορίας
πετρελαιοειδών» και ειδικότερα, στην παράγραφο 4 «Εποχικότητα - Κλιματολογικές Συνθήκες - Αυξημένη Χρήση
Φυσικού αερίου».
Oι τιμές των προϊόντων του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ δύνανται να επηρεαστούν τόσο από μακρο-οικονομικούς, όσο και από
μικρο-οικονομικούς παράγοντες. Ειδικότερα οι πιο σημαντικοί παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την τιμή των
προϊόντων είναι οι εξής :
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και των στερεών καυσίμων (κωκ)
Η τιμολογιακή πολιτική των ελληνικών εταιριών δυϊλισης
Κρατικές ρυθμίσεις, όπως π.χ., η επιβολή πλαφόν στις τελικές τιμές πώλησης καυσίμων
Ο ανταγωνισμός με τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών
Η ελαστικότητα της ζήτησης καυσίμων από τον τελικό καταναλωτή, ιδιαίτερα σε περιόδους ανόδου των
διεθνών τιμών
Η υποκατάσταση καυσίμων από νέα, όπως π.χ. η αυξημένη χρήση φυσικού αερίου από τα νοικοκυριά μειώνει
μεσοπρόθεσμα τη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης
Μεταβολή των φόρων που ενσωματώνονται στην τιμή πώλησης των καυσίμων. Σημειώνεται ότι το 2007 το
27% του κύκλου εργασιών αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.
Αλλαγές των προδιαγραφών των καυσίμων λόγω αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών, οι οποίες
επηρεάζουν το κόστος δυϊλισης και μεταφοράς

3.10.2 Υγρά καύσιμα
3.10.2.1 Αγορές
Η ΕΛΙΝΟΙΛ προμηθεύεται υγρά καύσιμα από τις δύο ελληνικές εταιρίες διύλισης, (ΕΛΠΕ και MOTOR OIL), βάσει
ετήσιων συμβάσεων που ανανεώνονται αυτομάτως με την υποβολή ετησίων προγραμμάτων αναγκών. Οι όροι των
συμβάσεων αυτών είναι σχεδόν πανομοιότυποι μεταξύ τους, αλλά και με τους όρους των συμβάσεων που έχουν όλες
οι εταιρείες εμπορίας στην Ελλάδα.
Οι τιμές αγοράς προκύπτουν από τις διεθνείς τιμές των προϊόντων, (Platt's HI FOB MED), και μεταβάλλονται
καθημερινά, βάσει μιας φόρμουλας που υπολογίζει τον Μ.Ο. των τιμών αυτών των 4 τελευταίων ημερών σε δολάρια
ΗΠΑ, τον αντίστοιχο Μ.Ο. της ισοτιμίας δολαρίου/ ευρώ και ένα σταθερό premium για κάθε προϊόν.
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Η ΕΛΙΝΟΙΛ κατανέμει τις αγορές της ανάμεσα στα τέσσερα διυλιστήρια βάσει κυρίως χωροταξικών κριτηρίων,
(προκειμένου να αποφεύγει άσκοπες μεταφορές που επιβαρύνουν το κόστος), αλλά και άλλων κριτηρίων, όπως τελικό
κόστος, διαθεσιμότητα προϊόντων, στρατηγικών συνεργασιών κλπ.
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται με τρεις τρόπους:
•
•
•

Με αγωγό που συνδέει τα διυλιστήρια με τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας ή τρίτης Εταιρίας.
Με δεξαμενόπλοια που φορτώνονται στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και εκφορτώνουν είτε στις
εγκαταστάσεις της Εταιρίας ή τρίτης Εταιρίας, είτε απευθείας σε δεξαμενές πελατών της Εταιρίας, είτε σε
βυτιοφόρα που μεταφέρουν εν συνεχεία τα καύσιμα στις αποθήκες των πελατών της Εταιρίας.
Με βυτιοφόρα αυτοκίνητα που φορτώνονται στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και μεταφέρουν τα προϊόντα
στις αποθήκες των πελατών της Εταιρίας, ή - σπανίως - στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας ή τρίτης Εταιρίας.

3.10.2.2 Αποθήκευση
Η Εταιρία διαθέτει εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην Αγριά Μαγνησίας και το Πόρτο
Λάγος Ξάνθης, οι οποίες είναι κατασκευασμένες και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την
φύλαξη και αποθήκευση υγρών καυσίμων. Οι εγκαταστάσεις Ασπροπύργου βρίσκονται ανατολικά των διυλιστηρίων
και διαθέτουν πέντε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων (ντήζελκαι βενζίνες), συνολικής χωρητικότητας 9.660 m3.
Οι εγκαταστάσεις Αγριάς βρίσκονται στην ανατολική έξοδο του Βόλου και πριν τον Δήμο Αγριάς και διαθέτουν επτά
κύριες και επτά βοηθητικές δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων (ντήζελ, βενζίνες), συνολικής χωρητικότητας
21.350 m3. Ο εφοδιασμός τους γίνεται με δεξαμενόπλοια που εκφορτώνουν σε ειδική προβλήτα στον θαλάσσιο χώρο
έμπροσθεν της εγκατάστασης, όπου καταλήγουν αγωγοί σύνδεσης με τις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του Πόρτο
Λάγος βρίσκονται επί της εθνικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής και διαθέτουν οκτώ δεξαμενές αποθήκευσης υγρών
καυσίμων (ντίζελ κίνησης, ντίζελ θέρμανσης, βενζίνη σούπερ και βενζίνη αμόλυβδη) συνολικής χωρητικότητας 5.012
m3. Ο εφοδιασμός τους γίνεται με δεξαμενόπλοια που εκφορτώνουν σε ειδικό χώρο του λιμένα του Πόρτο Λάγος, όπου
καταλήγει αγωγός σύνδεσης με τις εγκαταστάσεις.
Και οι τρεις εγκαταστάσεις είναι εφοδιασμένες με σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα πυροπροστασίας και
πυρόσβεσης, με γεμιστήρια καυσίμων από τον πυθμένα (bottom loading), με σύστημα ανάκτησης ατμών καθώς και με
διατάξεις προστασίας από ρύπανση.
Η Εταιρία χρησιμοποιεί επίσης κατά περίπτωση εγκαταστάσεις άλλων εταιριών, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου παραλαμβάνει, αποθηκεύει και φορτώνει προϊόντα. Οι αποθήκες αυτές ανήκουν είτε
στους προμηθευτές της, (διυλιστήρια), είτε σε άλλες εταιρείες εμπορίας.
Επιπλέον η Εταιρία χρησιμοποιεί 3 χρονοναυλωμένα δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 860 -2150m3, τα οποία αποτελούν
ουσιαστικά πλωτές εγκαταστάσεις και χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των πελατών της στα νησιά. Τα δύο
μάλιστα από αυτά είναι νεότευκτα και υπερσύγχρονα, έχουν δε σχεδιαστεί ειδικά για την ασφαλή, επαρκή και γρήγορη
τροφοδοσία του νησιωτικού δικτύου της Εταιρίας. Έχουν μάλιστα βραβευτεί (Lloyd’s Register, ECOCITY) για την
τεχνολογική τους καινοτομία και την συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος.
3.10.2.3 Διακίνηση – παράδοση
Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται από όλα τα σημεία αγορών ή αποθήκευσης προς τους πελάτες, με βυτιοφόρα
αυτοκίνητα, δεξαμενόπλοια, ή συνδυασμό των δύο. Η Εταιρία διαθέτει 33 ιδιόκτητα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και
συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με 70 περίπου βυτιοφόρα δημοσίας χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1994 με κοινή
εγκύκλιο των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου έχει ανασταλεί η χορήγηση νέων αδειών
βυτιοφόρων Ι.Χ. προσωρινά, ενώ μόλις από το 2002 επετράπη η αντικατάσταση ήδη ταξινομημένων και
κυκλοφορούντων βυτιοφόρων φορτηγών Ι.Χ. Έτσι η Εταιρία υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις
τα τελευταία χρόνια, προκειμένου αφ' ενός μεν να διατηρήσει σε ένα άριστο επίπεδο τα βυτιοφόρα της, αφ' ετέρου δε να
τα προσαρμόσει στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, (ADR), διαδικασία που απαιτεί σημαντικές τροποποιήσεις
που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του βυτίου και τον εφοδιασμό του με αυτοματοποιημένες διατάξεις ασφαλείας.
Το 2006 ανεστάλει η δυνατότητα αντικατάστασης και δεν επιτρέπεται πλέον η έκδοση νέων αδειών ΙΧ βυτιοφόρων
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Ειδικά για τα μικρά νησιά που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, η Εταιρία έχει σχεδιάσει ένα
πρότυπο σύστημα εφοδιασμού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά
αυτή. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί δεξαμενόπλοια που με εξειδικευμένη μετασκευή μεταφέρουν δύο ή τρία βυτιοφόρα
αυτοκίνητο σε κλειστό garage. Σε κάθε νησί, το βυτιοφόρο μεταφέρει καύσιμα από το πλοίο στα πρατήρια της Εταιρίας,
μετατρέποντας έτσι τα δεξαμενόπλοια σε πλωτές εγκαταστάσεις.
Για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών και της προστασίας του
περιβάλλοντος, η Εταιρία έχει συντάξει ειδικό "Κανονισμό Ποιοτικής Διαχείρισης Καυσίμων", που διέπει όλο το φάσμα
διακίνησης και παράδοσης.
3.10.3 Στερεά καύσιμα
3.10.3.1 Αγορές
Η ΕΛΙΝΟΙΛ προμηθεύεται στερεά καύσιμα από διάφορους προμηθευτές του εξωτερικού, είτε παραγωγούς, είτε
μεγάλους traders. Κατά κύριο λόγο τα στερεά καύσιμα που εισάγει η Εταιρία είναι γαιάνθρακας διαφόρων ειδών,
πετρελαϊκό κωκ που προσφέρεται είτε όπως εισάγεται είτε κοσκινισμένο σε διάφορες κοκκομετρίες, είτε και αλεσμένο
σε διάφορους τύπους, καθώς επίσης και ειδικά στερεά καύσιμα όπως μεταλλουργικό κωκ, ανθρακίτης κ.α. Τα στερεά
καύσιμα χρησιμοποιούνται κυρίως από βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και ηλεκτρισμού, ασβεστοποιϊες,
κεραμοποιίες, χαλυβουργίες, κλπ.
Η προμήθεια του pet coke γίνεται κυρίως από διυλιστήρια της Ιταλίας και της Βενεζουέλας και του ανθρακίτη από
ορυχεία Ρωσίας και Ουκρανίας.
3.10.3.2 Αποθήκευση - επεξεργασία
Η αποθήκευση και επεξεργασία των στερεών καυσίμων απαιτεί εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Η
ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει μια τέτοια εγκατάσταση στον Ασπρόπυργο Αττικής και μια δεύτερη στην ΒΙ.ΠΕ Βόλου. Η
εγκατάσταση Ασπροπύργου είναι χωρητικότητας 20.000 ΜΤ περίπου και έχει δυνατότητα αλέσεως 50.000 ΜΤ ετησίως.
Η νέα εγκατάσταση στο Βόλο, έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, 50.000 ΜΤ περίπου, και αλεστική ικανότητα 80.000 ΜΤ
ετησίως.
Tα στερεά καύσιμα στοιβάζονται κατά ποιότητες. Στη συνέχεια ραντίζονται μέσω ενός συστήματος διασποράς ειδικού
μίγματος που δημιουργεί μια μεμβράνη προφύλαξης της στοίβας, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος τυχόν ρύπανσης του
περιβάλλοντος από σωματίδια σε περιπτώσεις σφοδρών ανέμων. Με ειδικό φορτωτή και μεταφορικές ταινίες τα στερεά
καύσιμα προωθούνται μέσω ειδικής μαγνητικής διάταξης που αφαιρεί τυχόν μεταλλικά αντικείμενα, στο κεντρικό
σημείο, όπου διαχωρίζονται με χρήση κόσκινων και ανάλογα με τις ανάγκες σε τρεις κατηγορίες κοκκομετρίας (010mm, 10-25mm και >25mm). Το διαχωρισμένο προϊόν προωθείται με μεταφορικές ταινίες ή και άλλες μεθόδους σε
νέες στοίβες, εκτός από την κοκκομετρία 0-10, η οποία παραμένει σε ειδικό σιλό, από όπου είτε προωθείται πνευματικά
στους μύλους άλεσης, είτε φορτώνεται κατευθείαν σε φορτηγά για μεταφορά και παράδοση σε πελάτες. Το προς άλεση
υλικό αποβάλλει την υγρασία του σε ειδικό θάλαμο που θερμαίνεται από λέβητα, αλέθεται σε έναν εκ των δυο μύλων,
διαχωρίζεται κοκκομετρικά και προωθείται πνευματικά στα δυο σιλό. Η όλη παραγωγική διαδικασία ελέγχεται
ηλεκτρονικά από τον θάλαμο ελέγχου, με αποτέλεσμα να απασχολείται ένα μόνο άτομο σε κάθε βάρδια. Η φόρτωση και
προώθηση του αλεσμένου υλικού στα ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα ειδικά σιλοφόρα οχήματα ή και σε μεγάλους
σάκους (Big – Bags) γίνεται πνευματικά. Όλο το σύστημα της πνευματικής μεταφοράς καλύπτεται από ηλεκτροστατικά
φίλτρα, που συγκρατούν τα μικροσωματίδια προς αποφυγήν μόλυνσης του περιβάλλοντος. Και οι δύο εγκαταστάσεις
διαθέτουν ηλεκτρονική πλάστιγγα στην οποία ζυγίζονται τα στερεά καύσιμα τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά την
παράδοση. Διαθέτει επίσης αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων με κατάλληλη διάταξη διαχωρισμού με καθίζηση
της υλύος.
Οι συμβάσεις αγοράς μεταξύ των προμηθευτών στερεών καυσίμων και της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι μικρής διάρκειας και
αναφέρονται σε ένα ή δύο φορτία (κάθε φορτίο είναι περίπου 3.000-5.000 μετρικοί τόνοι. Οι βασικοί όροι των
συμβάσεων αφορούν: α) τον τρόπο πληρωμής των φορτίων, β) την ποιότητα και ποσότητα των φορτίων, γ) την τιμή
ανά μετρικό τόνο, δ) τον τόπο παράδοσης, ε) την καταγραφή αποζημιώσεων σε τυχόν αποκλίσεις στα χημικά
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χαρακτηριστικά των φορτίων, στ) στους ναυτικούς όρους και ζ) στον τρόπο καθορισμού της ποσότητας και ποιότητας
των παραλαμβανόμενων φορτίων (ανεξάρτητες εταιρείες ελέγχου). Κατά κύριο λόγο τα στερεά καύσιμα που εισάγει η
Εταιρία είναι άνθρακας διαφόρων ειδών, πετ κωκ που προσφέρεται είτε όπως εισάγεται είτε κοσκινισμένο σε διάφορες
κοκκομετρίες είτε και αλεσμένο σε διάφορους τύπους, καθώς επίσης και ειδικά στερεά καύσιμα όπως μεταλλουργικό
κωκ, ανθρακίτης κ.α. Τα στερεά καύσιμα προωθούνται στις τσιμεντοβιομηχανίες, τη ΔΕΗ, τις βιομηχανίες οικοδομικών
υλικών και τις χαλυβουργίες.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ αγοράζει τα στερεά καύσιμα είτε στον τόπο παραγωγής είτε σε Ελληνικό λιμάνι. Στην πρώτη περίπτωση
αναλαμβάνει την ευθύνη της ναύλωσης των πλοίων, στην δε δεύτερη περίπτωση αγοράζει με όρους CIF επί του
πλοίου. Από την άφιξη του πλοίου στην Ελλάδα αναλαμβάνει την εκφόρτωση του φορτίου και τη μεταφορά μέχρι την
αποθήκη του πελάτη ή αν πρόκειται να υποστούν επεξεργασία μέχρι τους ιδιόκτητους χώρους που διαθέτει στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην παραλία Ασπροπύργου (Κέντρο Επεξεργασίας και Διανομής Πετ Κωκ) και Β ΒΙΠΕ
Βόλου. Σημειώνεται ότι για την εκφόρτωση στερεών καυσίμων σε λιμάνι δεν απαιτούνται συγκεκριμένες άδειες, αλλά
ακολουθείται η κοινή διαδικασία εισαγωγής μέσω τελωνείου, όπως και σε όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα.
Ο συνδυασμός της τιμής του προϊόντος καθώς και της ναυλαγοράς επηρεάζουν την τελική τιμή. Η τιμή του προϊόντος
ακολουθεί σχετικά ήπιες μεταβολές και σε μεγάλα διαστήματα (έξι μήνες) εξ’ αιτίας της προσφοράς και ζήτησης. Καθώς
τα προϊόντα μεταφέρονται και εισάγονται από το εξωτερικό με ποντοπόρα πλοία, οι εκάστοτε διαμορφωμένοι ναύλοι
επίσης επηρεάζουν το τελικό κόστος.
3.10.3.3 Διακίνηση
Η διακίνηση των στερεών καυσίμων από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας προς πώληση γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα.
Ειδικά το αλεσμένο υλικό μεταφέρεται είτε με σιλοφόρα αυτοκίνητα, παρόμοια με εκείνα που μεταφέρουν τσιμέντο
χύδην, είτε ενσακισμένο, (Big – Bags). Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει 2 ειδικά σιλοφόρα φορτηγά για τη μεταφορά αλεσμένου
υλικού και χρησιμοποιεί φορτηγά δημοσίας χρήσεως για τις υπόλοιπες μεταφορές στερεών καυσίμων.
3.10.4 Λιπαντικά
3.10.4.1 Αγορές
Τα λιπαντικά ELIN παράγονται στην Ελλάδα με δικές της επιλογές για την ποιοτική στάθμη και ελέγχονται συστηματικά
από χημικά εργαστήρια για τις προδιαγραφές και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος.
Τα λιπαντικά που διαθέτει η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι μόνο πρωτογενή, συνθετικά ή ημισυνθετικά και διακρίνονται σε α)
λιπαντικά βενζινοκινητήρων, β) λιπαντικά μοτοσικλετών και εξωλέμβιων μηχανών, γ) λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων, δ)
λιπαντικά γεωργικών μηχανημάτων, ε) λιπαντικά κιβώτιων ταχυτήτων στ) λιπαντικά βιομηχανίας, ζ) γράσα, η) ειδικά
προϊόντα.
Η Εταιρία προμηθεύεται λιπαντικά από τις εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, CENTURY OIL, SLIDER , η παραγωγή των οποίων
γίνεται στις εγκαταστάσεις των εταιριών αυτών. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι ο βασικότερος προμηθευτής λιπαντικών της
Εταιρίας.
Τα λιπαντικά συσκευάζονται από τον παραγωγό σε συσκευασίες της ΕΛΙΝΟΙΛ. Η ΕΛΙΝΟΙΛ προμηθεύεται τις
συσκευασίες από άλλον προμηθευτή. Ο σχεδιασμός της συσκευασίας καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών της
και η επιλογή του προμηθευτή γίνονται από το τμήμα λιπαντικών σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα της Εταιρίας
ή συνεργάτες (τμήματα marketing και προμηθειών, διαφημιστική Εταιρία, κλπ).
Οι τιμές των βασικών ορυκτελαίων και των προσθέτων που αποτελούν τα κύρια συστατικά ενός λιπαντικού
καθορίζονται από τον δείκτη ICIS . Η διακύμανση των τιμών του δείκτη αυτού επηρεάζει τις τιμές αγοράς των
λιπαντικών.
3.10.4.2 Αποθήκευση - διακίνηση
Τα λιπαντικά αποθηκεύονται και διακινούνται από συνεργαζόμενη με την ΕΛΙΝΟΙΛ εταιρία logistics.
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3.10.5 Λιπαντικά πλοίων (Marine)
3.10.5.1 Αγορές
Οι πωλήσεις των λιπαντικών Ναυτιλίας γίνονται με δύο τρόπους:
1. Πωλήσεις με brand Ελιν
2. Πωλήσεις άλλων brands
Σήμερα οι ΕΛΙΝΟΙΛ πουλάει λιπαντικά Ναυτιλίας με το δικό της brand (physical supplier) στην Ελλάδα αλλά και στην
Σιγκαπούρη, Κίνα, Μαλαισία και Ταιβάν.
Τα λιπαντικά πλοίων που διαθέτει στην Ελλάδα παρασκευάζονται από τη Motor Oil σύμφωνα με τις προδιαγραφές και
τις διατυπώσεις που εγκρίνει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Τα λιπαντικά που διαθέτει στην Άπω Ανατολή παρασκευάζονται από
συνεργαζόμενη εταιρία που εδρεύει στην Σιγκαπούρη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διατυπώσεις που εγκρίνει
η ΕΛΙΝΟΙΛ.
Όταν πρόκειται για πωλήσεις σε λιμάνια του εξωτερικού οπου δεν είναι εφικτή η διάθεση Ελιν brand, η προμήθεια
γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρίες.
3.10.5.2 Αποθήκευση – διακίνηση
Η αποθήκευση των λιπαντικών marine είναι περιορισμένη, καθώς τα λιπαντικά διακινούνται και παραδίδονται στους
πελάτες χύδην με βυτιοφόρα ή μικρά δεξαμενόπλοια. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις πώλησης
συσκευασμένων λιπαντικών, (σε βαρέλια), είτε λόγω εξειδικευμένης χρήσης, είτε επειδή προορίζονται για μικρότερα
πλοία που χρειάζονται μικρές ποσότητες. Τα βαρέλια αποθηκεύονται τόσο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, όσο
και στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου της ΕΛΙΝΟΙΛ. Η διακίνηση προς τους πελάτες σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται
με ιδιόκτητα φορτηγά της Εταιρίας, είτε με φορτηγά δημοσίας χρήσεως.
Όσον αφορά στις πωλήσεις στο εξωτερικό, τα λιπαντικά μεταφέρονται από την Σιγκαπούρη στην Κίνα σε 4
ενοικιαζόμενες αποθήκες διανομής για την εξυπηρέτηση 30 και πλέον λιμένων της Κίνας. Τα λιμάνια της Μαλαισίας και
Ταιβάν επίσης εφοδιάζονται με εμπορευματοκιβώτια από την Σιγκαπούρη στα σημεία του εκάστοτε εφοδιασμού
3.10.6 Ποιότητα
Η Εταιρία δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στα θέματα ποιότητας. Για το λόγο αυτό, έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διανομής καυσίμων. Επίσης, εκτός από τον κλασικό ποιοτικό έλεγχο που γίνεται σε
όλα τα στάδια της διακίνησης, (παραλαβή καυσίμων στις εγκαταστάσεις, μεταφορά - παράδοση με δεξαμενόπλοια κλπ),
έχει εφαρμόσει ένα πρότυπο σύστημα ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων των πρατηρίων της.
3.10.6.1 Σύστημα ποιοτικής διαχείρισης διανομής.
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει, η Εταιρία έχει δημιουργήσει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικής διαχείρισης. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από στελέχη της
Εταιρίας και ακολουθεί απόλυτα την φιλοσοφία της Εταιρίας. Οι βασικοί στόχοι του συστήματος είναι η μεγιστοποίηση
της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, η εξασφάλιση της
εταιρικής ταυτότητας, η μείωση του κόστους και η εξάλειψη νομικών - κανονιστικών παραβάσεων. Περιλαμβάνει τις
διαδικασίες διανομής και παράδοσης, την καταγραφή δεδομένων, (επιθεωρήσεις ορθής παράδοσης, αναφορές
προβλημάτων, έρευνα ικανοποίησης πελατών κλπ), και την εφαρμογή, (στατιστική ανάλυση, έλεγχος ποιότητας, δείκτες
απόδοσης, διορθωτικές ενέργειες, στοχοθεσία).
3.10.6.2 Έλεγχος ποιότητας καυσίμων πρατηρίων.
Είναι γνωστό ότι η μεγάλη έκταση της νοθείας και λαθρεμπορίας αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής
αγοράς καυσίμων. Δεδομένου ότι η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ήταν πάντα υπόθεση ύψιστης σημασίας για
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την ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και ουσιαστικό κομμάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ αποφάσισε να αντιμετωπίσει
δραστικά το πρόβλημα αυτό. Έτσι, πέρα από τους δικούς της μηχανισμούς ελέγχου, από το 1998 συνεργάζεται με το
Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (Ε.Τ.Κ.Λ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στη
διεξαγωγή ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος ελέγχου ποιότητας καυσίμων. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα, το Ε.Τ.Κ.Λ. πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε όλα τα πρατήρια της Εταιρίας και λαμβάνει
δείγματα, από το ακροσωλήνιο των αντλιών, από όλα τα καύσιμα που διατίθενται από το πρατήριο. Στη συνέχεια
ελέγχει την ποιότητα των καυσίμων και ενημερώνει την Εταιρία για τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου, τόσο σε
τακτά διαστήματα όσο και με έκτακτες αναφορές. Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας έχουν πραγματοποιηθεί πάνω
από 37.000 αναλύσεις δειγμάτων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
σε ανοιχτές συνεντεύξεις τύπου.
3.10.6.3 Συμπληρωματικά προγράμματα ελέγχου
Πέρα από τον μόνιμο έλεγχο των πρατηρίων, η Εταιρία εκπονεί μια σειρά από πιλοτικά προγράμματα είτε με το
Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (Ε.Τ.Κ.Λ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) είτε με
άλλους φορείς, όπως το ΤΕΙ Καβάλας ή ιδωτικά πιστοποιημένα εργαστήρια. Τέτοια προγράμματα αφορούν ποσοτικό
έλεγχο πρατηρίων, έλεγχο παραλαβών με βυτιοφόρα από Διυλιστήρια, έλεγχο παραδόσεων σε σκάφη αναψυχής, κλπ.
3.10.7 Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής
Η στρατηγική πωλήσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται από την άριστη ποιότητα
των προϊόντων και την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Κάτω από αυτό το πλαίσιο,
δημιουργήθηκαν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και πραγματοποιήθηκαν οι διάφορες στρατηγικές της επιλογές.
Όπως έχει αναφερθεί, τον κύριο όγκο πωλήσεων αποτελούν τα υγρά καύσιμα εσωτερικής αγοράς. Η περιγραφή των
πωλήσεων ανά κατηγορία έχει ως εξής:
3.10.7.1 Πωλήσεις υγρών καυσίμων στην εσωτερική αγορά
Οι πελάτες διαχωρίζονται με βάση δυο βασικές κατηγοριοποιήσεις:
Α.
Κατά κατηγορία πελάτη. Οι πελάτες διαχωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες, με τις οποίες ασχολούνται
αντίστοιχα τμήματα της Εταιρίας. Ειδικά οι κατηγορίες Λιανικές πωλήσεις θέρμανσης και Σκάφη αναψυχής, υπάγονται
σε ένα τμήμα, καθώς είναι εποχιακά αλληλοσυμπληρούμενες, (χειμώνα- καλοκαίρι), αλλά και χρησιμοποιούν εν
πολλοίς την ίδια υποδομή, (μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις φόρτωσης, κλπ).






Πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.
Βιομηχανίες, τεχνικές/ μεταφορικές εταιρείες, επαγγελματικά κτίρια, (κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία,
κλπ).
Απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, (κατοικίες).
Σκάφη αναψυχής.
Λοιποί πελάτες (μεταπωλητές, κλπ).

Β.
Κατά γεωγραφική κατανομή. Οι πελάτες διαχωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο
εφοδιασμού τους και την γεωγραφική τοποθεσία της βασικής πηγής εφοδιασμού τους:






Πελάτες Νότιας Ελλάδας. Οι πελάτες που βρίσκονται στην Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο και
εφοδιάζονται μέσω των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου ή απ’ ευθείας από τα εγκατεστημένα στην Αττική
διυλιστήρια.
Πελάτες Βόρειας Ελλάδας. Οι πελάτες που βρίσκονται στην Θεσσαλία και στη Μακεδονία (πλην Ανατολικής
Μακεδονίας) και εφοδιάζονται μέσω διυλιστηρίων ή άλλων εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.
Πελάτες Κεντρικής Ελλάδας. Οι πελάτες που βρίσκονται στη Θεσσαλία και εφοδιάζονται από τις εγκαταστάσεις
του Βόλου.
Πελάτες Θράκης. Οι πελάτες που βρίσκονται στην Θράκη ή την Ανατολική Μακεδονία και εφοδιάζονται από τις
εγκαταστάσεις του Πόρτο Λάγος.
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Πελάτες Νησιών. Οι πελάτες που βρίσκονται στα νησιά και εφοδιάζονται κυρίως με τα ειδικά διαμορφωμένα
δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιεί η Εταιρία, τα οποία φορτώνονται στα διυλιστήρια της Αττικής.

3.10.7.2 Πρατήρια υγρών καυσίμων
Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα δίκτυο 546 συνεργαζόμενων πρατηρίων (Νοέμβριος 2008). Στην Νότια Ελλάδα υπάρχουν 174
πρατήρια, στη Βόρεια Ελλάδα 105, στη Θεσσαλία 68, στη Θράκη 75 και 124 στα νησιά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται
στην επιλογή της τοποθεσίας του κάθε πρατηρίου - ώστε το δίκτυο να είναι πάντοτε κατανεμημένο σύμφωνα με το
στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρίας - καθώς και στην επιλογή του εκάστοτε επιχειρηματία – πρατηριούχου.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα πωλήσεων πρατηρίων. Ο κάθε επιθεωρητής πωλήσεων καλύπτει μια
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και έχει την ευθύνη τόσο της εξεύρεσης νέων πελατών / πρατηρίων όσο και της
παρακολούθησης και ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων πελατών.
3.10.7.3 Πωλήσεις προς βιομηχανίες
Τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, οι πωλήσεις προς τις μεγάλες βιομηχανίες απετέλεσαν τον κύριο κορμό των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Το είδος των πελατών, (μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες), καθιστούσε εξαιρετικά
δύσκολη την διείσδυση στην αγορά μιας νέας και άγνωστης Εταιρίας, ιδίως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με σαφή
κυριαρχία των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Διαθέτοντας ωστόσο άρτια υποδομή και μεγάλη τεχνογνωσία σε
θέματα καύσης, η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέλαβε από τη δεκαετία του '60, και διατηρεί σταθερά μέχρι σήμερα μια από τις πρώτες
θέσεις σε πωλήσεις καυσίμων στην Ελληνική Βιομηχανία, αποτελώντας ταυτόχρονα μια σίγουρη και υπεύθυνη λύση
για την προμήθεια λιπαντικών κορυφαίας τεχνολογίας.
3.10.7.4 Λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνον οι πωλήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς στην υπόλοιπη Χώρα οι
λιανικές πωλήσεις εξυπηρετούνται από το δίκτυο πρατηρίων. Παρ' όλο που οι πωλήσεις αυτές αποτελούν μικρό τμήμα
του τζίρου της Εταιρίας, κατατάσσονται σε ειδική κατηγορία λόγω του ειδικού τρόπου εφοδιασμού και εξυπηρέτησης
που απαιτεί την υποστήριξη ειδικού τμήματος.
Οι λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης αποτελούν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα τμήματα της αγοράς καυσίμων
καθώς συνήθως παρατηρούνται ελλειμματικές παραδόσεις. Για να αντιμετωπίσει το βασικό αυτό πρόβλημα, η
ΕΛΙΝΟΙΛ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ΙΧ βυτιοφόρα, με δικούς της υπαλλήλους οδηγούς. Παράλληλα στα πλαίσια του
συστήματος ποιοτικής διαχείρισης διανομής καυσίμων της Εταιρίας, οι παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης ελέγχονται
συστηματικά από ειδικευμένους επιθεωρητές για την ακρίβεια των παραδιδόμενων ποσοτήτων. Η σημαντικότατη αυτή
διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη πιστότητα των πελατών αυτής της κατηγορίας
και την σταθερή αύξηση των πωλήσεων.
3.10.7.5 Πωλήσεις σε σκάφη αναψυχής
Όπως προαναφέρεται, η κατηγορία αυτή υπάγεται στο ίδιο τμήμα με τις λιανικές πωλήσεις της προηγούμενης
παραγράφου. Τόσο η εποχικότητα, όσο και οι πολλές αναλογίες, καθιστούν απόλυτα λειτουργική αυτή την επιλογή. Η
αγορά αυτή αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα ελλειμματικών παραδόσεων και επί πλέον ποιοτικά προβλήματα στο
διακινούμενο πετρέλαιο λόγω της εκτεταμένης λαθρεμπορίας. Η επιτυχής αντιμετώπιση και των δύο προβλημάτων από
την ΕΛΙΝΟΙΛ, με την ίδια φιλοσοφία με τις ανωτέρω πωλήσεις, (ικανοποιητική αμοιβή μεταφορέων και συστηματικός
έλεγχος παραδόσεων), είχε σαν αποτέλεσμα την πολύ γρήγορη επικράτηση της ΕΛΙΝΟΙΛ στις μαρίνες της Αττικής που
αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς αυτής. Επιπλέον, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο πρατηρίων
140 πρατηρίων σε παράκτιες περιοχές και νησιά με αποτέλεσμα να παρέχει ευρύτατη γεωγραφική κάλυψη στους
πελάτες της, ενώ λειτουργεί και σταθμούς ανεφοδιασμού σε 8 από τις σημαντικότερες μαρίνες της χώρας (Χαλκιδική –
Sani Resort & Porto Carras, Πυθαγόρειο Σάμου, Λαύριο – Olympic Marine, Λευκάδα, Βόλο, Κρήτη – Αγιο Νικόλαο και
μαρίνα Φλοίσβου).
3.10.7.6 Πωλήσεις στερεών καυσίμων
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Αφορμή για την εμπλοκή της ΕΛΙΝΟΙΛ στα στερεά καύσιμα στάθηκε η πετρελαϊκή κρίση του 1979 και η συνακόλουθη
προφανής ανάγκη στροφής της βαρείας βιομηχανίας σε φθηνότερα καύσιμα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ επένδυσε κατ' αρχήν
σημαντικά κεφάλαια για την απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας, και στην συνέχεια δραστηριοποιήθηκε τόσο στις
μαζικές εισαγωγές γαιάνθρακα για μεγάλους καταναλωτές, (παραγωγή τσιμέντου και ηλεκτρισμού), όσο και στην
εισαγωγή ενός νέου - τότε - καυσίμου, του πετρελαϊκού κωκ που πρώτη παρουσίασε στην Ελληνική αγορά. Το
πετρελαϊκό κωκ είναι το τελικό προϊόν της διύλισης πετρελαίου.
Παρόλο που τα στερεά καύσιμα απευθύνονται στην ίδια κατηγορία πελατών με το μαζούτ, οι πωλήσεις προωθούνται
από εξειδικευμένο τμήμα, καθώς η πώληση των στερεών καυσίμων συνδυάζεται με την παροχή τεχνογνωσίας σε
θέματα καύσης και διακίνησης. Η ΕΛΙΝΟΙΛ, πέραν των καυσίμων και της παροχής τεχνικών συμβουλών, εφόσον
παραστεί ανάγκη, αναλαμβάνει επίσης και την κατασκευή και τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως π.χ. ειδικά
σιλό για αλεσμένο υλικό, ή εξειδικευμένα συστήματα καύσης. Η διανομή των στερεών καυσίμων προς τις
εγκαταστάσεις των πελατών διενεργείται με φορτηγά αυτοκίνητα ή με ειδικά σιλοφόρα οχήματα.
Οι πωλήσεις στερεών καυσίμων περιλαμβάνουν το πετρελαϊκό κωκ, γαιάνθρακα και ανθρακίτη. Απευθύνονται κυρίως
σε ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες, όπως ασβεστοποιίες, κεραμοποιίες, τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργίες κλπ.
3.10.7.7 Πωλήσεις λιπαντικών
Οι πωλήσεις λιπαντικών που πραγματοποιούνται προς τους μεγάλους πελάτες, (βιομηχανίες, κατασκευαστικές
εταιρείες κλπ.), υπάγονται στο τμήμα βιομηχανίας και τις αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι μηχανικοί πωλήσεων που
διαθέτουν ουσιαστική γνώση του τεχνικού υπόβαθρου και των ιδιοτήτων των λιπαντικών, αλλά και του τεχνολογικού
εξοπλισμού των πελατών. Οι πωλήσεις λιπαντικών που πραγματοποιούνται μέσω των πρατηρίων υπάγονται στο
τμήμα πρατηρίων και την παραπάνω κατάρτιση διαθέτουν οι επιθεωρητές πωλήσεων και ο πρατηριούχος, ώστε να
μπορεί να δίνει σωστές πληροφορίες στους αυτοκινητιστές.
3.10.7.8 Πωλήσεις λιπαντικών σε εμπορικά πλοία (Marine).
Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο πωλήσεων λιπαντικών marine τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Η Εταιρία εφοδιάζει τους πελάτες της με λιπαντικά πλοίων ελίν σε όλα τα ελληνικά λιμάνια, στη Σιγκαπούρη
εντός και εκτός λιμένα, και σε όλα τα λιμάνια της Κίνας και της Ταιβάν. Επιπλέον, καλύπτει τους πελάτες της σε όλα τα
λιμάνια του κόσμου, με λιπαντικά πλοίων προσεκτικά επιλεγμένων συνεργαζόμενων εταιριών.
Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για τις χρήσεις 2005-2007 και για την περίοδο
1/1-30/9/2008 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 έχει ως εξής:
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ΓΕΩΓΡΑΦΙ ΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙ ΩΝ ( σε χιλ. €)
2005
2006
2007
Καύσιμα Εσωτερικής Αγοράς
Νότια Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά
Εξωτερικό
Σύνολο Πωλήσεων Καυσίμων Εσωτ.Αγοράς
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
Νότια Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά
Εξωτερικό
Σύνολο Πωλήσεων Λιπαντικών Εσωτ.Αγοράς
Στερεά Καύσιμα
Νότια Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά
Εξωτερικό
Σύνολο Πωλήσεων Στερεών Καυσίμων
Λιπαντικά πλοίων (MARINE)
Εσωτερικό
Εξωτερικό
Σύνολο Πωλήσεων ΜΑRΙΝΕ
Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
Σύνολο Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
Διάφ ορες Πωλήσεις
Σύνολο Διάφορων Πωλήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

187.278,78
129.568,87

1/1-30/9/2007

1/1-30/9/2008

63.139,36
45.728,66

229.199,24
119.067,91
36.065,08
69.652,41
57.316,35

247.656,20
132.289,79
53.173,03
69.293,53
72.519,82

172.490,64
89.219,74
31.855,67
43.751,38
53.527,42

231.824,04
116.194,61
54.142,17
64.980,54
74.084,89

425.715,67

511.300,98

574.932,37

390.844,86

541.226,25

1.041,60
979,38
379,41
455,01

1.321,40
776,55
276,34
463,82
627,93

1.799,98
898,22
361,76
595,18
737,27

1.417,52
666,47
277,30
419,55
589,53

1.435,16
755,15
360,31
441,76
686,77

2.855,40

3.466,03

4.392,40

3.370,36

3.679,15

5.203,08
3.228,89
89,32
147,71

5.376,14
1.520,85
2.606,98
159,64
215,65

9.567,19
785,62
2.668,31
187,40
260,85

7.680,71
580,91
1.925,34
151,01
179,61

3.078,21
550,46
2.685,51
200,30
149,98

8.669,00

9.879,26

13.469,37

10.517,56

6.664,46

2.791,06
5.062,57
7.853,63
2.728,54
2.728,54
136,74
136,74
447.958,99

4.220,21
6.223,40
10.443,61
2.166,68
2.166,68
97,52
97,52
537.354,07

5.652,02
7.479,14
13.131,16
2.287,80
2.287,80
127,37
127,37
608.340,47

4.330,11
6.043,06
10.373,17
1.325,92
1.325,92
51,94
51,94
416.483,81

2.065,33
4.873,02
6.938,35
1.925,03
1.925,03
35,41
35,41
560.468,65

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

3.10.7.9 Πελάτες
Οι πελάτες της ΕΛΙΝΟΙΛ διαχωρίζονται στις ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες:
¾
¾
¾
¾

Πρατήρια υγρών καυσίμων
Βιομηχανίες
Σκάφη αναψυχής
Εμπορικά πλοία

Επίσης, η θυγατρική ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ασχολείται με την κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων και
βιομηχανικών χώρων. Στο πελατολόγιο της εταιρίας συγκαταλέγονται εταιρίες όπως η LIDL, η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κ.α.
Τέλος, η θυγατρική εταιρία ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ασχολείται με την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών
ανεφοδιασμού σκαφών και εν γένει τη διενέργεια λιανικών πωλήσεων.
Τα πρατήρια υγρών καυσίμων αποτελούν τον κυριότερο πελάτη του Ομίλου. Ειδικότερα, σύμφωνα με δήλωση της
Εταιρίας, οι 10 μεγαλύτεροι πελάτες του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ κατά τη χρήση 2007 ήταν πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και
οι πωλήσεις του Ομίλου προς αυτούς ανήλθαν συνολικά σε € 38.862 χιλ., ήτοι σε ποσοστό 6,4% των συνολικών
πωλήσεων του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ της χρήσης 2007.

70

Η Εταιρία είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής πετρελαιοειδών σε 523 πρατήρια που σύμφωνα με τον νόμο έχουν
αναρτήσει το σήμα της. Με 372 πρατήρια υφίστανται έγγραφες συμβάσεις ενώ με τα υπόλοιπα 151 η συνεργασία
βασίζεται σε προφορική συμφωνία. Εκτός αυτών η Εταιρία προμηθεύει με καύσιμα άλλα 23 πρατήρια (ανεξάρτητα
πρατήρια). Όλες οι συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας με πρατηριούχους που έχει συνάψει η Εταιρία και
βρίσκονται σε ισχύ δεν αντίκεινται στον Κανονισμό 2790/1999 Ε.Ε. έχοντας πενταετή διάρκεια εκτός από αυτές που
λόγω του συνδυασμού τους με σύμβαση υπομίσθωσης του πρατηρίου έχουν διάρκεια υπερβαίνουσα τα 5 έτη.
Οι συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρία με τους πρατηριούχους αφορούν την αποκλειστική από την ΕΛΙΝΟΙΛ προμήθεια
του πρατηριούχου με τις ποσότητες υγρών καυσίμων και λιπαντικών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησής του. Κατά κανόνα, συνάπτεται και παρεπόμενη σύμβαση χρησιδανείου, βάσει της οποίας η ΕΛΙΝΟΙΛ
χρησιδανείζει στον πρατηριούχο τον απαραίτητο εξοπλισμό για το πρατήριο όπως επιγραφές, στέγαστρα, δεξαμενές,
αντλίες κλπ.
Πέρα από τους γενικούς όρους των εν λόγω συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας (διαδοχικών αγοραπωλησιών
πετρελαιοειδών), κατά περίπτωση συμφωνούνται και ειδικότεροι όροι, όπως πχ. η χορήγηση άτοκης εμπορευματικής
πίστωσης επιστρεπτέας σε δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση για την εξασφάλιση της Εταιρίας μπορεί να συμφωνηθεί η
αποδοχή συναλλαγματικής της από τον πρατηριούχο ή και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου του
πρατηριούχου.
Όταν το πρατήριο ανήκει στην ΕΛΙΝΟΙΛ ή αυτή το έχει μισθώσει απευθείας από τους ιδιοκτήτες του και εν συνεχεία το
υπομισθώνει σε πρατηριούχο (ελεγχόμενο πρατήριο), με το ίδιο ιδιωτικό συμφωνητικό, εκτός της σύμβασης
αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας, συνάπτεται και σύμβαση υπομίσθωσης, η οποία είναι παρεπόμενη της κύριας
σύμβασης εμπορικής συνεργασίας.
Από τα 523 πρατήρια στα οποία η Εταιρία είναι αποκλειστικός προμηθευτής τα 4 είναι ιδιόκτητα, τα 73 μισθωμένα
(που στη συνέχεια υπεκμισθώνονται ή παραχωρείται η χρήση τους) και τα υπόλοιπα 446 είναι απλά συνεργαζόμενα με
πενταετείς συμβάσεις
Ο Επενδυτικός Κίνδυνος που σχετίζεται με τις συμβάσεις της Εταιρίας με τα πρατήρια παρατίθεται στην ενότητα του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 2.1.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα» και ειδικότερα,
στην παράγραφο 8 «Προφορικές Συμβάσεις με πρατήρια χωρίς ποινικές ρήτρες».
Ο Νομικός Ελεγκτής στην Έκθεση Ελέγχου του σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τις κατωτέρω τυπικές συμβάσεις
της Εταιρίας:
«Όπως προκύπτει από τις τυπικές συμβάσεις που τέθηκαν υπόψη του νομικού ελέγχου, η διάρκεια των συμβάσεων
αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας (διαδοχική αγοραπωλησία πετρελαιοειδών) με τους πρατηριούχους είναι
πενταετής εκτός από τη περίπτωση που αυτή συνδέεται με σύμβαση υπομίσθωσης πρατηρίου. Οι συμβάσεις
αποκλειστικής προμήθειας διέπονται από τον Κανονισμό 2790/1999 Ε.Ε. ο οποίος εκτός των άλλων θέτει περιορισμό
στη διάρκεια των συμβάσεων που εμπεριέχουν υποχρέωση μη ασκήσεως ανταγωνισμού, όπως εν προκειμένω
θεωρείται η υποχρέωση αποκλειστικής προμήθειας των πρατηρίων από την Εταιρία. Έτσι η διάρκεια των εν λόγω
συμβάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη εκτός αν «…τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αφορά η σύμβαση
πωλούνται από τον αγοραστή σε χώρους και οικόπεδα που είτε ανήκουν στον προμηθευτή είτε σε τρίτα μέρη μη
συνδεδεμένα με τον αγοραστή και τα οποία μισθώνονται από τον προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της
υποχρεώσεως μη ανταγωνισμού δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα κατοχής των χώρων και οικοπέδων από τον
αγοραστή». Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.4 του Ν. 3054/2002 τα πρατήρια που τροφοδοτούνται
αποκλειστικά από έναν προμηθευτή υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο το εμπορικό σήμα του κατόχου
άδειας εμπορίας άλλως να αναρτούν ειδικό σήμα με την ένδειξη ανεξάρτητο πρατήριο».
Ακολούθως παρατίθεται μια τυπική σύμβαση της Εταιρίας με πελάτη της πρατηριούχο. Η εν λόγω σύμβαση δύναται να
παραλλαχθεί ανάλογα με τους ειδικότερους όρους που συνάπτει η Εταιρία με τον πρατηριούχο.
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Τύπος
Συμβαλλόμενοι
Διάρκεια
Αντικείμενο
Ποινική ρήτρα

Εγγύηση

Αμοιβή

Σύμβαση διαδοχικών αγοραπωλησιών πετρελαιοειδών μαζί με σύμβαση
χρησιδανείου
Η Εταιρία και ο Πρατηριούχος
5 έτη
Η αποκλειστική από την Εταιρία προμήθεια του Πρατηριούχου με διαδοχικές
αγορές όλων των αναγκαίων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και λιπαντικών που
απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής του.
Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Πρατηριούχου της υποχρέωσης της
αποκλειστικής προμήθειας των εμπορευμάτων που διαθέτει μέσω του πρατηρίου
του από την Εταιρία, τότε ο Πρατηριούχος θα οφείλει στην Εταιρία εκτός από
αποζημίωση και ποινική ρήτρα για κάθε χιλιόλιτρο βενζινών ή πετρελαίου diesel
που θα προμηθευτεί από τρίτον. Παράλληλα στην περίπτωση αυτή η Εταιρία
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας αυτού του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Σε περίπτωση πρόωρης λύσεως της σύμβασης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να
αξιώσει καταβολή ποινικής ρήτρας.
Ο Πρατηριούχος αποδέχθηκε και παρέδωσε στην Εταιρία μια συναλλαγματική ίσου
με το κόστος των εργασιών που η Εταιρία θα εκτελέσει στο πρατήριο, η οποία
αφέθηκε ασυμπλήρωτη (κενή) ως προς την ημερομηνία λήξης της. Η Εταιρία
οποτεδήποτε προκύψει οποιαδήποτε απαιτητή αξίωση της έναντι του Πρατηριούχου
έχει δικαίωμα δυνάμει εντολής που της παρείχε ο Πρατηριούχος να συμπληρώσει
την ημερομηνία λήξης αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρατηριούχο
προ 3 ημερών.
Το τίμημα που θα αγοράζει ο Πρατηριούχος καθορίζεται κάθε φορά λαμβανομένων
υπόψη και των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση του κόστους
τους και επιβαρύνεται με τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α.

3.10.8 Σήματα, Ευρεσιτεχνίες & Άδειες Λειτουργίας
3.10.8.1 Σήματα
Σε σχέση με τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, τέθηκαν υπόψη του Έκτακτου Νομικού Ελέγχου
αντίγραφα κατάθεσης των κάτωθι ημεδαπών εμπορικών σημάτων (trademarks) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική
Γραμματεία Εμπορίου τα οποία έχουν γίνει δεκτά. Επίσης, τέθηκαν υπόψη του Έκτακτου Νομικού Ελέγχου αντίγραφα
εμπορικών σημάτων των οποίων κάτοχος είναι η Εταιρία στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα στην Κίνα καθώς και
αιτήσεις για καταχώριση εμπορικών σημάτων στην ίδια χώρα.
Να σημειωθεί ότι η Εταιρία με βάση τα όσα παρασχέθηκαν στον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή δε φαίνεται να είναι κάτοχος
άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
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Εμπορικά Σήματα της Εταιρίας στην Ελλάδα
α/α

Περιγραφή Σήματος

Κλάσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών

Δικαιούχος

1

ΕΛΙΝΟΙΛ
(131421)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
ELIN
(131422)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
ELIN
(131423)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
ελίν
(139824)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Unleaded ελίν plus
(156093)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Dieseltec
(164675)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Autotec
(164676)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Agrotec
(164677)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση

4: Κάθε είδους υγρά καύσιμα αυτοκινήτων οχημάτων,
λιπαντικά και ορυκτέλαια μηχανών και υγραέρια

Εταιρία

Ημ/νία
Κατάθεσης
04.07.1996

4: Κάθε είδους υγρά καύσιμα αυτοκινήτων οχημάτων,
λιπαντικά και ορυκτέλαια μηχανών και υγραέρια

Εταιρία

04.07.1996

04.07.2016
(μετά από
ανανέωση)

4: Κάθε είδους υγρά καύσιμα αυτοκινήτων οχημάτων,
λιπαντικά και ορυκτέλαια μηχανών και υγραέρια

Εταιρία

04.07.1996

04.07.2016
(μετά από
ανανέωση)

4: Κάθε είδους υγρά καύσιμα αυτοκινήτων οχημάτων,
λιπαντικά και ορυκτέλαια μηχανών και υγραέρια

Εταιρία

13.05.1998

13.05.2018
(μετά από
ανανέωση)

4: Yγρά καύσιμα

Εταιρία

21.03.2001

21.03.2011

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

2

3

4

5

6

7

8

Ημ/νία Λήξης
04.07.2016
(μετά από
ανανέωση)
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α/α

Περιγραφή Σήματος

Κλάσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών

Δικαιούχος

9

Transtec
(164678)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Geartec
(164679)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Greasetec
(164680)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
heavytec
(164681)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
maretec
(164682)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

mototec
(164683)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
multitec
(164684)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Έλεγχος ποιότητας-και αυτό
το πρατήριο ελέγχεται
(164712)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Έλεγχος ποιότητας-και αυτή η
αντλία ελέγχεται
(164713)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση
Συλλογή
(175584)
Λεκτικό, απεικόνιση και
έγχρωμη σύνθεση

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Εταιρία

Ημ/νία
Κατάθεσης
23.10.2002

Ημ/νία
Λήξης
23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Λιπαντικά για κάθε είδους όχημα, σκάφη,
μοτοσυκλέτες, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Υγρά καύσιμα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

4: Υγρά καύσιμα

Εταιρία

23.10.2002

23.10.2012

39: Προσδιορισμός απορριμάτων και αποβλήτων
προς μεταφορά και αποθήκευση
40: Επεξεργασία και μετατροπή αποβλήτων και
απορριμάτων

Εταιρία

27.09.2004

27.09.2014.
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Εμπορικά Σήματα της Εταιρίας σε χώρες του εξωτερικού
Στην έκθεση του Έκτακτου Νομικού Ελέγχου περιλαμβάνονται τα κάτωθι πιστοποιητικά καταχώρησης από το «Registar
of Trademarks» της Σιγκαπούρης των εξής σημάτων:
Περιγραφή
Σήματος
Ελίν
ΤΟ4/01460D

Κλάσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών

Δικαιούχος
Εταιρία

Ημ/νία
Κατάθεσης
04.02.2004

Ημ/νία
Λήξης
04.02.2014

4: Βιομηχανικά έλαια (εκτός από εδώδιμα και λίπη και βασικά έλαια),
λιπαντικά, καύσιμα (περιλαμβανομένων των καυσίμων μηχανών) και
φωτιστικά πετρέλαια

Ελίν
ΤΟ4/01461Β

38: Μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών μέσων και
του Ίντερνετ.

Εταιρία

04.02.2004

04.02.2014

Ελίν
ΤΟ4/01462J

42: Δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, παροχή επιστημονικών
πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανία πετρελαίου, φυλλάδια ενημερωτικά
σχετικά με τα έλαια, έρευνες σχετικές με έλαια

Εταιρία

04.02.2004

04.02.2014

Ελίν-elin
marine
T05/07249G
Ελίν-elin
marine
T05/07250J
Ελίν-elin
marine
T05/07251I

4: Βιομηχανικά έλαια και λίπη (εκτός των εδώδιμων ελαίων και λιπών και
των βασικών ελαίων), λιπαντικά, καύσιμα (περιλαμβανομένων των
καυσίμων μηχανών) και φωτιστικά πετρέλαια
38: Μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών μέσων και
του Ίντερνετ.

Εταιρία

28.04.2005

28.04.2015

Εταιρία

28.04.2005

28.04.2015

42: Δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, παροχή επιστημονικών
πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανία πετρελαίου, φυλλάδια ενημερωτικά
σχετικά με τα έλαια, έρευνες σχετικές με έλαια

Εταιρία

28.04.2005

28.04.2015

Τέλος, στην έκθεση του έκθεση του Έκτακτου Νομικού Ελέγχου περιλαμβάνονται οι κάτωθι επιστολές σχετικά με την
κατάθεση αιτήσεων καταχώρησης προς το Trademark office της Κίνας των παρακάτω σημάτων:
•
•

Ελίν με αριθμό κατάθεσης 4673000, ημερομηνία κατάθεσης 23.05.2005, κλάση 4
Ελίν με αριθμό κατάθεσης 4673001, ημερομηνία κατάθεσης 23.05.2005, κλάση 3

3.10.8.2 Άδειες λειτουργίας
Η Εταιρία εκτός της έδρας της, στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, διατηρεί εγκαταστάσεις στους Δήμους:
• Αγριάς (αποθήκευσης υγρών καυσίμων) και Φερρών [εργοστάσιο επεξεργασίας οπτάνθρακα (πετ-κωκ) και
γαιανθράκων (ανθρακίτη)] Νομού Μαγνησίας ,
• Ασπροπύργου [εργοστάσιο αποθήκευσης και επεξεργασίας γαιανθράκων και οπτάνθρακα (πετ-κωκ) στη θέση
Παραλία Ασπροπύργου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων στη θέση Νεόκτιστα]
Νομού Δυτικής Αττικής και
• Aβδήρων [τοποθεσία Πόρτο Λάγος] (αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων) Νομού Ξάνθης.
Σύμφωνα με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή, η Εταιρία κατέχει τις απαιτούμενες από τους νόμους 3054/2002 και
3325/2005, όπως ισχύουν, άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργίας των εγκαταστάσεών της. Επίσης, σύμφωνα
με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή η κατοχή των αδειών της Εταιρίας τελεί υπό την προϋπόθεση της διαρκούς
συμμόρφωσης της με τους όρους χορήγησής τους.
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Η Εταιρία και ο Όμιλος της δεν εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών
εκμετάλλευσης ή από νέες μεθόδους μεταποίησης, που να είναι σημαντικά για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την
κερδοφορία την Εταιρίας και του Ομίλου της πλην των κατωτέρω αδειών εκμετάλλευσης.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ συμμορφώνεται με τους όρους και τις προυποθέσεις των οποίων
χορηγήθηκαν οι άδειες λειτουργίας, ως αυτές περιγράφονται κατωτέρω.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες λειτουργίας της Εταιρίας και του Ομίλου της βλέπετε την ενότητα
3.3.2 «Συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και τη σχετική ενότητα του Νομικού
Ελέγχου.
3.10.8.2.1

Άδειες Εμπορίας ΕΛΙΝΟΙΛ

Η Εταιρία διαθέτει:


Άδεια εμπορίας κατηγορίας Α’ (πετρελαιοειδών προϊόντων) σύμφωνα με την από 20.06.2008 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. Με την εν λόγω απόφαση ανανεώθηκε η υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.8/2139/15.03.2000 άδεια
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ της Εταιρίας. Η συγκεκριμένη άδεια εμπορίας
πετρελαιοειδών χορηγήθηκε για χρονικό διάστημα 10 ετών και έχει ισχύ για ολόκληρη την επικράτεια.



Άδεια εμπορίας κατηγορίας Δ’(ασφάλτου) σύμφωνα με την από 25.05.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε η ως άνω άδεια για χρονικό διάστημα 10 ετών. Ρητά ορίζεται ότι έχει
ισχύ για ολόκληρη την επικράτεια με τον όρο ότι στο διάστημα αυτό θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις
έκδοσής της.



Άδεια εμπορίας κατηγορίας Ε’ (αφορολόγητα ναυτιλιακά καύσιμα) σύμφωνα με την από 05.07.2001 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την εν λόγω απόφαση ανανεώθηκε από την λήξη ισχύος της δηλ. από
09.09.2001 η άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Ε’ της Εταιρίας η οποία είχε χορηγηθεί με
την με αριθμό πρωτοκόλλου Δ2/Α/Φ8/19616/09/09/93 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ειδικότερα, η εν
λόγω ανανέωση έχει ισχύ για χρονικό διάστημα 8 ετών.

3.10.8.2.2

Άδειες εγκαταστάσεων στους Δήμους Αγριάς Βόλου και Φερρών Νομού Μαγνησίας

Α. Εγκαταστάσεις στο Δήμο Αγριάς (αποθήκευσης υγρών καυσίμων)
Σχετικά με τις εν λόγω εγκαταστάσεις η Εταιρία διαθέτει:
-Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με την από 27.11.2003 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
(Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας απεριόριστης
χρονικής διάρκειας. Είχε προηγηθεί η χορήγηση της σχετικής άδειας εγκατάστασης με την με αριθμό πρωτοκόλλου
1238/Φ. 14-57/17.06.2003 απόφαση της αυτής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που
είχαν υποβληθεί για την έκδοση της τελευταίας άδειας εγκατάστασης, τέθηκε υπόψη του νομικού ελέγχου αντίγραφο της
με αριθμό πρωτοκόλλου 91861/27.06.2002 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδας Ανάκτησης Ατμών στην εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων προϊόντων, καθώς και
ανανέωση της ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθμό 67638/24.10.1997 της εν λόγω
εγκατάστασης. Οι περιγραφόμενοι στην ως άνω απόφαση περιβαλλοντικοί όροι είχαν ισχύ για 6 έτη από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την επιφύλαξη ότι δεν θα επερχόταν μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων
εκδόθηκε η απόφαση. Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία για την ως άνω ανανέωση της
απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
Στη συνέχεια, με δεδομένη την απόκτηση από την Εταιρία των εν λόγω εγκαταστάσεων το 2006, εκδόθηκε νέα άδεια
λειτουργίας σύμφωνα με την από 04.01.2006 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας.
-Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την από 27.11.2003 άδειας λειτουργίας στο οποίο γίνεται μνεία της
με αριθμό πρωτοκόλλου 6095/Φ.1034/12.09.2003 άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων της Διεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ. του
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ διάρκειας ισχύος μέχρι 30.08.2006. Η τελευταία ανανέωση της εν λόγω άδειας χορηγήθηκε με την από
10.10.2008 απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και
παρατάθηκε μέχρι τις 30.01.2009. Η Εταιρία έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα στις αρμόδιες αρχές αίτηση για ανανέωση της
εν λόγω άδειας.
Β. Εγκαταστάσεις στο Δήμο Φερρών [εργοστάσιο επεξεργασίας οπτάνθρακα (πετ-κωκ) και γαιανθράκων (ανθρακίτη)]
-Άδεια Λειτουργίας-Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Με την από 14.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας)
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας απεριόριστης χρονικής διάρκειας αναφορικά με το εργοστάσιο επεξεργασίας
οπτάνθρακα (ΠΕΤ-ΚΩΚ) και γαιανθράκων (ανθρακίτη) στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου καθόλη τη διάρκεια ισχύος της.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που μνημονεύει η ως άνω άδεια ότι είχαν υποβληθεί για την έκδοσή της συγκαταλέγεται η
με αριθμό 117552/26.06.2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της Διεύθυνσης ΕΑΕΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η
οποία είχε διάρκεια ισχύος έως 26.06.2008. Δεδομένου ότι το 2004 πραγματοποιήθηκε επέκταση - εκσυγχρονισμός του
μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, χορηγήθηκε η από 22.09.2004 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3049
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η τελευταία έχει ισχύ έως τις 31.09.2009.
3.10.8.2.3 Εγκαταστάσεις στο Δήμο Αβδήρων (οικισμός Πόρτο – Λάγος) Νομού Ξάνθης (αποθήκευσης και
διακίνησης υγρών καυσίμων)
Σχετικά με τις εν λόγω εγκαταστάσεις η Εταιρία διαθέτει:
-Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με την από 03.03.2000 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης (Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και
Βιομηχανίας) με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας απεριόριστης χρονικής διάρκειας για τις εγκαταστάσεις της
Εταιρίας στο Δήμο Αβδήρων στην περιοχή Πόρτο Λάγος. Η τελευταία αποτελεί ανανέωση των αντίστοιχων αδειών που
χορηγήθηκαν με τις αποφάσεις του αυτού Νομάρχη με αριθμούς πρωτοκόλλου Φ14.690/165/26.04.1995 και
Φ14.690/132/23.05.1996. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 2006, πραγματοποιήθηκε επέκταση των υφισταμένων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού και δεξαμενών. Η Εταιρία έλαβε νέα άδεια
λειτουργίας σύμφωνα με την από 07.03.2006 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης απεριόριστης χρονικής διάρκειας.
-Όσον αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των εν λόγω εγκαταστάσεων τέθηκε υπόψη του νομικού ελέγχου
αντίγραφο της από 13.02.1995 σχετικής Απόφασης του Τμήματος Βιομηχανιών της Διεύθυνσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση είχε διάρκεια ισχύος 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης, δηλ. έληγε στις
13.02.2000. Μετά από 3 τροποποιήσεις - μεταβολές που επήλθαν σχετικά με την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών
όρων και που καταγράφονται στην από 16.05.2008 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2658 απόφαση τροποποίησης της
απόφασης έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ως άνω απόφαση έχει ισχύ έως τις 18.01.2009. Η
Εταιρία έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα στις αρμόδιες αρχές αίτηση για ανανέωση της εν λόγω άδειας.
Τέλος, η Εταιρία τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι
ενημερωμένα σύμφωνα με τη διαρρύθμιση της εγκατάστασης.
3.10.8.2.4 Εγκαταστάσεις στο Δήμο Ασπροπύργου Νομού Αττικής
Σχετικά με τις εν λόγω εγκαταστάσεις η Εταιρία διαθέτει:
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Α. Εγκαταστάσεις στη θέση Παραλία Ασπροπύργου [εργοστάσιο αποθήκευσης και επεξεργασίας γαιανθράκων
και οπτάνθρακα (πετ-κωκ)]
-Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με την από 29.10.1998 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (Διεύθυνση Βιομηχανίας
και Ορυκτού Πλούτου) απεριόριστης χρονικής διάρκειας. Στη συνέχεια, ενόψει του ότι υποβλήθηκαν από την Εταιρία
νέα σχεδιαγράμματα εκδόθηκε η από 22.12.1999 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε
η ως άνω απόφαση.
-Αναφορικά με την έγκριση και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, με την από 20.12.2004 Απόφαση του Νομάρχη
Δυτικής Αττικής (Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος) παρατάθηκε η
διάρκεια ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων έως τις 20.12.2009. Είχαν προηγηθεί οι με αριθμό
πρωτοκόλλου 23793/2773/1994 και 1081/1998 αποφάσεις έγκρισης και παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων.
Β. Εγκαταστάσεις στη θέση Νεόκτιστα Ασπροπύργου (αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων)
Σχετικά με τις εν λόγω εγκαταστάσεις η Εταιρία διαθέτει:
- Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με την από 10.04.2001 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής
απεριόριστης χρονικής διάρκειας.
-Αναφορικά με την έγκριση και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, με την από 30.11.2006 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ανανεώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι με αριθμό 45030/06.03.2000 και
29540/09.12.94 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι σχετικοί
εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν έως τις 31.12.2011. Η ως άνω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
τροποποιήθηκε με την από 14.02.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Η τροποποίηση
αφορούσε στην εγκατεστημένη ισχύ της μονάδας, η οποία μετά τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων ανερχόταν στις
105,6 KW. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 30.11.2006 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
3.10.8.2.5 Άδειες των ενοποιούμενων εταιριών της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Σύμφωνα με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή α) η ενοποιούμενη εταιρία ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α. Ε. κατέχει τις απαιτούμενες
από το β.δ 465/1970 και το π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν, άδειες λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων εκτός ή εντός
κατοικημένων περιοχών αντίστοιχα, β) η ενοποιούμενη ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ κατέχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου
παραγωγής μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (βιοντήζελ) σύμφωνα με τον νόμο 3325/2005, όπως ισχύει και γ) η
ενοποιούμενη εταιρία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι εγγεγραμμένη στη πρώτη τάξη του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ν. 1418/1984.
3.10.9 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους της εμπορίας πετρελαιοειδών μέσω της ΕΛΙΝΟΙΛ και της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ,
της εμπορικής ναυτιλίας μέσω της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και των κατασκευών μέσω της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ. Η λειτουργία
των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών σε σχέση με τις ως άνω δραστηριότητές τους και των πλοίων της
ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο για την
εύρυθμη λειτουργία τους, προϋποθέτει την διαρκή συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές
ενόψει της χορήγησης αδειών και πιστοποιητικών. (οι άδειες παρατίθενται στην ενότητα 3.10.8.2 του Ενημερωτικού
Δελτίου).
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ και οι θυγατρικές της συμμορφώνονται ουσιωδώς με τις διατάξεις του
περιβαλλοντικού δικαίου, δεν έχουν περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, οχλήσεις για συμμόρφωση με περιβαλλοντικές
διατάξεις, τυχόν διεκδικήσεις και οχλήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και δεν τους έχει επιβληθεί καμιά σημαντική
κύρωση.
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Ενδεικτικό της περιβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθεί αποτελεί το γεγονός ότι η Εταιρία, συμμορφούμενη με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλει την μείωση των εκπομπών αερίων υδρογονανθράκων (VOC) κατά την διακίνηση
και αποθήκευση καυσίμων μέχρι και την παραλαβή τους από τα πρατήρια, υλοποιεί επένδυση ύψους € 2 εκατ. με την
εγκατάσταση συστήματος φόρτωσης από τον πυθμένα (bottom loading) και μονάδας ανάκτησης ατμών (VRU) στις
εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων που διαθέτει στον Ασπρόπυργο. Το εν λόγω σύστημα μειώνει το χρόνο φόρτωσης
κατά 50% - 70%, ενισχύει σημαντικά τους όρους ασφαλείας, διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων και παράλληλα
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μη διαφυγή ατμών βενζίνης στην ατμόσφαιρα
Η θυγατρική εταιρία ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς
Σύμβασης του 1974 για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974, σχετικό έγγραφο συμμόρφωσης,
ενώ τα πλοία που ναυλώνει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής προστασίας.
Ειδικότερα, τέθηκε υπόψη του Νομικού Ελεγκτή έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι το σύστημα ασφαλούς
διαχείρισης της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του Διεθνούς
Κώδικα Διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων για την πρόληψη της ρύπανσης (Κώδικας ISIM) για τον
τύπο των πετρελαιοφόρων πλοίων. Το έγγραφο αυτό έχει ισχύ μέχρι τις 20.09.2011 υπό την προϋπόθεση ότι θα
διενεργούνταν οι προβλεπόμενοι περιοδικοί έλεγχοι. Στις 26.03.2008 εκδόθηκε πιστοποιητικό περιβαλλοντικής
προστασίας από τον νηογνώμονα Lloyd’s Register για τα δεξαμενόπλοια ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ και ΖΕΦΥΡΟΣ της ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Ειδικότερα, τέθηκε υπόψη του Νομικού Ελεγκτή έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι το σύστημα ασφαλούς
διαχείρισης της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του Διεθνούς
Κώδικα Διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων για την πρόληψη της ρύπανσης (Κώδικας ISIM) για τον
τύπο των πετρελαιοφόρων πλοίων. Το έγγραφο αυτό έχει ισχύ μέχρι τις 20.09.2011 υπό την προϋπόθεση ότι θα
διενεργούνταν οι προβλεπόμενοι περιοδικοί έλεγχοι. Επίσης, τέθηκε υπόψη του Νομικού Ελέγχου αντίγραφο
πιστοποιητικού περιβαλλοντικής προστασίας το οποίο εκδόθηκε στις 26.03.2008 από τον νηογνώμονα Lloyd’s Register
όπου και καταγράφονται τα δεξαμενόπλοια ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ και ΖΕΦΥΡΟΣ της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Οι Επενδυτικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις άδειες της ΕΛΙΝΟΙΛ και του Ομίλου της και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις τους παρατίθενται στην ενότητα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 2.1.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται με
την επιχειρηματική δραστηριότητα» και ειδικότερα, στην παράγραφο 6 « Άδειες και πιστοποιητικά».
3.10.10 Σημαντικές Συμβάσεις Συνεργασίας
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της ΕΛΙΝΟΙΛ, κατά την διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, η ΕΛΙΝΟΙΛ, ή
οποιαδήποτε άλλη Εταιρία του Ομίλου της, δεν είχε σημαντικές συμβάσεις εκτός του συνήθους πλαισίου
δραστηριοτήτων της ως συμβαλλόμενο μέλος, σύμφωνα με την παρ. 22 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επίσης, η Εταιρία και ο Όμιλος της, δεν έχουν εξάρτηση από εμπορικές, βιομηχανικές ή χρηματοοικονομικές
συμβάσεις, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή την κερδοφορία της Εταιρίας
και του Ομίλου της, σύμφωνα με την παρ. 6.4 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με εξαίρεση τις ακόλουθες συμβάσεις:
Σημειώνεται ότι ακολούθως παρατίθενται οι βασικότεροι όροι των συμβάσεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά
στην έκθεση του Νομικού Ελέγχου, η οποία είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας.
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3.10.10.1 Σημαντικές συμβάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ με προμηθευτές
3.10.10.1.1 Συμβάσεις με την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»
Α. Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων
Τύπος
Συμβαλλόμενοι
Ημερομηνία
Διάρκεια
Αντικείμενο
Αμοιβή

Υποχρεώσεις των μερών
Εγγυήσεις
Επίλυση διαφορών/δωσιδικία

Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων
Η εταιρία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (Πωλητής) και η Εταιρία (Αγοραστής)
26.10.2004
Η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου και τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2004
Η πώληση και παράδοση από τον Πωλητή στον Αγοραστή των πετρελαιοειδών
προϊόντων, στις ποσότητες - κατανεμημένες κατά τρίμηνο και περιοχή - που
περιγράφονται στην σύμβαση.
Οι τιμές πώλησης των προϊόντων θα προσδιορίζονται σε ημερήσια βάση με βάση τις
δημοσιεύσεις των τιμών HIGH όπως δημοσιεύονται στο περιοδικό Platt’s European
Marketscan για φορτία Fob Med Basis Italy για το χρονικό διάστημα 4 ημερών. Στις
μέσες δολαριακές τιμές που προκύπτουν σύμφωνα με το παραπάνω προστίθενται
προσαυξήσεις οι οποίες μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης.
Ο Πωλητής ανέλαβε την υποχρέωση τα προϊόντα που παραδίδει στον Αγοραστή να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας που θα ισχύουν κατά την ημέρα
παράδοσης όπως αυτές θα καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Αγοραστής υποχρεούται να καλύπτει με εγγυήσεις σε ποσοστό κατά την κρίση του
Πωλητή, μέχρι το 100% της συνολικής πίστωσης του Πωλητή συμπεριλαμβανομένων
των τόκων.
Σε περίπτωση διαφορών από την εφαρμογή της σύμβασης θα γίνεται προσπάθεια
εξώδικης επίλυσης/ διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μέσα σ’ ένα μήνα το
αργότερο αφ’ ότου προκύψει η διαφορά. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών.

Β. Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών για καταναλωτές που δικαιούνται ατέλειας
Τύπος
Συμβαλλόμενοι
Ημερομηνία
Διάρκεια
Αντικείμενο
Αμοιβή
Εγγυήσεις
Εφαρμοστέο δίκαιο/δωσιδικία

Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων για καταναλωτές που δικαιούνται
ατέλειας.
Η εταιρία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (Πωλητής) και η Εταιρία (Αγοραστής)
16.01.2008
01.01.2008-31.12.2008
Η πώληση πετρελαιοειδών για καταναλωτές που δικαιούνται ατέλειας
Οι τιμές πώλησης των προϊόντων θα προσδιορίζονται σε ημερήσια βάση με βάση τις
δημοσιεύσεις των τιμών HIGH όπως δημοσιεύονται στο περιοδικό Platt’s European
Marketscan για φορτία Fob Med Basis Italy.
Η εγγύηση πληρωμής θα καλύπτεται από την εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί
για την αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων για την εσωτερική αγορά.
Ελληνικό δίκαιο - Δικαστήρια Αθηνών
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Γ. Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων για τον ανεφοδιασμό πλοίων
Τύπος
Συμβαλλόμενοι
Διάρκεια
Αντικείμενο

Αμοιβή
Εγγυήσεις
Εφαρμοστέο δίκαιο/δωσιδικία

Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων για τον ανεφοδιασμό πλοίων
(bunkering)
Η εταιρία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (Πωλητής) και η Εταιρία (Αγοραστής)
01.01.2008-31.12.2008
Η πώληση και παράδοση από τον Πωλητή στον Αγοραστή των πετρελαιοειδών
προϊόντων (ειδικότερα gasoil 50ppm) με προορισμό τον ανεφοδιασμό πλοίων. Ο
Αγοραστής ανέλαβε την υποχρέωση να παραδίδει τις ποσότητες που αγοράζει με δικά
του μέσα με αποκλειστικά δική του ευθύνη αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης
τρίτων.
Οι τιμές πώλησης των προϊόντων θα προσδιορίζονται σε ημερήσια βάση με βάση τις
δημοσιεύσεις των τιμών HIGH όπως δημοσιεύονται στο περιοδικό Platt’s European
Marketscan για φορτία Fob Med Basis Italy
Η εγγύηση πληρωμής θα καλύπτεται από την εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί
για την αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων για την εσωτερική αγορά.
Ελληνικό δίκαιο - Δικαστήρια Αθηνών

3.10.10.1.2 Συμβάσεις με την εταιρία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
Α. Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών
Τύπος
Συμβαλλόμενοι
Ημερομηνία
Διάρκεια

Αντικείμενο
Αμοιβή

Εγγυήσεις
Επίλυση της
δωσιδικία

διαφοράς

Σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών
Η «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (Πωλητής) και η Εταιρία
(Αγοραστής)
02.04.2008
Από 1.1.2008 έως 31.12.2008 με δυνατότητα ανανέωσης αρκεί να συμφωνηθεί αυτό
μέχρι τις 15.10.2008. Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις με τον Πωλητή για την κατάρτιση νέας σύμβασης με το ίδιο
αντικείμενο.
Η πώληση και παράδοση από τον Πωλητή στον Αγοραστή πετρελαιοειδών προϊόντων
(βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ, φωτιστικό πετρέλαιο και φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης).
Για τον υπολογισμό της τιμής για όλους τους τύπους βενζινών και diesel θα λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος όρων υψηλών τιμών Platt’s European Marketscan 4
δημοσιεύσεων. Για το φωτιστικό πετρέλαιο ο μέσος όρος τιμών υψηλών τιμών Platt’s
European Marketscan Fob Med Basis Italy 4 δημοσιεύσεων. Σ’ αυτές τις τιμές θα
προστίθενται οι προσαυξήσεις ανάλογα με τον όγκο των παραδόσεων
Ο Αγοραστής υποχρεούται να καλύπτει με εγγυήσεις σε ποσοστό κατά την κρίση του
Πωλητή, μέχρι το 100% της συνολικής πίστωσης του Πωλητή σε ευρώ
συμπεριλαμβανομένων των τόκων.
- Σε περίπτωση διαφορών από την εφαρμογή της σύμβασης θα γίνεται προσπάθεια
εξώδικης επίλυσης/ διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μέσα σ’ ένα μήνα το
αργότερο αφ’ ότου προκύψει η διαφορά. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών.
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Β. Σύμβαση αποθήκευσης και φύλαξης καυσίμων
Τύπος
Συμβαλλόμενοι
Ημερομηνία
Διάρκεια
Αντικείμενο
Αμοιβή
Υποχρεώσεις της εταιρίας

Καταγγελία
Εφαρμοστέο δίκαιο/δωσιδικία

Σύμβαση αποθήκευσης και φύλαξης καυσίμων
Η Εταιρία και η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ)
12.06.2008
Αόριστη από 01.06.2008
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως μισθώτρια εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων στην περιοχή Νέας
Καρβάλης Καβάλας της ιδιοκτήτριας PENYLAN αναλαμβάνει την αποθήκευση και
φύλαξη καυσίμων της Εταιρίας.
Η αμοιβή θα καθοριστεί στα πλαίσια της σύμβασης πωλήσεων πετρελαιοειδών για την
Ελληνική εσωτερική αγορά μεταξύ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και Εταιρίας.
Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης η Εταιρία υποχρεούται να παραλάβει τα
αποθέματά της εντός 30 ημερών.
Η Εταιρία υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ οφειλόμενη σε
παραλείψεις του προσωπικού της.
Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αναιτίως
με την επίδοση έγγραφης προειδοποίησης ενός μήνα στο άλλο μέρος.
Ελληνικό Δίκαιο – Δικαστήρια Αθηνών

3.10.10.2 Σημαντικές πιστωτικές – δανειακές συμβάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ
Η Εταιρία έχει συνάψει μία σειρά από οικονομικές συμβάσεις οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
ακολούθως:
•
•

Συμβάσεις πίστωσης με Ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό
Συμβάσεις ομολογιακού δανείου

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα πιστωτικά όρια της ΕΛΙΝΟΙΛ με τις εξής Τράπεζες και οι αντίστοιχες οφειλές
τους όπως αυτές παρουσιάζονται στις 31.10.2008:

Τράπεζα
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA BANK ΑΕ
EFG EUROBANK & ERGASIAS
AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
HSBC BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
PROBANK
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
PROTONBANK
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)
Όριο Πίστωσης
Σύμβασης (συνολικά)
Ανάλυση οφειλών 31/10/2008
Βρχαχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
37.000
4.349
13.200
35.000
1.000
11.000
32.300
20.498
3.200
18.000
5.000
10.000
2.000
3.500
4.500
5.000
4.000
156.300

8.000
5.000
6.000

3.000

33.847

41.400

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία που αναφέρονται στην Έκθεση του Νομικού Ελέγχου
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3.10.10.2.1 Συμβάσεις κοινών ομολογιακών δανείων
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙ ΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙ Λ (σε χιλ. €)

Τράπεζα
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Αριθμός
Ημερομηνία έκδοσης
σύμβασης
δανείου
407009631
1/10/2004

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

407031343

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

447002661

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

-

EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ

-

Σκοπός

Αναχρηματοδότηση μέρους
βραχυπρόθεσμου υποχρεώσεων προς την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
6/10/2004 Αναχρηματοδότηση μέρους υφ ιστάμενων
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
υποχρεώσεων
24/9/2008 Αναχρηματοδότηση μέρους υφ ιστάμενου
βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού
27/5/2008 Αναχρηματοδότηση μέρους υφ ιστάμενων
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
υποχρεώσεων
8/2/2006

Ποσό Δανείου
7.000

8.000

10.000
8.000

4.800

Αναχρηματοδότηση υφ ιστάμενου δανεισμού
και η συμμετοχή της ΕΛΙΝΟΙΛ στην αύξηση
του μετοχικού κεφ αλαίου της ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ

-

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

-

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

-

29/7/2004

7.500

Η ορθολογικοποίηση της δομής του
ισολογισμού, ο καλύτερος προγραμματισμός
της δομής του ισολογισμού και το
χαμηλότερο κόστος δανεισμού
7/2/2005 Η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου
τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.
30/5/2008

5.000
10.000

i) Η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων
τραπεζικών υποχρεώσεων του Εκδότη στην
Τράπεζα ποσού €3.250.000 περίπου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

-

ii) Η εξόφ ληση τραπεζικών υποχρεώσεων
του Εκδότη σε άλλες τράπεζες ποσού
€6.750.000 περίπου
15/3/2007 Αναχρηματοδότηση υφ ισταμένου τραπεζικού
δανεισμού

ΣΥΝΟΛΟ

6.000
66.300

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Νομικού Ελέγχου

3.10.10.3 Σημαντικές συμβάσεις της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οι σημαντικότερες συμβάσεις της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι οι κατωτέρω συμβάσεις ναύλωσης των τριών
δεξαμενοπλοίων «ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ», «ΖΕΦΥΡΟΣ» και «ΜΑΙΣΤΡΟΣ»:
- Το από 09.03.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό χρονοναύλωσης του υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ
με την εταιρία «ΛΗΔΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- Το από 05.09.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό χρονοναύλωσης του υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου ΖΕΦΥΡΟΣ με
την εταιρία «DERRIS FINANCE INC»
- Το από 01.07.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό χρονοναύλωσης του υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου ΜΑΪΣΤΡΟΣ με
την εταιρία «ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΟΙΛ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σημειώνεται ότι βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων, η ΕΛΙΝΟΙΛ εκναυλώνει από την ΕΛΙΝ ΝΕ με ολική ναύλωση τα
δεξαμενόπλοια «ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ», «ΖΕΦΥΡΟΣ» και «ΜΑΙΣΤΡΟΣ» για την αποκλειστική χρήση αυτών προς εξυπηρέτηση
των αναγκών της (μεταφορά πετρελαιοειδών προιόντων στα νησιά). Οι εν λόγω συμβάσεις είναι αορίστου διάρκειας.
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3.11

Επενδύσεις

3.11.1 Επενδύσεις Χρήσεων 2005-2007 και Περιόδου 1/1-30/9/2008
Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 2005-30/9/2008 σε άυλα και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και σε
θυγατρικές, αναλύονται ως ακολούθως:

(ποσά σε χιλ. €)
α. ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λογισμικό
Λοιπά άυλα περιουσιακά

2005

2006

1/130/9/2008

2007

Σύνολο
200530/9/2008

43
909

47
875

17
1.468

15
756

122
4.008

952

922

1.485

771

4.130

1.107
1.293
6.306
616
172
2.666

110
256
3.605
177
440
10.231

0
836
2.922
41
460
2.408

23
306
1.931
1
51
473

1.240
2.691
14.765
835
1.124
15.778

Σύνολο

12.161

14.819

6.668

2.785

36.433

Σύνολο επενδύσεων σε ακινητοποιήσεις
γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

13.113

15.741

8.153

3.556

40.563

100
200
200

0
0
4.800

0
0
0

0
400
0

100
600
5.000

500

4.800

0

400

5.700

20.541

8.153

3.956

46.263

Σύνολο
β. ΕNΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα
Κτίρια
Μηχ/κός Εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και εξαρτήματα
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Σύνολο

Γενικό Σύνολο
13.613
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία , ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Κατωτέρω παρατίθεται σχολιασμός των επενδύσεων ανά χρήση:
ΧΡΗΣΗ 2005
Οι επενδύσεις σε οικόπεδα, αφορούν κατά κύριο λόγο την αγορά οικοπέδου στην θέση «ΑΣΤΕΡΙΑ» Αγριάς Βόλου,
συνολικής εκτάσεως 29.413,60 τ.μ και αξίας σε € 1,09 εκ. Το συγκεκριμένο αφορά την αγορασθείσα εγκατάσταση
αποθήκευσης υγρών καυσίµων, που ανήκε από κοινού στις εταιρίες SHELL HELLAS A.E. και BP HELLAS A.E. στο
Βόλο, η οποία αποτελείται από 7 βασικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 21.350 κ.µ. Η κίνηση αυτή θεωρείται
εξαιρετικά σηµαντική από την Εταιρία αφού υπερδιπλασιάζει την αποθηκευτική της δυναμικότητα η οποία φθάνει
πλέον τα 36.022 κ.µ. Επίσης αποκτήθηκε οικόπεδο στην τοποθεσία Πόρτο Λάγος (όπου η Εταιρία διαθέτει
εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων) έναντι € 13 χιλ .
Οι επενδύσεις σε κτίρια αφορούν τις εγκαταστάσεις καυσίμων στην Αγριά του Βόλου, οι οποίες περιλαμβάνουν την
αγορά νέων γραφείων και αποθηκών συνολικής αξίας €489 χιλ. Επίσης την ολοκλήρωση και την προσθήκη τμημάτων
γραφείων και δαπέδων στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο Πόρτο Λάγος συνολικής αξίας €82 χιλ., διαμορφώσεις και
προσθήκες που πραγματοποίησε η Εταιρία σε μισθωμένα πρατήρια συνολικού ύψους €675 χιλ. και τέλος ποσό €46
χιλ. αφορά την απόκτηση ακινήτου από πλειστηριασμό.
Η αύξηση του λογαριασμού μηχανολογικός εξοπλισμός αφορά κυρίως εξοπλισμό που υπήρχε στην αγορασθείσα
αποθήκη καυσίμων στο Bόλο και περιλαμβάνει, δίκτυο σωληνώσεων καυσίμων πυρόσβεσης, δεξαμενές καυσίμων,
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αντλίες καυσίμων συνολικής αξίας €3,308 εκ. Ακόμη ποσό €1,094 εκ. αφορά την
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αξία μετατροπής του συστήματος φόρτωσης των βυτίων στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο Πόρτο Λάγος, από Top σε
Bottom Loading. Τέλος οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αφορούν, το εργοστάσιο (ΠΕΤ ΚΩΚ) στο Βόλο
συνολικής αξίας €269 χιλ., εξοπλισμό στα συνεργαζόμενα με την Εταιρία πρατήρια αξίας € 2,333 εκ.,(εκ των οποίων
εξοπλισμός συνολικής αξίας 333 χιλ κατά την 31/12/2005 βρισκόταν στις αποθήκες της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο
Αττικής και αναμενόταν να τοποθετηθεί στα πρατήρια της) καθώς επίσης και εξοπλισμό που αφορά την επέκταση των
εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων στη τοποθεσία αυτή ποσό €92 χιλ.
Μέρος των παραπάνω ποσών (€790χιλ.) αφορά επενδύσεις της προηγούμενης χρήσης που ολοκληρώθηκαν στην
χρήση 2005.
Η επένδυση σε μεταφορικά μέσα αφορά κυρίως την αγορά ενός φορτηγού και πέντε βυτιοφόρων αυτοκινήτων καθώς
και ενός περονοφόρου μηχανήματος.
Οι προσθήκες σε έπιπλα, σκεύη και λοιπά συναφή στοιχεία ανήλθε σε € 172 χιλ περίπου.
Κατά τη χρήση 2005 στον λογαριασμό ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση πραγματοποιήθηκαν προσθήκες συνολικής αξίας
€1,734 εκ. οι οποίες αφορούσαν κυρίως, την κατασκευή εξοπλισμού φόρτωσης βυτίων των χρονοναυλομένων
δεξαμενοπλοίων ποσού €528 χιλ., την κατασκευή νέων δεξαμενών στην εγκατάσταση υγρών καυσίμων στο Πόρτο
Λάγος €8,5 χιλ, την μετατροπή της εγκατάστασης φόρτωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής €225 χιλ και την κατασκευή
βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων €707 χιλ. Επίσης €23 χιλ. αφορούν την κατασκευή πρατηρίου σε μαρίνα του
Βόλου και €242 χιλ για την μερική κατασκευή του εργοστασίου που πουλήθηκε στη Βιοκαύσιμα Α.Ε. Επίσης ποσό €
932 χιλ. αφορά την κατασκευή του εργοστασίου της Βιοκάυσιμα Α.Ε.
Οι επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την εξεταζόμενη χρήση, αφορά την απόκτηση νέων αδειών
λογισμικού ποσού €43 χιλ, καθώς επίσης και τις διαμορφώσεις και επισκευές των συνεργαζόμενων πρατηρίων βάσει
των συμβάσεων που έχει υπογράψει με αυτά η Εταιρία, συνολικής αξίας €909 χιλ.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες αφορά την ίδρυση των εταιριών ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ, ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. και ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2006
Στη χρήση 2006 πραγματοποιήθηκε η αγορά οικοπέδου από την Βιοκάυσιμα Α.Ε. εμβαδού 4.341 τ.μ. και αξίας € 109
χιλ. περίπου.
Η επένδυση στο κονδύλι κτίρια αφορά κυρίως τις διαμορφώσεις σε συνεργαζόμενα πρατήρια ποσού €165 χιλ. περίπου
και το υπόλοιπο εργασίες αναβάθμισης της εγκατάστασης στην Αγριά του Βόλου.
Η αύξηση του λογαριασμού μηχανολογικός εξοπλισμός οφείλεται κυρίως, σε εγκατάσταση πρόσθετων δεξαμενών και
συστήματος διαχείρισης λυμάτων στις αποθήκες των καυσίμων στον Βόλο συνολικής αξίας €575 χιλ. Επίσης ποσό
€570 χιλ. αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό φόρτωσης βυτίων στα δύο δεξαμενόπλοια της Εταιρίας. Από τις παραπάνω
επενδύσεις €483 χιλ. περίπου πραγματοποιήθηκαν στην προηγούμενη χρήση και μεταφέρθηκαν με την ολοκλήρωσή
τους στους λογαριασμούς των μηχανημάτων. Επίσης, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αφορούν, το
εργοστάσιο (ΠΕΤ ΚΩΚ) στο Βόλο συνολικής αξίας €88 χιλ και σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων στις
εγκαταστάσεις του Πόρτο Λάγος €22χιλ. Επιπλέον κατά την διάρκεια της χρήσης η Εταιρία πραγματοποίησε εργασίες
αναβάθμισης στα μισθωμένα πρατήρια της τοποθετώντας νέο εξοπλισμό. Ο μηχανολογικός αυτός εξοπλισμός
περιλαμβάνει κυρίως αντλίες, δεξαμενές φωτεινές επιγραφές συνολικής αξίας σε € 2,825 εκ. Αναφέρεται ότι στο
συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνεται και εξοπλισμός που στις 31.12.2006 βρισκόταν στις αποθήκες της Εταιρίας στον
Ασπρόπυργο Αττικής και αναμενόταν να τοποθετηθεί στα πρατήρια της, συνολικής αξίας €135 χιλ. Τέλος, ποσό €8χιλ
περίπου επένδυσε η θυγατρική Ελίν Ναυτική σε όργανα που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα μεταφοράς
καυσίμων.
Η επένδυση ύψους €177 χιλ. σε μεταφορικά μέσα αφορά κυρίως την ολοκλήρωση της κατασκευής βυτιοφόρων
φορτηγών και ρυμουλκούμενου οχήματος καθώς και ενός σιλοφόρου αυτοκινήτου.
Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό γραφείων έπιπλα κλπ ανήλθε σε €440 χιλ. και αφορούσε τη αγορά υπολογιστών,
εξοπλισμό των δεξαμενοπλοίων Ζέφυρος και Απηλιώτης με κεραίες δορυφορικής σύνδεσης, εκτυπωτές και
εξοπλισμό γραφείου, υπολογιστές κλπ.
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Κατά τη χρήση 2006 στον λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση πραγματοποιήθηκαν προσθήκες αξίας €689 χιλ.
για λογαριασμό της μητρικής Εταιρίας οι οποίες αφορούσαν, εργασίες κατασκευής νέων βυτιοφόρων συνολικής αξίας
€165 χιλ και προκαταβολή για την αγορά οικοπέδου στην Ρόδο αξίας €410 χιλ., την κατασκευή νέων δεξαμενών στην
εγκατάσταση υγρών καυσίμων στο Πόρτο Λάγος €14χιλ, ποσό €47 χιλ αφορά την αξία μετατροπής του συστήματος
φόρτωσης των βυτίων στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, από Top σε Bottom Loading, έξοδα
κατασκευής ιδιόκτητου πρατηρίου αξίας €42χιλ. και αμοιβή €11 για το υπό εξέλιξη επιδοτούμενο έργο της
δρομολόγησης στόλου βυτιοφόρων. Επίσης ποσό €9,542 εκ αφορούσαν την εγκατάσταση του εργοστασίου
παραγωγής Βιοντήζελ.
Η αύξηση του λογαριασμού των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την εξεταζόμενη χρήση, αφορά την απόκτηση
νέων αδειών λογισμικού αξίας περίπου €47 χιλ, καθώς επίσης και διαμορφώσεις των συνεργαζόμενων πρατηρίων
συνολικής αξίας €875 χιλ.
Η επένδυση των €4,8 εκ. αφορά στη συμμετοχή της μητρικής Εταιρίας στην αύξηση κεφαλαίου της ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2007
Οι επενδύσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων αφορούν κυρίως σε διαμορφώσεις και προσθήκες που έγιναν σε
δέκα πρατήρια. Η αξία των εγκαταστάσεων αυτών ανέρχεται σε συνολικά σε €878 χιλ., εκ των οποίων, σε επενδύσεις
του 2007 αντιστοιχούν €836 χιλ. περίπου. Οι επενδύσεις αυτές σχετίζονται με τους στόχους της Εταιρίας για
ενδυνάμωση και εδραίωση της παρουσίας της σε στρατηγικά σημεία πώλησης.
Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αφορά κυρίως στην αγορά νέου εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε στα νέα
πρατήριά της, όπως επίσης για την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων τόσο των ιδιόκτητων όσο και αυτών με τα οποία
συνεργάζεται συνολικής αξίας €2,88 εκ. Ο μηχανολογικός αυτός εξοπλισμός περιλαμβάνει κυρίως αντλίες, δεξαμενές,
φωτεινές επιγραφές. Επίσης €27 χιλ αφορούν προσθήκες στην εγκατάσταση στο Βόλο, εκ των οποίων €16 χιλ. των
στερεών καυσίμων (ΠΕΤ-ΚΩΚ) και €11 χιλ. την εγκατάσταση των υγρών καυσίμων. Τέλος μικρό μέρος της συνολικής
επένδυσης €14 χιλ. περίπου αφορά στην εγκατάσταση εξοπλισμού στα πλοία που ο Όμιλος χρησιμοποιεί για τη
μεταφορά των καυσίμων.
Οι επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό ανέρχονται σε €460 χιλ. και αφορά την αγορά ηλεκτρονικού
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων αλλά και εξοπλισμό γραφείων των εταιρειών Ελίν Σταθμοί
και Ελίν Ναυτική.
Κατά την χρήση 2007 στον λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση πραγματοποιήθηκαν προσθήκες συνολικής
αξίας €268 χιλ.(για τις εταιρείες του ομίλου πλήν της Βιοκαύσιμα Α.Ε. ενώ μαζί με την Βιοκαύσιμα Α.Ε. ανέρχονται σε
€2.408 χιλ περίπου) οι οποίες αφορούσαν κυρίως εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενα πρατήρια
αξίας €170 χιλ και στο σύστημα φόρτωσης της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής €80 χιλ., την κατασκευή νέων
δεξαμενών στην εγκατάσταση υγρών καυσίμων στο Πόρτο Λάγος €8 χιλ και προκαταβολή για την αγορά οικοπέδου
στην Κέρκυρα αξίας €10 χιλ. Εργασίες αξίας €730 χιλ. ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης και έχει ήδη
προστεθεί η αξία στους αντίστοιχους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού. Τέλος, €8χιλ αφορά τη θυγατρική Ελίν
Σταθμοί για την αδειοδότηση πλυντηρίου αυτοκινήτων.
Για τη χρήση 2007 οι συνολικές επενδύσεις που αφορούσαν τη Βιοκαύσιμα Α.Ε. ως την ημερομηνία της πώλησης
ανήλθαν σε € 2,2 εκ., εκ των οποίων € 2,132 εκ. αφορά εργασίες και εξοπλισμό που βρισκόταν σε διαδικασία
τοποθέτησης και εφαρμογής(ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση) και € 68 χιλ. έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό. Το παραπάνω
ποσό δεν περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς παγίων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2007
καθώς η εταιρία Βιοκάυσιμα Α.Ε. ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Η επένδυση σε Άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την εξεταζόμενη χρήση, αφορά ποσό που διατέθηκε ως εφάπαξ
αμοιβή για την μίσθωση χώρου στον οποίο εγκαταστάθηκε πρατήριο της Ελίν Σταθμοί Α.Ε συνολικής αξίας € 225 χιλ.,
όπως επίσης και τις διαμορφώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα συνεργαζόμενα πρατήρια συνολικής αξίας €
1,243 εκ.
ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2008
Η αύξηση του λογαριασμού Οικόπεδα, αφορά την προσθήκη δύο αγροτεμαχίων στην θέση «Βρύση» και «Μαυρένα»
Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, συνολικής εκτάσεως 6.177,78 τ.μ και αξίας €33 χιλ., από τα οποία €10χιλ είχαν
επενδυθεί τη προηγούμενη χρήση.
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Η αύξηση του λογαριασμού κτίρια οφείλεται κυρίως στην προσθήκη ενός κτιρίου στην περιοχή Παλαιοκαστρίτσας
Κέρκυρας αξίας €89 χιλ. Επίσης ποσό €156 χιλ. αφορά εργασίες διαμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν σε ένα
μισθωμένο πρατήριο της Εταιρίας στην μαρίνα του Φλοίσβου (εκ των οποίων 134χιλ έρχονται από πέρσι) και ποσό
€195 χιλ. σε διαμορφώσεις και λοιπές προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν σε εννέα επιπλέον μισθωμένα πρατήρια
της Εταιρίας.
Η αύξηση του λογαριασμού μηχανολογικός εξοπλισμός, αφορά κυρίως εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε ή πρόκειται να
εγκατασταθεί στο δίκτυο πρατήριων της Εταιρίας. Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός αυτό περιλαμβάνει, αεροσυμπιεστέςπλυντήρια-πλυστικές μηχανές συνολικής αξίας €133 χιλ., αντλητικά μηχανήματα αξίας €18 χιλ., αντλίες πρατηρίων
αξίας €584 χιλ., γεμιστήρια πρατηρίων και δεξαμενοπλοίων αξίας €55 χιλ., αερόμετρα-βαλβονιέρες γρασαδόροι αξίας
€31 χιλ., δεξαμενές πρατηρίων αξίας €89 χιλ., μετρητές, ηλεκτρολογικό και λοιπό εξοπλισμό αξίας €60 χιλ.,
ανταλλακτικά μονάδας άλεσης ΠΕΤ-ΚΩΚ συνολικής αξίας €12 χιλ. σήματα-επιγραφές-ιστοί και λοιπά αξίας €632 χιλ.,
στέγαστρα αξίας €308 χιλ. και φωτοστήλες αξίας €9 χιλ.
Οι επενδύσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανέρχονται στο ποσό των €35 χιλ. και σε έπιπλα στο ποσό των €16 χιλ.
Κατά την περίοδο 1/1-30/09/2008 στον λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση πραγματοποιήθηκαν προσθήκες
συνολικής αξίας σε €473 χιλ., οι οποίες αναλύονται ως εξής: 6χιλ αφορά τη θυγατρική Ελίν Σταθμοί για την
αδειοδότηση πλυντηρίου αυτοκινήτων, σύστημα φόρτωσης της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής €338 χιλ., την
κατασκευή νέων δεξαμενών στην εγκατάσταση υγρών καυσίμων στο Πόρτο Λάγος €16χιλ. και 113χιλ οι οποίες
αφορούσαν κυρίως εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενα πρατήρια.
Η αύξηση του λογαριασμού των Άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αφορά την απόκτηση
νέων αδειών λογισμικού συνολικής αξίας σε €15 χιλ., έξοδα διαμόρφωσης χώρων και εγκαταστάσεων συνεργαζόμενων
πρατηρίων συνολικής αξίας σε €355 χιλ., καθώς επίσης και την άυλη εμπορική αξία που κατέβαλλε για την απόκτηση
δύο πρατηρίων στην Πάτρα και στην Πάρο συνολικής αξίας σε €180 χιλ και €221 χιλ. αντίστοιχα.
Επενδύσεις ανά γεωγραφικό τομέα

Ο Όμιλος δεν παρουσιάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα δεδομένου ότι οι σχετική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει

τα όρια που τίθενται από το ΔΛΠ το οποίο ίσχυε κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων
2005, 2006 και 2007 και της περιόδου 1/1-30/09/2008.
3.11.2 Tρέχουσες και σκοπούμενες επενδύσεις

Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται η επένδυση για την μετατροπή των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου από top
loading σε bottom loading.
Με το υπάρχον σύστημα γέμισης, τα βυτιοφόρα πληρούνται από τις ανθρωποθυρίδες που υπάρχουν στην οροφή τους.
Δηλαδή σε κάθε διαμέρισμα του βυτιοφόρου, ο οδηγός εισάγει τον σωλήνα πλήρωσης του γεμιστηρίου και με οπτικό
έλεγχο γεμίζει το διαμέρισμα μέχρι το προκαθορισμένο ύψος. Η διαδικασία αυτή εφ’ ενός είναι χρονοβόρος, αφετέρου
συνεπάγεται την διαφυγή στην ατμόσφαιρα των ατμών της βενζίνης που προϋπάρχουν στις δεξαμενές του βυτιοφόρου
πριν την φόρτωση, αλλά και που δημιουργούνται κατά την φόρτωση. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει πλέον την
μείωση των εκπομπών αερίων υδρογονανθράκων (VOC) κατά την διακίνηση και αποθήκευση καυσίμων μέχρι και την
παραλαβή τους από τα πρατήρια. Αυτό στις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση
συστήματος φόρτωσης από τον πυθμένα (bottom loading) και μονάδας ανάκτησης ατμών (VRU).
Τα νέα γεμιστήρια που θα εγκατασταθούν είναι αυτοματοποιημένα. Η σωλήνα πλήρωσης των γεμιστηρίων συνδέεται
σε ειδική υποδοχή των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου και διοχετεύεται αυτομάτως η ακριβής ποσότητα καυσίμου που
χωρά το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η φόρτωση γίνεται με κλειστές στις ανθρωποθυρίδες και οι ατμοί απάγονται από
ειδική σωλήνωση και οδηγούνται σε μονάδα υγροποίησης, από την οποία το υγροποιημένο καύσιμο επιστρέφει στις
δεξαμενές αποθήκευσης της εγκατάστασης. Το εν λόγω σύστημα μειώνει το χρόνο φόρτωσης κατά 50% - 70%, αυξάνει
σημαντικά την ασφάλεια, μια και δεν δημιουργείται επικίνδυνη ατμόσφαιρα, προστατεύει την υγεία των εργαζομένων,
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, λόγω μη διαφυγής ατμών βενζίνης στην ατμόσφαιρα.
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Ο προϋπολογισμός της επένδυσης αυτής ανέρχεται σε € 2 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια.
Στα πλαίσια της παρούσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2008,
η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως € 12.710 χιλ., μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης,
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύου πρατηρίων, οι οποίες αφορούν στα εξής:
α) επενδύσεις σε νέα ή/και υφιστάμενα συνεργαζόμενα πρατήρια, οι οποίες θα αφορούν μηχανολογικό (κυρίως
αντλίες) και λοιπό (πυλώνες, στέγαστρα, σήματα, κ.α.) εξοπλισμό πρατηρίων καθώς και τυχόν έργα βελτιώσεων
κτιρίων και διαμόρφωσης χώρων πρατηρίων
β) επενδύσεις σε νέα η/και υφιστάμενα μισθωμένα πρατήρια, οι οποίες θα αφορούν μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό
πρατηρίων, έργα βελτιώσεων κτιρίων και διαμόρφωσης χώρων πρατηρίων καθώς και τυχόν επενδύσεις για
προκαταβολή μισθωμάτων στους ιδιοκτήτες ή καταβολή άϋλης εμπορικής αξίας (αέρα), και
γ) επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων ιδιόκτητων πρατηρίων είτε μέσω της αγοράς ήδη διαμορφωμένων πρατηρίων είτε
μέσω της απευθείας κατασκευής νέων.
Οι ως άνω επενδύσεις ανάπτυξης δικτύου πρατηρίων θα χρηματοδοτηθούν με τα αντληθέντα κεφάλαια της παρούσας
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και με τραπεζικό δανεισμό.
Πέραν των ανωτέρω η Εταιρία δεν έχει καταρτίσει δεσμευτικές συμφωνίες για την υλοποίηση επενδύσεων.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση
μελλοντικών επενδύσεων, πλην όσων περιγράφονται ανωτέρω και αναλύονται στην ενότητα 4.2 «Λόγοι της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων».
3.11.3 Επιχορηγήσεις
H Επιχορήγηση αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Τεχνολογιών (G.P.S.) για την παρακολούθηση
& Ασφάλεια στόλου για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνδυασμένων μεταφορών στον κλάδο Υγρών
Καυσίμων», επιδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.ΑΝ, προϋπολογιστικού
κόστους € 679.022 και εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης €323.459.
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2007, ενώ το τελικό ποσό της επένδυσης διαμορφώθηκε εν τέλει σε € 505,271,16
και το ποσό της συνολικής επιχορήγησης σε € 237.840,32. Από την ήδη εισπραχθείσα χρηματοδότηση ποσού €
258.766,80, εκκρεμεί προς επιστροφή στην ΓΓΕΤ ποσό € 20.926,48.
3.12

Πληροφορίες για τις Τάσεις – Στόχους και Προοπτικές

Ακολούθως συνοψίζονται οι τάσεις του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ, για το 2009, για κάθε έναν από τους κύριους τομείς
δραστηριότητάς του:
Υγρά Καύσιμα
Η εξέλιξη του όγκου των πωλήσεων υγρών καυσίμων εξαρτάται κυρίως από την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων της
Εταιρίας, τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και
το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, σε περιόδους πτώσης των διεθνών τιμών η ζήτηση αυξάνεται αν και
παρούσα οικονομική κρίση επιδρά αρνητικά στην αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων. Εν τούτοις, η Εταιρία μέσω της
παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου των πρατηρίων και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικής της θέσης, συνεπώς εκτιμάται ότι ο όγκος των πωλήσεων θα παρουσιάσει ανοδική τάση, το μέγεθος
της οποίας όμως θα εξαρτηθεί κυρίως από εξωγενείς παράγοντες όπως οι διεθνείς τιμές και η διάρκεια και ένταση της
παρούσας οικονομικής κρίσης.
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Σημειώνεται ότι σε ενδεχόμενη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει
πτώση αλλά εφόσον η ζήτηση υγρών καυσίμων αυξηθεί ο όγκος των πωλήσεων θα αυξηθεί. Οι διακυμάνσεις των
διεθνών τιμών του πετρελαίου και των προϊόντων αυτού δεν επηρεάζουν την κερδοφορία της Εταιρίας δεδομένου ότι
στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών το μικτό περιθώριο κέρδους δεν εκφράζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
πωλήσεων αλλά ως σταθερό ποσό ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Συνεπώς ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την
κερδοφορία της Εταιρίας είναι ο όγκος των πωλήσεων υγρών καυσίμων και όχι η αξία αυτών.
Η παραπάνω πραγματικότητα διευκολύνει σημαντικά την δυνατότητά της Εταιρίας να μπορεί να προβλέψει σωστά τις
τάσεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται, αφού το σημαντικό στοιχείο που θα επηρεάσει τις εξελίξεις, δεν είναι οι τιμές
αλλά ο όγκος των πωλήσεων (σε κυβικά μέτρα) ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει αυξητικές τάσεις και για το 2009
δεδομένης της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων της Εταιρίας, της δυναμικής που έχει αναπτύξει τα
τελευταία χρόνια καθώς και των πρόσφατων επενδύσεων της σε υποδομές.
Εντούτοις, επίδραση στην ανάπτυξη των πωλήσεων της Εταιρίας θα έχει η εξέλιξη και η διάρκεια της σημερινής
χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμάται πως σε περίπτωση παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης,
θα πληγεί η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα μας.
Οι τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων καθορίζονται από την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου καθώς και
από την ισοτιμία EUR/USD. Κατά τη διάρκεια του 2008, τόσο η τιμή του πετρελαίου όσο και η ισοτιμία EUR/USD
παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα.
Όσον αφορά την τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent που στο τέλος του 2008 κυμαίνεται περί τα $ 40 / bbl - $ 45 /
bbl, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών διεθνώς προβλέπουν ότι εντός του 2009, και εφόσον η παγκόσμια
οικονομία εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, το Brent θα σταθεροποιηθεί
στην περιοχή των 60 / bbl - $ 80 / bbl, που είναι άλλωστε και τα επίπεδα τιμών που επιθυμεί και ο OPEC.
Ωστόσο, εφόσον η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν εκτονωθεί εντός του 2009, σύμφωνα με εκτιμήσεις η τιμή του Brent
θα μπορούσε να υποχωρήσει έως $ 20 / bbl. Σε γενικές γραμμές, η διατήρηση της τιμής του αργού πετρελαίου (και κατά
συνέπεια και των τιμών Platts των διυλισμένων προϊόντων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο της εμπορίας
πετρελαιοειδών) σε χαμηλά επίπεδα θα έχει ευεργετικές συνέπειες για την Εταιρία καθώς αφενός θα τονώσει τη ζήτηση
και αφετέρου θα μειώσει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και κατά συνέπεια τις χρηματοοικονομικές δαπάνες.
Πάντως σε γενικές γραμμές η πορεία των διεθνών τιμών δεν θα επηρεάσει την κερδοφορία της Εταιρίας και ο μόνος
κίνδυνος που θα υπήρχε σε περιπτώσεις σημαντικών και απροβλέπτων αλλαγών, θα ήταν στην αξία των αποθεμάτων
που τηρούνται στις αποθήκες της Εταιρίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση περιορίζονται στα λειτουργικώς αναγκαία και
δεν ξεπερνούν τις 7-8 ημέρες πωλήσεων, όπου όμως για λόγους πρόσθετης ασφάλειας, η Εταιρία αντισταθμίζει τον
κίνδυνο από ενδεχόμενες διακυμάνσεις των τιμών μέσω προθεσμιακών συμβολαίων (παραγώγων) πώλησης
προϊόντων πετρελαίου.
Στερεά Καύσιμα
Σχετικά με τον τομέα των στερεών καυσίμων, στην παρούσα φάση δεν διαφαίνονται δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης
δεδομένου ότι καταναλωτές στερεών καυσίμων είναι κατά βάση επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους σχετίζεται
άμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία ως γνωστό έχει πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση.
Λιπαντικά
Όσον αφορά τα λιπαντικά εσωτερικής αγοράς, είναι ένας τομέας στον οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κατά το 2009
με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων και για το σκοπό αυτό πρόσφατα αναδιοργανώθηκε το τμήμα πωλήσεων
λιπαντικών. Στόχος είναι η ενίσχυση των πωλήσεων τόσο προς τους αυτοκινητιστές μέσω του δικτύου πρατηρίων όσο
και προς τους βιομηχανικούς πελάτες.
Αναφορικά με τα λιπαντικά ναυτιλίας, θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για νέες συνεργασίες στο εξωτερικό με σκοπό
την κάλυψη νέων σημαντικών εμπορικών λιμένων με λιπαντικά πλοίων με το brand ΕLIN. Ωστόσο, το 2009
προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την ναυτιλία.
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Τεχνικά Έργα
Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ έχοντας αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό πελατολόγιο θα συνεχίσει και το 2009 να διεκδικεί έργα
για λογαριασμό μεγάλων και αξιόπιστων πελατών. Η δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος και που
πιθανώς να οξυνθούν περαιτέρω το 2009, δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κερδοφορία της δεδομένου ότι
αφενός έχει μια πολύ λιτή δομή και υλοποιεί τα έργα που αναλαμβάνει απασχολώντας μηχανικούς με συμβάσεις έργου
και αφετέρου δεν έχει επενδύσει σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
3.13

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγκαταστάσεις

3.13.1 Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Ιδιόκτητα
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα σημαντικότερα ακίνητα που τελούν υπό την κυριότητα της ΕΛΙΝΟΙΛ την 30/9/2008:
Ακίνητα Περιουσιακά Στοιχεία (30/9/2008)
Οικόπεδα/Αγροτεμάχια

Μίσθωση/
παραχώρηση

Κτιριακές Εγκαταστάσεις
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

1
2

3
4

Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

Τοποθεσία
ΣΥ ΝΟΙΚ.ΔΙΥ Λ/ΡΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

_''_
_''_
ΞΑΝΘΗΣ

5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
6 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
7

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8
ΚΙΛΚΙΣ
9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
10 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 ΚΕΡΚΥ ΡΑΣ
12 ΚΕΡΚΥ ΡΑΣ

Λογιστική
Ημερομ
Αξία 30/9/2008
.
Εμβαδόν
(σε €)
(μ2)
% συνιδιοκτ. αγοράς
27.336,00

100

1990

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡ/ΓΟΥ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

4.108,00
9.025,48

100
1,948

1986
2000

_''_
_''_
ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ

_''_
_''_
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

_''_
_''_
11.445,00

_''_
_''_
100

_''_
_''_
1995

ΦΕΡΡΩΝ
ΑΓΡΙΑΣ

Ο.Τ.9-Β΄ΒΙ.ΠΕ.
ΑΣΤΕΡΙΑ

21.157,00
29.413,60

100
100

2001
2005

ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΡΥ ΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΣΤΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΣΤΑ

ΚΟΛΟΚΥ ΝΘΟΥ Σ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ
ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΒΡΥ ΣΗ
ΒΡΥ ΣΗ

6.875,00
2.238,00
1.102,12
5.000,00
2.900,42
3.277,36

100
100
100
100
50
50

2000
2000
2001
2003
2008
2008

Χρήση
3.589.562,50 ΓΡΑΦΕΙΑ,ΣΥ ΝΕΡΓΕΙΑ,ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ,ΣΥ ΝΕΡΓΕΙΑ,ΕΓΚ/ΣΕΙΣ
825.642,00 ΜΥ ΛΩΝ ΑΛΕΣΗΣ ΠΕΤ ΚΩΚ
63.679,70 ΓΡΑΦΕΙΑ

_''_
ΠΡΟΘΗΚΕΣ
_''_
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥ ΣΗΣ
57.225,00 ΓΡΑΦΕΙΑ,ΣΥ ΝΕΡΓΕΙΑ,ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ,ΣΥ ΝΕΡΓΕΙΑ,ΕΓΚ/ΣΕΙΣ
329.074,39 ΜΥ ΛΩΝ ΑΛΕΣΗΣ ΠΕΤ ΚΩΚ
1.093.236,46 ΓΡΑΦΕΙΑ,ΣΥ ΝΕΡΓΕΙΑ,ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ ΓΡΩΝ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ
68.750,00
ΠΙΣΤΑ Κarting
13.674,98 ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ ΓΡΩΝ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ
53.685,32 ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ ΓΡΩΝ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ
12.500,00 ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ ΓΡΩΝ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ
5.412,38 ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ ΓΡΩΝ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ
27.740,57

Εμβαδό
ν
(μ2)

Λογιστική
Έτος
κατασκευή Αξία 30/9/2008
(σε €)
ς

973,48

1965,2007

182.126,60

1.430,46
360,20

1965
1993

246.225,58

18,80
126,00
166,34

1993
1993
1972,1998

1.179,91
1.557,06
248,27
3.675,00
36,25
105,93
73,76
30,00

2002
1955
1999
1994
1990
1998

Διάρκεια

Ημερομ.λήξης

529.864,83
249.566,54
1.028.295,62
507.902,06
124.395,01 3 έτη
3 έτη
199.968,04 9 έτη
45.222,21 9 έτη
69.132,80 12 έτη
88.218,87 9 έτη

17/9/2010
18/9/2010
2/7/2012
30/10/2011
28/2/2015
30/6/2016

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία που αναφέρονται στην Έκθεση του Νομικού Ελέγχου.

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ αναπροσαρμόστηκαν την 1/1/2004 στην εύλογη αξία τους. Η εκτίμηση
έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή και η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων.
Ενοικιαζόμενα
Η Εταιρία έχει συνάψει 86 μισθωτήρια για ιδιοκτησίες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι πρατήρια, σε
διάφορες τοποθεσίες στην επικράτεια. Ειδικότερα, έχει μισθώσει 63 ιδιοκτησίες τις οποίες στη συνέχεια υπεκμισθώνει
σε πρατηριούχους, έχει μισθώσει 10 ιδιοκτησίες των οποίων στη συνέχεια παραχωρεί τη χρήση άνευ ανταλλάγματος
σε πρατηριούχους, μισθώνει 7 ιδιοκτησίες για ίδια χρήση εκ των οποίων στις 2 έχει προβεί σε υπομίσθωση σε
Ενοποιούμενες εταιρίες της, χρησιμοποιεί 1 ιδιοκτησία που της έχει παραχωρηθεί η χρήση και εκμισθώνει 4
ιδιοκτησίες και παραχωρεί τη χρήση άλλης 1 σε πρατηριούχους.
3.13.2 Οχήματα
Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια 1 επιβατικού, 5 μοτοσικλετών, 11 φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως και 36 Βυτιοφόρων για την
μεταφορά των υγρών καυσίμων στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, η Εταιρία μισθώνει συνολικά 82
οχήματα για τις ανάγκες του προσωπικού της μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ μισθώνει 5 επιβατικά οχήματα μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Η ΕΛΙΝ ΝΕ είναι ιδιοκτήτρια δύο φορτηγών.
3.13.3 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναπόσβεστη αξία την 30/9/2008 του μηχανολογικού εξοπλισμού του
Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30/9/2008 (σε χιλ. €)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΝΕΡΟΥ-ΑΦΡΟΥ)
ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ,ΠΙΝΑΚΕΣ)
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ (ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΛΠ)
Σύνολο (α)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
Σύνολο (β)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΛΟΙ-ΜΥΛΟΙ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Σύνολο (γ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ-ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΕΣ-ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧ/ΕΣ-ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧ/ΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΣΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΕΣ,ΚΛΠ)
Σύνολο (δ)
Γενικό Σύνολο (α+ β+ γ+ δ)

Αναπόσβεστη Αξία
1.358,69
133,50
144,08
905,69
1.699,30
122,23
303,79
501,21
5.168,49
324,17
126,58
450,74
2.537,17
2.537,17
5.065,97
182,63
1.101,41
1.002,93
2.346,18
2.521,08
274,75
12.494,94
20.651,34

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

3.13.4 Ασφαλιστικές Καλύψεις
Η Εταιρία έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός, αστικής ευθύνης, κλοπής χρηματοκιβωτίου και μεταφοράς
χρημάτων με την ασφαλιστική εταιρία Lloyd’s. Η Εταιρία ασφαλίζει το σύνολο των παγίων στοιχείων και μάλιστα σε
αξίες αντικατάστασης εκτός από την αξία του κινητού εξοπλισμού των πρατηρίων που βρίσκονται με σύμβαση
χρησιδανείου σε πελάτες της (κυρίως πρατήρια), λόγω του ότι σε αυτές τις περιπτώσεις την ευθύνη φύλαξης και
ασφάλισης έχουν οι ίδιοι οι πρατηριούχοι.
Επίσης η Εταιρία έχει ασφαλίσει πλήρως το σύνολο των εμπορευμάτων της που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων
της αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ ασφαλίζει επίσης πλήρως το σύνολο των μεταφορικών μέσων που διαθέτει στις ασφαλιστικές εταιρείες
LLOYD’S και ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
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Οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι κάθε συμβολαίου περιλαμβάνουν γεγονότα όπως, πυρκαϊά, κεραυνός, έκρηξη, πυρκαϊά από
δάσος, καπνός, πρόσκρουση οχήματος τρίτου, πτώση αεροσκαφών, δέντρων, κλαδιών, στύλων, τρομοκρατικές
ενέργειες, στάσεις, απεργίες, κακόβουλη βλάβη τρίτων, κλοπή με διάρρηξη, σεισμός, πυρκαϊά συνεπεία σεισμού,
πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών.
Η ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ασφαλίζει τα τρία δεξαμενόπλοια που διαχειρίζεται σε αξίες αντικατάστασης ενώ έχει συνάψει και
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης (P&I Club).
Η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ασφαλίζει σε αξίες αντικατάστασης τον κινητό εξοπλισμό των πρατηρίων που εκμεταλλεύεται καθώς
και την συνολική αξία των εμπορευμάτων ιδιοκτησίας της.
Ο Επενδυτικός Κίνδυνος που σχετίζεται με την πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρίας και του Ομίλου
τπαρατίθεται στην ενότητα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 2.1.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική
δραστηριότητα» και ειδικότερα, στην παράγραφο 7 «Ασφαλιστικές καλύψεις».
3.13.5 Εμπράγματα Βάρη – Εγγυήσεις
Εμπράγματα Βάρη
Στην Έκθεση του Νομικού Ελέγχου αναγράφεται ότι επί αγροτεμαχίου της ΕΛΙΝΟΙΛ στον Ασπρόπυργο έχουν εγγραφεί
προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ποσού 2.055 χιλ. € και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ποσού 143,8 χιλ. € για εξασφάλιση υποχρεώσεων. Το εν λόγω υπόλοιπο την 30/9/2008 ανέρχονταν σε ποσό 9.436 χιλ. €
για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και ποσό 17.057 χιλ. € για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Εγγυήσεις
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Έκτακτου Νομικού Ελέγχου, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει παράσχει εγγύηση υπέρ της
θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ύψους 2.000 χιλ. € για σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού με την Τράπεζα
«EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ».
Σημειώνεται ότι πλην των ανωτέρω εγγυήσεων δεν υφίσταται κανενός είδος εγγύησης ή εξασφάλισης που να έχει
δοθεί από την ΕΛΙΝΟΙΛ ή και τον Όμιλο της.
Εγγυητικές επιστολές
Κατωτέρω παρατίθενται ο πίνακας εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας την 30/10/2008 συνολικού ύψους 12.183
χιλ. €:
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ΤΗΝ 30/10/08
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΝΟ Ε/Ε

ΑΞΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ

ΛΗΞΗ

ΠΡΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ
24856-8

1.230,26

30/05/92

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΓΓΎΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

700071-5

1.800,00

15/09/04

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΛΙΜΕΝΟΣ
ΒΟΛΟΥ ΑΕ

ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

700762-0

3.600,00

03/11/06

ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.
ΑΝΑΠΤ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

701082-6

29.411,76

27/06/07

ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

701331-0

12.000,00

12/03/08

31/12/08

ΕΘΝΙΚΟ
ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ
ΑΓ.ΚΟΣΜΑ
ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

701344-2

900,00

27/03/08

26/03/09

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

701361-2

2.200,00

03/04/08

03/04/09

701382-5

12.090,00

15/04/08

14/04/09

ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

701389-2

20.716,00

17/04/08

16/04/09

701468-6

15.000,00

21/08/08

31/12/08

ΔΗΜΟΣ
ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΎΜΝΑΣΤΗΡΙΑΗΠΕΔΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΗΣ

701497-0

1.700.000,00

13/10/08

10/05/09

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

701498-8

1.500.000.00

13/10/08

10/05/09

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

701499-6

1.300.000,00

13/10/08

10/05/09

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΞΑΘΝΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΣΜΩΝ
& ΦΟΡΩΝ
ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4.598.948,02

ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ

ΣΥΝΟΛΟ

19339

550.000,00

02/01/06

ΤΕΛ. ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΑΛΥΨΗ
ΔΑΣΜΩΝ & ΦΟΡΩΝ

20052

530.000.00

03/05/07

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

52695

2.700.000,00

13/10/08

10/05/09

Ζ΄ ΤΕΤΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

52696

500.000,00

13/10/08

10/05/09

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

52697

2.500.000,00

13/10/08

10/05/09

ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

6.780.000,00
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EUROBANK
501152

44.020,54

22/10/96

BYRON
MARITIME SA

10749

150.000,00

01/04/04

Ζ' ΤΕΤΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

10797

123.144,80

21/07/04

ΓΓΕΤ

ΕΓΓΎΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

732827

15.834,00

19/03/08

19/03/09

ΔΗΜΟΣ
ΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

27/01/05

27/01/06

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

ΕΓΓΎΗΣΗ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΣΜΩΝ
& ΦΟΡΩΝ

332.999,34

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1941002106

472.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.183.947,36

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία που αναφέρονται στην Έκθεση του Νομικού Ελέγχου.

Επίσης, η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει παράσχει έως την 17/11/2008, 42 εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμό, καλής
εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας του έργου συνολικής αξίας 1.273,76 χιλ €.
Η Εταιρία δεν έχει παράσχει άλλες εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
Δεν υφίστανται εγγυητικές επιστολές των λοιπών θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.
3.14

Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΕΛΙΝΟΙΛ σήμερα :

ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

99,95%

ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

99,98%

0,05%

99,999%

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.

ΕΛΙΝ Ν.Ε.

37,00%

ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

0,02%
0,001%
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3.15

Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρίας

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της Εταιρίας η ΕΛΙΝΟΙΛ δε συμμετέχει (κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία) σε
επιχειρήσεις ή σε άλλη Εταιρία οποιασδήποτε μορφής πλην όσων παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Επίσης, η
ΕΛΙΝΟΙΛ δεν έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σχέση με άλλη επιχείρηση, ούτε υπάρχουν
συμβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισμού οργάνων εταιρίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της ΕΛΙΝΟΙΛ ως αυτές είχαν την 30/9/2008 :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΟΙ ΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΤΗΣ 30/9/2008 ΤΗΣ ΕΛΙ ΝΟΙ Λ
Εταιρία
Έδρα
Δραστηριότητα
Άμεση
Έμμεση
Ποσοστό
Μέθοδος
Συμμετοχή
Συμμετοχή
Συμμετοχής &
Ενοποίησης
δικαιωμάτων
ψήφου
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ελλάδα

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.

Ελλάδα

ΕΛΙΝ Ν.Ε.

Ελλάδα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

Ελλάδα

Μελέτη - Κατασκευή
τεχνικών έργων
Εκμετ/ση πρατηρίων
υγρών καυσίμων
Διαχείριση
εμπορικών πλοίων
Παραγωγή - Εμπορία
βιοκαυσίμων

99,950%

0,050%

99,950%

Ολική Ενοποίηση

99,993%

0,007%

99,993%

Ολική Ενοποίηση

99,999%

0,001%

99,999%

Ολική Ενοποίηση

37,000%

0,00%

37,000%

Καθαρή Θέση

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

Από τις συμμετοχές της ΕΛΙΝΟΙΛ που παρουσιάζονται ανωτέρω στον παραπάνω πίνακα δεν υφίστανται κατά την
30/9/2008 άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές του Εκδότη, με λογιστική αξία (book value) που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
10% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΛΙΝΟΙΛ ή με αποτελέσματα που να συμβάλλουν κατά 10% τουλάχιστον στα καθαρά κέρδη
ή ζημίες του Εκδότη ή στην περίπτωση του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ με λογιστική αξία (book value) που να αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον 10% της ενοποιημένης καθαρής θέσης ή με αποτελέσματα που να συμβάλουν κατά 10% τουλάχιστον στα
ενοποιημένα καθαρά κέρδη ή ζημίες του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.
Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι εταιρίες που συμμετέχει άμεσα και έμμεσα της ΕΛΙΝΟΙΛ την 30/9/2008:
3.15.1 Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» συστάθηκε την 20.12.2000. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Πηγών
33, ενώ αντικείμενο εργασιών της είναι η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Η εταιρία
διαθέτει μεγάλη πείρα στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων και βιομηχανικών χώρων, παρέχοντας
ολοκληρωμένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις. Η διάρκεια της εταιρίας είναι 90 έτη.
Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 60.000,00 διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 η
κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως:
Μέτοχος

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
Σύνολο

Αριθμός
Μετοχών
1.999
1
2.000

Αριθμός
δικαιωμάτων
ψήφου
1.999
1
2.000

Ποσοστό
Συμμετοχής
99,95%
0,05%
100,00%

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη με θητεία έως την 28.6.2012:
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Ονοματεπώνυμο
Γιάννης Αληγιζάκης
Γιώργος Τσούνιας
Μάριος Μίκαιτς
Στεργιάννη Καγιάννη
Αυξέντιος Τυχόπουλος

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(Ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ Φόρων
Αποτελέσματα μετά από Φόρους
Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού
Μερίσματα ειπραχθέντα από την
ΕΛΙΝΟΙΛ κατά την χρήση 2007

2007
3.726
(17)
(24)
260
1.398
-

3.15.2 Ελίν Ναυτική Εταιρία
Η ναυτική εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συστάθηκε την 6.9.2005. Η διάρκειά της εταιρίας
ορίστηκε έως την 31.12.2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο
εργασιών της είναι ο ανεφοδιασμός νησιών με πετρέλαιο και προιόντα αυτού χρησιμοποιώντας 3 ναυλωμένα
δεξαμενόπλοια (δ/ξ ΖΕΦΥΡΟΣ, δ/ξ ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ και δ/ξ ΜΑΙΣΤΡΟΣ).
Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 100.000,00 διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00
η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως:
Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Σύνολο

99.999
1
100.000

Αριθμός
δικαιωμάτων
ψήφου

Ποσοστό
Συμετοχής

99.999
1
100.000

99,99%
0,01%
100,00%

Η εταιρία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής:
Ονοματεπώνυμο
Γιάννης Αληγιζάκης
Κώστας Μπέτσης
Γιώργος Τσούνιας
Νίκος Λιάπης
Αλέξανδρος Κορομάντζος

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 18.10.2011 .
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Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
(Ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ Φόρων
Αποτελέσματα μετά από Φόρους
Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού
Μερίσματα ειπραχθέντα από
ΕΛΙΝΟΙΛ κατά την χρήση 2007

2007
4.623
254
190
25
309
την

-

3.15.3 Ελίν Σταθμοί Α.Ε.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε..» συστάθηκε την 22.7.2005. Η διάρκειά της εταιρίας ορίστηκε έως την 31.12.2090. Έδρα της
εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο εργασιών της είναι η εκμετάλλευση
πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και εν γένει η διενέργεια λιανικών πωλήσεων. Η ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ διαθέτει 3 πρατήρια, τα οποία βρίσκονται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην Μαγούλα Αττικής και στην
Αλεξανδρούπολη.
Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 600.000,00 διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 40,00
η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως:
Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Σύνολο

14.999
1
15.000

Αριθμός
Ποσοστό
δικαιωμάτων
Συμετοχής
ψήφου
14.999
99,99%
1
0,01%
15.000
100,00%

Η εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής:
Ονοματεπώνυμο
Γιάννης Αληγιζάκης
Γιώργος Τσούνιας
Γιάννης Διαμαντόπουλος

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 6.11.2011.
Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
(Ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ Φόρων
Αποτελέσματα μετά από Φόρους
Ιδια Κεφάλαια (*)
Σύνολο Ενεργητικού
Μερίσματα ειπραχθέντα από την
ΕΛΙΝΟΙΛ κατά την χρήση 2007

2007
1.399
(234)
(175)
(27)
508
-

(*) Με απόφαση της από 26.06.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά 400 χιλ. €, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει συνολικά σε 600 χιλ. €. και τα ίδια
κεφάλαια της ανήλθαν την 30/9/2008 σε 274 χιλ. €.
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3.15.4 Ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» και
τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» συστάθηκε την 1.8.2005. Η διάρκειά της εταιρίας ορίστηκε έως την
31.12.2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο εργασιών της είναι
η παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων. Η εταιρία κατέχει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής βιοντήζελ στον Βόλο.
Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 5.000.000,00 διαιρούμενο σε 125.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €
40,00 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως:
Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Γιάννης Κουρούκλης
Στέφ ανος Κυνηγός
Λευτέρης Αντωνακόπουλος
Σύνολο

46.250
68.750
6.250
3.750
125.000

Αριθμός
δικαιωμάτων
ψήφου
46.250
68.750
6.250
3.750
125.000

Ποσοστό
Συμετοχής
37,00%
55,00%
5,00%
3,00%
100,00%

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη με θητεία έως την 28.6.2012:
Ονοματεπώνυμο
Λευτέρης Αντωνακόπουλος
Γιάννης Κουρούκλης
Γιάννης Αληγιζάκης
Γιώργος Τσούνιας
Στέφ ανος Κυνηγός
Στέφ ανος Κώνστας

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ο Νομικός Ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του αναφέρει ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ συμμετέχει με ποσοστό 37% στο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ και δεν ασκεί έλεγχο επ’ αυτής.
Σημειώνεται ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ έως τις 12.03.2007 κατείχε το 99,99% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ αλλά μετά από σχετική
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 30.10.2006, η Εταιρία διατήρησε το 37% του
μετοχικού κεφαλαίου και μεταβίβασε 55% στον Ι. Κουρούκλη, 3% στον Λ. Αντωνακόπουλο και 5% στον Στέφανο
Κυνηγό.
Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2007 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
(Ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ Φόρων
Αποτελέσματα μετά από Φόρους
Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού
Μερίσματα ειπραχθέντα από την
ΕΛΙΝΟΙΛ κατά την χρήση 2007

2007
7.036
(1.412)
(1.048)
3.606
22.529
-

98

3.16

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται:
1) Για τη χρήση 2005 από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, οι οποίες συντάχθηκαν από
την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, τηλ. 210-8691100) και από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ.
Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44,
116 35 Αθήνα), ο οποίος διενήργησε τον έκτακτο λογιστικό και οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό των Συμβούλων
Έκδοσης. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας εγκρίθηκαν με την από 20/2/2006 απόφαση του Δ.Σ.,
επανεγκρίθηκαν με την από 24/3/2006 απόφαση του Δ.Σ. και επαναδημοσιοποιήθηκαν, λόγω γνωστοποίησης
πρόσθετων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης και εγκρίθηκαν με την από 23/6/2006 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2) Για τη χρήση 2006 από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, οι οποίες συντάχθηκαν από
την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, τηλ. 210-8691100) και από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ.
Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44,
116 35 Αθήνα), ο οποίος διενήργησε τον έκτακτο λογιστικό και οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό των Συμβούλων
Έκδοσης. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 1/3/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και
την 28/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Για τη χρήση 2007 από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από
την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σταύρο Παπακανδεράκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14301) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, τηλ. 210-8691100) και από τον Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. (Βασιλέως
Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα), ο οποίος διενήργησε τον έκτακτο λογιστικό και οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό
των Συμβούλων Έκδοσης. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 18/3/2008 απόφαση του Δ.Σ.
της Εταιρίας και την 26/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4) τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την
Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton (Βασιλέως
Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 25/11/2008 απόφαση
του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elin.gr
3.16.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2005-2007
Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του ν.3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το ν.3301/2004) οι ελληνικές εταιρίες που
είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά υποχρεούνται να ετοιμάζουν τις θεσμικές οικονομικές τους
καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1/1/2005 και εντεύθεν σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Βάσει του
Δ.Π.Χ.Π. 1 και της προαναφερθείσας νομοθεσίας η Εκδότρια είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει συγκριτικές
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. τουλάχιστον για μία χρήση (31.12.2004). Επομένως η
Εκδότρια υιοθετεί για πρώτη φορά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. όπως αναφέρεται παραπάνω και έχει ημερομηνία οικονομικών
καταστάσεων την 31η Δεκεμβρίου 2005 και ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2004.
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3.16.1.1 Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2005-2007
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, κατά έτος, οι εταιρίες που εμφανίζονται παρακάτω:
Χρήση 2007:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΜΜΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

99,95%
99,98%
99,999%
37,00%

0,05%
0,02%
0,001%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
37,00%

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Χρήση 2006:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΜΜΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

99,95%
99,98%
99,999%
100,00%

0,05%
0,02%
0,001%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΜΜΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

99,95%
99,98%
99,999%
99,999%

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

99,95%
100,00%
99,999%
99,999%

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

Χρήση 2005:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
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Η εταιρία ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ συστάθηκε την 01.08.2005 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και διάθεση
βιοκαυσίμων. Στην εταιρία συμμετείχε κατά 100% η ΕΛΙΝΟΙΛ. Η ΕΛΙΝΟΙΛ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης
Οκτωβρίου 2006 έλαβε απόφαση για την πώληση του ποσοστού 63% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
αντί τιμήματος € 3.465.000. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 12/3/2007.
Η εταιρία έκλεισε την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση την 31/12/2006, κατά την οποία δεν είχε αναπτύξει καμία παραγωγική
δραστηριότητα και εμφάνισε ζημιές ύψους € 461 χιλ. ενώ για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2006 διαμορφώθηκαν σε €
397 χιλ.
Τη χρήση 2006 η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ προέβη σε αγορά οικοπέδου στο Βόλο και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της
μονάδας παραγωγής βιοντήζελ. Τη χρήση 2007, η εταιρία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα και πούλησε
συνολικά 7.900 κ.μ. βιοντήζελ στα δύο διυλιστήρια.
Λόγω της πώλησης του ποσοστού 63% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, η κίνηση των συμμετοχών σε
συγγενείς του Ομίλου έχει ως εξής:
Επενδύσεις σε συγγενείς του Ομίλου (ποσά σε χιλ. €)
Αρχή περιόδου 31/12/2006
0
Μεταφορά της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (από επενδύσεις σε θυγατρικές) σε συγγενείς με ποσοστό 37%
1.850
Συσσωρευμένη ζημιά που αναλογεί στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ μέχρι 12/3/2007
(187)
Ζημιά που αναλογεί στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ από 13/3/2007 έως 31/12/2007
(328)
Τέλος περιόδου 31/12/2007
1.334
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή

Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση ποσοστού 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, αναλύεται ως εξής:
Κέρδη από πώληση θυγατρικής του Ομίλου (ποσά σε χιλ. €)
Έσοδα από την πώληση του 63% της θυγατρικής
3.465
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε
0
Αναλογία 63% επί της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού & υποχρεώσεων της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
2.831
Κέρδος προ φόρων από την πώληση της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
634
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή

Στην περίπτωση που η πώληση ποσοστού 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, είχε πραγματοποιηθεί την 01/01/2007 τα
αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρίας σε ενοποιημένο επίπεδο για τη χρήση 2007 θα είχαν διαμορφωθεί ως εξής:
(ποσά σε χιλ. €)
2007
Ζημιές μετά από φόρους ΕΛΙΝΟΙΛ σε ενοποιημένο επίπεδο(δημοσιευμένα)
(744)
Μείον: Αναλογία 63% επί ζημιών της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ από 1/1 έως 12/3/2007 (1)
(101)
Αποτελέσματα μετά φόρων ΕΛΙΝΟΙΛ σε ενοποιημένο επίπεδο
(643)
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.
(1) Αφορά στην αναλογία 63% από το σύνολο ζημιάς της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ για την περίοδο 01/01- 12/3/2007 με την οποία είχε
επιβαρυνθεί η ΕΛΙΝΟΙΛ κατά την αντίστοιχη περίοδο, λόγω της ολικής ενοποίησης.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ κατά το χρονικό διάστημα 01/01-12/03/2007, εντός του οποίου
πραγματοποιήθηκε η πώληση, δεν είχε αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα παρουσιάζοντας μηδενικό κύκλο
εργασιών. Δεδομένου ότι η πώληση ποσοστού 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ πραγματοποιήθηκε στις 12/3/2007 δεν
υπάρχει σημαντική επίδραση στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας παρά μόνον στα αποτελέσματα,
λόγω της ενοποίησης της με την καθαρή θέση. Εάν, η Εταιρία είχε ενοποιήσει την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης για τη χρήση 2007, τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρίας θα εμφανίζονταν βελτιωμένα, ήτοι κατά
ποσό € 101 χιλ. και θα ανέρχονταν σε ζημιές ύψους € 643 χιλ. Τα εν λόγω δεν αποτελούν σημαντικό γεγονός και
αντιπροσωπευτικό κριτήριο για την εκτίμηση της αναγκαιότητας κατάρτισης pro forma οικονομικών καταστάσεων.
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3.16.1.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2005-2007
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις
χρήσεις 2005, 2006 και 2007:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων (1)
Μικτό Κέρδος
% επί του Κύκλου Εργασιών
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης (1)
Έξοδα διάθεσης (1)
Άλλα έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κέρδη από πώληση θυγατρικών
Κέρδη (ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος

2005
447.959
(410.653)
37.306
8,3%
2.030
(4.399)
(26.037)
(301)

2006
537.354
(498.143)
39.211
7,3%
2.195
(4.166)
(30.635)
(516)

2007
608.340
(564.484)
43.857
7,2%
2.845
(3.891)
(34.565)
(1.076)

8.599
(2.360)

6.088
(2.852)

7.170
(3.822)

6.239
(1.044)
0
0
5.195
(1.517)

3.237
(2.390)
0
0
847
(346)

3.348
(3.763)
634
(328)
(110)
(634)

Αποτελέσματα μετά φόρων

3.678

501

(744)

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/ (ΖΗΜΙΑ)
Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας

3.678

501

(744)

3.678
0
3.678

501
(0)
501

(744)
0
(744)

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

(1) Σημείωση:
Το σύνολο των αποσβέσεων έχει ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως εξής:
Αποσβέσεις (ποσά σε χιλ. €)
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

2005

2006

2007

19
196
2.146

41
198
2.613

26
228
3.567

Σύνολο
2.360
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

2.852

3.822
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Κύκλος Εργασιών
Η ανάλυση του «Κύκλου Εργασιών ανά επιχειρηματικό τομέα» του Ομίλου για τις χρήσεις 2005-2007 εμφανίζεται στον
κάτωθι πίνακα:
Ανάλυση κύκλου εργασιών Ομίλου κατά κατηγορία πελατών & προϊόντων
Κύκλος Εργασιών (σε €)
2005
2006
Πρατήρια υγρών καυσίμων (χονδρική)
Θέρμανση (λιανική)
Σκάφη Αναψυχής (λιανική)
Βιομηχανία
Λοιποί πελάτες
Πρατήρια υγρών καυσίμων (λιανική)
Καύσιμα Εσωτερικής Αγοράς (Α)
Πρατήρια υγρών καυσίμων (χονδρική)
Βιομηχανία
Λοιποί πελάτες
Πρατήρια υγρών καυσίμων (λιανική)
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς (Β)

335.230
5.534
675
72.119
12.157

397.499
6.864
905
101.161
4.874

425.716

511.301

1.798
951
106

1.992
1.348
127

2.855

3.466

2007
446.414
6.543
1.057
117.626
1.912
1.379
574.932
2.206
2.015
159
13
4.392

Βιομηχανία

8.669

9.879

13.469

Στερεά Καύσιμα (Γ)

8.669

9.879

13.469

Λιπαντικά Πλοίων

7.854

10.444

13.131

Λιπαντικά πλοίων (MARINE) (Δ)

7.854

10.444

13.131

Τεχνικά έργα

2.729

2.167

2.288

Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών
έργων (Ε)

2.729

2.167

2.288

137
137

98
98

127
127

447.959

537.354

608.340

Λοιποί πελάτες
Διάφορα (ΣΤ)
Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2007 ανήλθε σε €608.340 χιλ., έναντι €537.354 χιλ. για τη χρήση 2006 και
€447.959 χιλ. για τη χρήση 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 13,21% για τη διετία 2006-2007 και 19,96% για
τη διετία 2005-2006. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων σαν αποτέλεσμα
της επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου πρατηρίων αλλά και την αύξηση της τιμής των πετρελαιοειδών προϊόντων.
Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών του Ομίλου, αποτελείται κυρίως από καύσιμα εσωτερικής αγοράς, ήτοι βενζίνες,
πετρέλαια και μαζούτ, καθώς και στερεά καύσιμα και λιπαντικά πλοίων.
Η εμπορία υγρών καυσίμων αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα του Ομίλου και γι΄ αυτό το λόγο σε αυτό τον
τομέα απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπίνου δυναμικού και των κεφαλαίων. Τα πιο σημαντικά προϊόντα
που εμπορεύεται είναι βενζίνες, μαζούτ και ντίζελ. Η εμπορία υγρών καυσίμων διαμορφώθηκε σε € 574.932 χιλ. το
2007, από € 511.301 χιλ. το 2006 και € 425.716 χιλ. το 2005, παρουσιάζοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης 16,2%, ενώ ως
ποσοστό επί των πωλήσεων διατηρείται σε σταθερά υψηλά επίπεδα της τάξης του 95%.
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Επιπλέον, κατά την τελευταία τριετία, ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, όπως η
αγορά εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στο Βόλο, ο εκσυγχρονισμός του στόλου των βυτιοφόρων οχημάτων και
της εταιρικής εικόνας των πρατηρίων της Εταιρίας και τέλος η ναύλωση δύο νέων σύγχρονων δεξαμενοπλοίων για την
εξυπηρέτηση του νησιωτικού δικτύου. Επιπρόσθετα, ενισχύθηκαν τα έσοδα από πηγές εκτός πρατηρίων, όπως η
εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με καύσιμα και λιπαντικά, η εξυπηρέτηση της βιομηχανίας με υγρά και στερεά
καύσιμα καθώς και λιπαντικά και η ποντοπόρος ναυτιλία με λιπαντικά.
Ειδικότερα, ποσοστό 99,77% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για το 2007 προέρχεται από τις πωλήσεις της μητρικής
Εταιρίας. Για τη χρήση 2006 το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 99,69% και για τη χρήση 2005 σε 99,39%.
Η ανάλυση των «Εσόδων ανά γεωγραφικό τομέα» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
2005
2006
Καύσιμα Εσωτερικής Αγοράς
Νότια Ελλάδα
187.279
229.199
Βόρεια Ελλάδα
129.569
119.068
Θεσσαλία
0
36.065
Θράκη
63.139
69.652
Νησιά
45.729
57.316
Σύνολο Πωλήσεων Καυσίμων Εσωτ.Αγοράς
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
Νότια Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά

2007
247.656
132.290
53.173
69.294
72.520

425.716

511.301

574.932

1.042
979
0
379
455

1.321
777
276
464
628

1.800
898
362
595
737

Σύνολο Πωλήσεων Λιπαντικών Εσωτ.Αγοράς

2.855

3.466

4.392

Στερεά Καύσιμα
Νότια Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά

5.203
3.229
0
89
148

5.376
1.521
2.607
160
216

9.567
786
2.668
187
261

Σύνολο Πωλήσεων Στερεών Καυσίμων

8.669

9.879

13.469

Λιπαντικά πλοίων (MARINE)
Εσωτερικό
Εξωτερικό

2.791
5.063

4.220
6.223

5.652
7.479

Σύνολο Πωλήσεων ΜΑRΙΝΕ

7.854

10.444

13.131

Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων

2.729

2.167

2.288

Σύνολο Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων

2.729

2.167

2.288

Διάφορες Πωλήσεις

137

98

127

Σύνολο Διάφορων Πωλήσεων

137

98

127

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
447.959
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

537.354

608.340
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε €608.340 χιλ., έναντι
€537.354 χιλ. για τη χρήση 2006 και €447.959 χιλ. για τη χρήση 2005 και προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα, με
εξαίρεση τα λιπαντικά πλοίων (Marine) που διατίθενται και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον κύκλο
εργασιών του 2007, αποτελείται κατά 94,51% από πωλήσεις καυσίμων εσωτερικής αγοράς, κατά 2,21% από πωλήσεις
στερεών καυσίμων στο εσωτερικό, κατά 2,16% από πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (Marine) στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, καθώς και κατά μικρότερο ποσοστό από πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς, από μελέτες και
κατασκευές ιδιωτικών τεχνικών έργων και από διάφορα άλλα έσοδα. Επομένως, το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου
εργασιών προέρχεται από καύσιμα εσωτερικής αγοράς, τα οποία παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις καθώς αυξήθηκαν
κατά 20,10% τη διετία 2005-2006 και κατά 12,44% τη διετία 2006-2007.
Κόστος Πωλήσεων – Μικτό Κέρδος
Η ανάλυση του «Κόστους Πωλήσεων » του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Κόστος Πωλήσεων (ποσά σε χιλ. €)
Καύσιμα εσωτερικής αγοράς
Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς
Στερεά Καύσιμα
Λιπαντικά πλοίων (marine)
Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
Διάφορα
Μείον : Αποσβέσεις

2005
393.335
1.576
5.953
6.983
2.595
228
410.671
19

2006
477.418
1.995
7.025
9.343
1.979
424
498.184
41

2007
537.219
2.555
10.938
11.605
2.107
86
564.510
26

Σύνολο
410.653
498.143
564.484
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Το κόστος πωλήσεων σημείωσε άνοδο κατά την τελευταία τριετία, καθώς διαμορφώθηκε σε €564.484 χιλ. κατά τη
χρήση 2007, από €498.143 χιλ. τη χρήση 2006 και €410.653 χιλ. τη χρήση 2005. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη
άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς και στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Ως ποσοστό επί των εσόδων, το
κόστος πωλήσεων ήταν της τάξης του 92,79% το 2007, 92,70% το 2006 και 91,67% το 2005. Ειδικότερα για τη χρήση
2007 σημειώνεται ότι το κόστος πωλήσεων των καυσίμων εσωτερικής αγοράς επιβαρύνθηκε με το ποσό των
€1.711.481, που αφορά σε ζημιά από την αποτίμηση ανοικτών συμβολαίων την 31/12/2007 πράξεων αντιστάθμισης
κινδύνου (hedging) από την μεταβολή της τιμής του πετρελαίου.
Σύμφωνα με την πρακτική στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις προϊόντων
πετρελαίου τιμολογούνται με βάση τις ημερήσιες τιμές που ισχύουν για την περιοχή (Platts Med). Ως εκ τούτου, στον
βαθμό που η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέματα εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων
αγαθών από τις καθημερινές διακυμάνσεις στις τιμές αναφοράς Platts, οι οποίες επηρεάζουν το κόστος πωληθέντων. Η
διαχείριση κινδύνου ζημιών λόγω μελλοντικών διακυμάνσεων στις τιμές γίνεται μέσω προθεσμιακών συμβολαίων
(παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβάνουν χρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ICE futures),
εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης.
Όσον αφορά τη λογιστική απεικόνιση της πολιτικής αντιστάθμισης κινδύνου (Hedging) της Εταιρίας, το προκύπτον
αποτέλεσμα (κέρδη/ζημίες), καταχωρείται σε κατάλληλους λογαριασμούς με τον τίτλο « Διαφορές (ζημίες – κέρδη) από
πράξεις hedging», και επηρεάζει τελικά τα ποσά του κονδυλίου «Κόστος Πωλήσεων» των καυσίμων εσωτερικής
αγοράς της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών από τα καύσιμα εσωτερικής αγοράς, αλλά και το κόστος πωληθέντων
περιλαμβάνουν αξία του Ε.Φ.Κ. πετρελαιοειδών προϊόντων συνολικού ποσού €165.700 χιλ. για τη χρήση 2007, έναντι
€138.900 χιλ. για τη χρήση 2006 και €122.350 χιλ. για τη χρήση 2005.
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Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €43.857 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι €39.211 χιλ. τη χρήση 2006 και €37.306
χιλ. τη χρήση 2005, ήτοι σε ποσοστό 7,21%, 7,30% και 8,33% επί των εσόδων αντίστοιχα. Η εν λόγω διαδοχική
μείωση στο περιθώριο μικτού κέρδους οφείλεται βασικά στην αύξηση των τιμών των καυσίμων που έλαβε χώρα κατά
τη διετία 2006-2007, αλλά και στις γενικότερες συνθήκες της αγοράς. Σημειώνεται ότι στον κλάδο των καυσίμων το
μικτό κέρδος δεν είναι προϊόν ποσοστού επί της αξίας των πωλήσεων αλλά ποσού ανά μετρικό τόνο.
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης
Η ανάλυση των «Εξόδων Διοίκησης» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Έξοδα διοίκησης (ποσά σε χιλ. €)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

2005
2.686
248
737
65
598
196
65
4.595
196

Μείον : Αποσβέσεις

2006
2.281
411
693
14
723
198
44
4.364
198

2007
2.262
333
654
26
590
228
25
4.119
228

Σύνολο
4.399
4.166
3.891
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε €3.891 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι €4.166 χιλ. τη χρήση 2006 και €4.399 χιλ. τη
χρήση 2005, ήτοι σε απόλυτα νούμερα μειώθηκαν διαχρονικά κατά 6,61% για τη διετία 2006-2007 και 5,28% για τη
διετία 2005-2006. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 0,64% για το 2007, 0,78%
για το 2006 και 0,98% για το 2005.
Η ανάλυση των «Εξόδων Διάθεσης» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Έξοδα διάθεσης (ποσά σε χιλ. €)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Μείον : Αποσβέσεις

2005
6.970
535
2.533
24
15.820
2.146
154
28.183
2.146

2006
8.529
480
2.810
36
18.691
2.613
89
33.248
2.613

2007
9.581
726
3.533
25
20.660
3.567
39
38.133
3.567

Σύνολο
26.037
30.635
34.565
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε €34.565 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι €30.635 χιλ. τη χρήση 2006 και €26.037 χιλ. τη
χρήση 2005, ήτοι σε απόλυτα νούμερα αυξήθηκαν κατά 12,83% κατά τη διετία 2006-2007 και 17,66% κατά τη διετία
2005-2006. Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση των εξόδων διάθεσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των
διαφόρων εξόδων, ήτοι των μεταφορικών εξόδων, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωληθέντων ποσοτήτων και της
αύξησης των ναύλων , αλλά και της πιο συστηματικής επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής πωλήσεων που
ακολουθεί η Εταιρία τα τελευταία χρόνια . Εν τούτοις, ως ποσοστό επί των εσόδων, τα έξοδα διάθεσης παρέμειναν στα
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ίδια περίπου επίπεδα κατά την τριετία, καθώς ανήλθαν σε 5,68% για τη χρήση 2007, 5,70% για τη χρήση 2006 και
5,81% για τη χρήση 2005.
Συνολικά, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης για τη χρήση 2007 ανήλθαν σε €38.457 χιλ., από €34.801 χιλ. για τη χρήση
2006 και €30.436 χιλ. για τη χρήση 2005. Ως ποσοστό επί των εσόδων παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα κατά την
τριετία, καθώς διαμορφώθηκαν σε 6,32% τη χρήση 2007, από 6,48% τη χρήση 2006 και 6,79% για τη χρήση 2005.
Άλλα Έσοδα
Η ανάλυση των «Λοιπών Εσόδων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Άλλα Έσοδα
Επιδοτήσεις ναύλων
Λοιπές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια κτιρίων
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα

2005

2006
669
51
24
697
164
307
119

2007
750
73
25
832
213
126
176

771
90
211
1.039
211
379
144

Σύνολο
2.030
2.195
2.845
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε €2.845 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι €2.195 χιλ. τη χρήση 2006 και €2.030 χιλ. τη χρήση
2005. Ως ποσοστό επί των εσόδων, τα άλλα έσοδα παρέμειναν σταθερά, καθώς ανήλθαν σε 0,47% για τη χρήση 2007,
0,41% για τη χρήση 2006 και 0,45% για τη χρήση 2005. Το μεγαλύτερο μέρος των άλλων εσόδων προέρχεται από
ενοίκια κτιρίων από την εκμίσθωση των ιδιόκτητων πρατηρίων της Εταιρίας, καθώς και από την υπομίσθωση σε
τρίτους των πρατηρίων που μισθώνει η ίδια η ΕΛΙΝΟΙΛ.
Σημειώνεται ότι οι επιδοτήσεις ναύλων αφορούν επιδοτήσεις που εισπράττει η Εταιρία από το Υπουργείο Ανάπτυξης
για τη μεταφορά καυσίμων σε προβληματικές περιοχές (μικρά νησιά) της Ελλάδος που δε διαθέτουν εγκαταστάσεις
αποθήκευσης καυσίμων.
Επίσης τα εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αφορούν έξοδα που έχουν επιβαρύνει την Εταιρία αναφορικά με τις
πωλήσεις προϊόντων της στο εξωτερικό και τα οποία στη συνέχεια εισπράττει από τους πελάτες.
Οι συναλλαγματικές διαφορές και ειδικότερα η διακύμανσή τους, προέρχονται από την έκθεση της Εταιρίας στο
δολάριο, αφενός λόγω αγορών στερεών καυσίμων από το εξωτερικό και αφετέρου λόγω πωλήσεων λιπαντικών marine
σε αγορές του εξωτερικού.
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Άλλα Έξοδα
Η ανάλυση των «Άλλων εξόδων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Άλλα έξοδα (ποσά σε χιλ.
Διαφορά από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών λόγω καταγγελίας
σύμβασης προμήθειας λιθάνθρακα στη ΔΕΗ
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποζημιώσεις
Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα

2005

2006
0
88
132
0
81

2007
0
323
30
120
44

441
416
0
120
99

Σύνολο
301
516
1.076
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε €1.076 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι €516 χιλ. τη χρήση 2006 και €301 χιλ. τη χρήση
2005, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων, τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 0,18%, 0,10% και 0,07% αντίστοιχα. Η αύξηση
των εξόδων κατά τη διετία 2006-2007 οφείλεται κυρίως στη διαφορά από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών λόγω
καταγγελίας σύμβασης προμήθειας λιθάνθρακα στη ΔΕΗ ποσού €441 χιλ. (βλ. σχετικάενότητα 3.3.1 «Διοικητικές,
Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες»).
Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων αφορά σε επισφαλείς πελάτες.
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7.170
χιλ. για τη χρήση 2007, έναντι €6.088 χιλ. τη χρήση 2006 και €8.599 χιλ. τη χρήση 2005, ήτοι κατά τη διετία 2006-2007
σημείωσαν αύξηση 17,76%, έναντι πτώσης 29,20% την διετία 2005-2006. Η εν λόγω πτώση κατά τη διετία 2005-2006
προήλθε από τα έξοδα που αφορούσαν τις νέες εγκαταστάσεις που έγιναν στο Βόλο και τα δύο νέα πλοία που
ναυλώθηκαν. Κατά τη διετία 2006-2007 έγινε αξιοποίηση των εν λόγω επενδύσεων, ενώ η συνακόλουθη αύξηση των
πωλήσεων, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του EBITDA.
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Αντιστοίχως, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €3.348 χιλ.
για τη χρήση 2007, σε €3.237 χιλ. για τη χρήση 2006 και σε €6.239 χιλ. για τη χρήση 2005, ήτοι σημείωσαν αύξηση
3,44% κατά τη διετία 2006-2007 και πτώση 48,13% κατά τη διετία 2005-2006.
Χρηματοοικονομικό Κόστος
Η ανάλυση του «Χρηματοοικονομικού Κόστους» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (ποσά σε χιλ. €)
Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα τόκων από πελάτες
Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

2005
1.128
32
71
(114)
(73)

2006
2.574
29
51
(220)
(45)

2007
4.008
37
41
(306)
(17)

Σύνολο
1.044
2.390
3.763
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε €3.763 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι €2.390 χιλ. τη χρήση 2006 και €1.044
χιλ. τη χρήση 2005. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος για τη
χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης
Τα έσοδα τόκων από πελάτες αφορούν σε έντοκη πίστωση βάσει συμφωνιών με πελάτες και εισπράττονται σε
περίπτωση ασυνέπειας στην πληρωμή των υποχρεώσεων.
Κέρδη από πώληση θυγατρικών, Κέρδη/ (ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς
Η ανάλυση των «Κερδών από πώληση θυγατρικών» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Κέρδη από πώληση θυγατρικής (ποσά σε χιλ. €)
Έσοδα από την πώληση του 63% της θυγατρικής
Αναλογία 63% επί της λογιστικής αξίας των στοιχείων
ενεργητικού & υποχρεώσεων της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

2007
3.465
2.831

Κέρδος προ φόρων από την πώληση της ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
634
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στις 12/3/2007 πραγματοποιήθηκε η πώληση ποσοστού 63% της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ και το
κέρδος για τον Όμιλο ανήλθε σε €634 χιλ. Το σύνολο του τιμήματος καταβλήθηκε σε μετρητά.
Μέχρι την 12/3/2007 η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ ενοποιούνταν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ από 12/3/2007
και μετά, ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Ο ζημιές από συμμετοχή σε συγγενείς ποσού €328 χιλ. για τη χρήση 2007, αντιστοιχούν σε ζημιές από την ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ για την περίοδο 13/3/2007-31/12/2007.
Σημειώνεται ότι η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή βιοκαυσίμων μετά την ολοκλήρωση του
εργοστασίου της στην ΒΙΠΕ Βόλου, τον Απρίλιο 2007.
Αποτελέσματα προ Φόρων
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά τη χρήση 2007 ήταν αρνητικά και ανήλθαν σε €110 χιλ., έναντι κερδών
κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις (ποσού €847 χιλ. τη χρήση 2006 και ποσού €5.195 χιλ. τη χρήση 2005). Η εν λόγω
μείωση στα αποτελέσματα οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό στην πραγματοποίηση πρόσθετων λειτουργικών δαπανών,
καθώς και αποσβέσεων και τόκων που συνδέονται άμεσα με τις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που
υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν σημαντικά τα αποτελέσματα του 2007.
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Φόρος Εισοδήματος
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρίες για τη χρήση 2007
είναι 25%, έναντι 29% για τη χρήση 2006 και 32% για τη χρήση 2005.
Η ανάλυση του «Φόρου εισοδήματος» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Φόρος εισοδήματος (ποσά σε χιλ. €)
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων
Φορολογικός Συντελεστής
Φόρος υπολογισμένος με τον εκάστωτε φορολογικό συντελεστή
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναστροφή στη δήλωση δαπανών που είχαν αναμορφωθεί σε
προηγούμενες χρήσεις
Έσοδα μη υποκείμενα σε φόρο
Συμπληρωματικός φόρος σε εισπραχθέντα μισθώματα
Φόρος Αμοιβών Δ.Σ. και φόρων μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό
κόστος
Φόρος (έσοδο) από αύξηση της φορολογικής βάσης παγίων λόγω
αναπροσαρμογής με τον Ν.2065
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών συντελεστών
Επίδραση από την αλλαγή συντελεστή επί των ζημιών των θυγατρικών
Επίδραση από την αλλαγή συντελεστή επί φορολογικών ζημιών
προηγούμενων χρήσεων των θυγατρικών
Φόροι

2005

2006

2007

5.195
32%
1.662
55
0

847
29%
246
70
0

(110)
25%
(27)
59
697

(116)
0
21

0
0
26

0
(127)
32

53

22

0

(21)
(144)

0
(59)

0
0

7

31

0

0
1.517

9
346

0
634

Kέρδη μετά από φόρους
3.678
501
(744)
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005. Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2003-2005
προέκυψαν λογιστικές διαφορές βάσει των οποίων προέκυψε συνολική επιβάρυνση ποσού €697 χιλ. το οποίο βάρυνε
τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 (βλ. αναλυτικά στην ενότητα 3.6 «Φορολογικοί Έλεγχοι»).
Για το δε ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των
ανέλεγκτων χρήσεων 2006-2007 της Εταιρίας αλλά και των θυγατρικών, δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις της 31/12/2007, επειδή η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Κατά
συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Κέρδη μετά από φόρους
Κατόπιν αφαιρέσεως των φόρων, τα αποτελέσματα χρήσεως για τον Όμιλο είναι αρνητικά και ανέρχονται σε €744 χιλ.
για τη χρήση 2007, έναντι κερδών ποσού €501 χιλ. τη χρήση 2006 και €3.678 χιλ. τη χρήση 2005. Το αποτέλεσμα αυτό
οφείλεται αφενός, όπως προαναφέρθηκε, στη συρρίκνωση της κερδοφορίας της μητρικής λόγω της εκτεταμένης
επενδυτικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών, αφετέρου στην επιβάρυνση με πρόσθετους φόρους ποσού €697
χιλ., που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου της μητρικής Εταιρίας για τις χρήσεις
2003-2005.
Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, δε διένειμε μέρισμα για τη χρήση 2007, δεδομένου ότι το μετά φόρων
αποτέλεσμα της Εταιρίας ήταν αρνητικό για τη χρήση. Τα μερίσματα που πληρώθηκαν εντός του 2007 ήταν €470 χιλ.
(€0,05 ανά μετοχή) και αφορούσαν τα κέρδη της χρήσεως 2006, ενώ τα κέρδη που πληρώθηκαν εντός του 2006
αφορούσαν τα κέρδη της χρήσεως 2005 και ανήλθαν σε €1.316 χιλ. (ήτοι €0,14 ανά μετοχή).
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3.16.1.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων στοιχείων ισολογισμού χρήσεων 2005-2007
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία Ισολογισμού σε ενοποιημένο επίπεδο για τις χρήσεις που
έληξαν την 31/12/2005, 31/12/2006 και 31/12/2007:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. €)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2007

33.784
1.716
0
270
35.769

46.108
2.156
0
1.461
49.725

36.007
2.893
1.334
2.332
42.567

8.592
50.032
6.204
8.255
73.084

12.594
62.952
9.507
4.105
89.158

13.612
76.973
10.322
5.343
106.249

108.853

138.883

148.816

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαια και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης

9.400
13.663
3.102
9.667
35.832
0
35.832

9.400
13.663
3.182
8.772
35.017
0
35.017

9.400
13.663
3.182
7.558
33.804
0
33.804

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

13.500
336
905
2.792
17.532

21.200
325
1.085
2.848
25.457

21.300
133
1.099
2.354
24.885

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

32.100
21.052
1.669
667
55.489
73.021

56.450
19.035
2.127
797
78.409
103.866

57.241
27.878
4.918
90
90.127
115.012

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
108.853
138.883
148.816
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Η κατωτέρω ανάλυση αφορά σε ορισμένα κονδύλια των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού:
Ασώματα Πάγια Στοιχεία
Η ανάλυση των «Ασώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπά άυλα
περιουσιακά στοιχεία
(Δικαιώματα)
1.089
909
(399)

Λογισμικά
προγράμματα
651
43
(578)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

1.600

116

1.716

Αναπόσβεστη αξία 1.1.2006
Προσθήκες
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
(Αποσβέσεις Χρήσεως)

1.600
875
0
(424)

116
47
3
(61)

1.716
922
3
(484)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006

2.051

105

2.156

Αναπόσβεστη αξία 1.1.2007
Προσθήκες
Πωλήσεις/ Διαγραφές
(Αποσβέσεις Χρήσεως)

2.051
1.468
(75)
(619)

105
17
(231)
178

2.156
1.485
(306)
(441)

Ασώματα Πάγια Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €)
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2005
Προσθήκες
(Αποσβέσεις Χρήσεως)

Σύνολο
1.740
952
(977)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007
2.825
69
2.893
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και δαπάνες διαμόρφωσης χώρων
συνεργαζόμενων πρατηρίων καυσίμων όπως για παράδειγμα επίστρωση του εκτός του πρατηρίου χώρου με
βιομηχανικό δάπεδο, διαμόρφωση χώρων τοποθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού, πλυντηρίου, λιπαντηρίου κλπ. Οι
δαπάνες αυτές αποσβένονται σε διάρκεια ίση με την αντίστοιχη σύμβαση εμπορικής συνεργασίας (κατά κανόνα πέντε
έτη).
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Έπιπλα
Ακιν/σεις
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Μηχανoλογικός Μεταφορικά και λοιπός
υπό
(ποσά σε χιλ. €)
Εξοπλισμός
Μέσα
εξοπλισμός εκτέλεση
Οικόπεδα
Κτίρια
Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
5.410
5.402
18.017
1.786
1.151
1.186
32.952
Προσθήκες
1.395
1.293
6.306
616
172
2.666
12.448
(Πωλήσεις-Διαγραφές)
(255)
0
(57)
(11)
(9)
(624)
(956)
Μεταφορές
0
0
790
0
5
(804)
(9)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
6.550
6.695
25.057
2.391
1.319
2.424
44.436
(Συσσωρευμένες Αποσβέσεις)
0
(1.315)
(7.503)
(894)
(940)
0
(10.652)
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2005
6.550
5.379
17.554
1.497
379
2.424
33.784
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
6.550
5.379
17.554
1.497
379
2.424
33.784
Προσθήκες
110
256
3.605
177
440
10.231
14.819
(Πωλήσεις-Διαγραφές)
0
0
(79)
(47)
(97)
0
(223)
Μεταφορές
0
23
483
493
42
(1.044)
(3)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006
6.659
5.658
21.564
2.120
764
11.611
48.377
(Αποσβέσεις χρήσεως)
0
(347)
(1.595)
(168)
(159)
0
(2.269)
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2006
6.659
5.312
19.969
1.952
605
11.611
46.108
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
6.659
5.312
19.969
1.952
605
11.611
46.108
Προσθήκες
0
836
2.922
41
460
2.407
6.667
(Πωλήσεις-Διαγραφές)
0
(149)
(41)
(96)
(228)
(409)
(924)
Μεταφορές
0
42
10
(10)
11
(53)
0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
6.659
6.042
22.860
1.887
848
13.556
51.852
(Αποσβέσεις χρήσεως)
0
(285)
(2.238)
(157)
(3)
0
(2.683)
Μείωση αξίας λόγω πώλησης
θυγατρικής
(397)
0
0
0
(159)
(12.605)
(13.162)
Αναπόσβεστη αξία 31
6.262
5.757
20.622
1.729
686
951
36.007
Δεκεμβρίου 2007
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) διαμορφώθηκαν σε €36.007 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €46.108 χιλ.
την 31/12/2006 και €33.784 χιλ. την 31/12/2005. Την 31/12/2007, το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού εμφανίζεται
μειωμένο λόγω της διαφοράς ενοποίησης της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, η οποία μέχρι την 12/3/2007 ενοποιήθηκε με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2006, το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού διαμορφώθηκε σε €46.108 χιλ.
κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης της επένδυσης, ποσού €14.819 χιλ., στο εργοστάσιο του Βόλου και της ενίσχυσης των
νέων δεξαμενοπλοίων με σύγχρονο σύστημα φόρτωσης, τα οποία κατά την επόμενη χρήση εμφανίστηκαν ως πάγια
στοιχεία.
Σημειώνεται ότι επί ακινήτου της Εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΕ ποσού €2.055 χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού €143,8 χιλ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων το
υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2007 ανέρχονταν σε ποσό €13.382 χιλ. για την ΕΛ.ΠΕ ΑΕ και ποσό €22.592 χιλ. για
την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Επενδύσεις σε συγγενείς
Η ανάλυση των «Επενδύσεων σε συγγενείς» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Επενδύσεις σε συγγενείς (ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου
Μεταφορά της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (από επενδύσεις σε θυγατρικές) σε συγγενείς με
ποσοστό 37%

2007
0
1.850

Συσσωρευμένη ζημιά που αναλογεί στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ μέχρι 12/3/2007

(187)

Ζημιά που αναλογεί στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ από 13/3/2007 έως 31/12/2007

(328)

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου
1.334
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού €1.334 χιλ. προήλθε από την πώληση ποσοστού 63% της θυγατρικής ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. την 12/3/2007 και την εμφάνιση ζημιών της εταιρίας. Έως την εν λόγω πώληση η εταιρία
ενοποιούνταν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ενώ από 13/3/2007 εφεξής, ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης (βλ. και ενότητα 3.161.2 «Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 20052007», παράγραφος «Κέρδη από πώληση θυγατρικών»).
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Η ανάλυση των «Λοιπών στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ποσά σε χιλ. €)
Προκαταβληθέντα μισθώματα πρατηρίων πέραν του έτους
Εγγυήσεις για μισθωμένα αυτοκίνητα
Εγγυήσεις για μισθωμένα ακίνητα
Λοιπές εγγυήσεις

31/12/2005
0
66
193
10

31/12/2006
1.159
83
205
14

31/12/2007
1.997
86
232
17

Σύνολο
270
1.461
2.332
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το υπόλοιπο των λοιπών στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε €2.332 χιλ. την 31/12/2007, €1.461
χιλ. την 31/12/2006 και €270 χιλ. την 31/12/2005. Η διαδοχική αύξηση του εν λόγω υπόλοιπου οφείλεται και στα
περισσότερα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τα οποία έχουν προκαταβληθεί μισθώματα.
Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 έγινε αναμόρφωση των κονδυλίων της προηγούμενης
χρήσης για λόγους συγκρισιμότητας. Συγκεκριμένα, το κονδύλι «Προκαταβληθέντα μισθώματα πρατηρίων πέραν του
έτος» ύψους €1.070 χιλ., στη χρήση 2005 εμφανιζόταν στην κατηγορία του Ενεργητικού «Λοιπές Απαιτήσεις».
Αποθέματα
Η ανάλυση των «Αποθεμάτων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Αποθέματα (ποσά σε χιλ. €)
Καύσιμα εσωτερικής αγοράς
Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς
Λιπαντικά Marine
Στερεά καύσιμα
Α' ύλες παραγωγής βιοκαυσίμων
Διάφορα

31/12/2005
5.094
946
505
1.849
0
198

31/12/2006
7.055
775
609
2.329
1.537
289

31/12/2007
9.283
875
614
2.525
0
313

Σύνολο
8.592
12.594
13.612
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Τα αποθέματα διαμορφώθηκαν σε €13.612 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €12.594 χιλ. την 31/12/2006 και €8.592 χιλ. την
31/12/2005. Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού παρουσιάζει διαχρονική αύξηση που αφενός δικαιολογείται από
την αύξηση των τιμών των καυσίμων, αφετέρου από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των
αποθεμάτων αφορά σε αποθέματα καυσίμων εσωτερικής αγοράς, ήτοι βενζίνη και ντίζελ, αλλά και στερεών καυσίμων.
Σημειώνεται ότι στα αποθέματα υγρών καυσίμων της 31/12/2007 περιλαμβάνεται ποσό €1.037 χιλ. που αφορά σε
προπληρωθέντες δασμούς καυσίμων ( €814 χιλ. την 31/12/2006 και €830 χιλ. την 31/12/2005) που έχει πληρώσει η
Εταιρία ώστε να έχει τη δυνατότητα να πουλήσει τα εμπορεύματά της (καύσιμα).
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία
κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με
βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των
τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά
έξοδα ή αποσβέσεις.
Εμπορικές Απαιτήσεις
Η ανάλυση των «Εμπορικών απαιτήσεων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις (ποσά σε χιλ. €)
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις (ποσά σε χιλ. €)
Μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες - Γραμμάτια
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

31/12/2005
24.778
25.604
(350)

31/12/2006
30.158
33.148
(354)

31/12/2007
40.383
37.063
(474)

Σύνολο
50.032
62.952
76.973
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές Απαιτήσεις» διαμορφώθηκε σε €76.973 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €62.952
χιλ. την 31/12/2006 και €50.032 χιλ. την 31/12/2005, παρουσιάζοντας αύξηση 22% την περίοδο 2006-2007 και 26% την
περίοδο 2005-2006. Σημειώνεται ότι η πιστωτική πολιτική της Εταιρίας δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά κατά την
εξεταζόμενη τριετία καθώς ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των εμπορικών απαιτήσεων έχει κυμανθεί στα ίδια
περίπου επίπεδα ήτοι, σε 41 ημέρες το 2005, 43 ημέρες το 2006 και 46 ημέρες το 2007. Κατά συνέπεια η διαδοχική
αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων, οφείλεται αφενός στην αύξηση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων και
αφετέρου στην αύξηση των τιμών των προϊόντων.
Λοιπές απαιτήσεις
Η ανάλυση των «Λοιπών απαιτήσεων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις (ποσά σε χιλ. €)
Ελληνικό Δημόσιο (προκατ/νοι φόροι, Χ.Υ., Φ.Π.Α.)
Ελληνικό Δημόσιο-λοιπές απαιτήσεις (προσφυγές)
Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Διάφορα έξοδα επόμενων χρήσεων
Διάφορα έσοδα εισπρακτέα
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβληθέντα μισθώματα πρατηρίων πέραν του έτους

31/12/2005
3.269
297
92
984
260
97
136
1.070

31/12/2006
7.454
496
105
706
260
332
154
0

31/12/2007
6.927
1.545
79
720
358
620
74
0

Σύνολο
6.204
9.507
10.322
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Οι λοιπές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €10.322 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €9.507 χιλ. την 31/12/2006 και €6.204
χιλ. την 31/12/2005. Η αύξηση του υπολοίπου των απαιτήσεων την 31/12/2006 προέρχεται κυρίως από τη δημιουργία
πιστωτικού ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στα νησιά όπου ο φορολογικός συντελεστής
ανέρχεται σε 13%, και καθώς έχει ήδη αποδοθεί κατά την αγορά φόρος που ισοδυναμεί με φορολογικό συντελεστή της
τάξεως του 19%, δημιουργείται πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ για την Εταιρία, το οποίο αυξάνει το υπόλοιπο των λοιπών
απαιτήσεων.
Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Η ανάλυση των «Ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (ποσά σε χιλ. €)
Ταμείο μετρητών
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις προθεσμίας
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.

31/12/2005

31/12/2006
274
6.623
675
684

447
3.274
0
387

31/12/2007
426
3.879
0
1.038

Σύνολο
8.255
4.107
5.343
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε €5.343 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €4.107 χιλ. την 31/12/2006 και €8.255
χιλ. την 31/12/2005. Σημειώνεται ότι η μείωση των καταθέσεων όψεως την 31/12/2006 οφείλεται σε υψηλά υπόλοιπα
την 31/12/2005 λόγω της εισαγωγής στο Χ.Α.
Ίδια Κεφάλαια
Η ανάλυση των «Ιδίων Κεφαλαίων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Ίδια Κεφάλαια (ποσά σε χιλ. €)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

31/12/2005

Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας

9.400
13.663
3.102
9.667

31/12/2006
9.400
13.663
3.182
8.772

31/12/2007
9.400
13.663
3.182
7.558

35.832
0

35.017
0

33.804
0

Σύνολο καθαρής θέσης
35.832
35.017
33.804
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το σύνολο των εκδοθεισών μετοχών είναι 9.400.000 μετοχές με ονομαστική αξία €1 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες
μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Από την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. την 2/3/2004, προέκυψε
διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού €13.663.282.
Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:
Λοιπά αποθεματικά (ποσά σε χιλ. €)
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αποθεματικά από έσοδα φορολογ. με ειδικό τρόπο

31/12/2005

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

1.073
61
1.868
100

31/12/2006
1.153
61
1.868
100

31/12/2007
1.154
61
1.868
100

3.102

3.182

3.182
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου ανέρχονται σε €21.300 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €21.200 χιλ. την 31/12/2006
και €13.500 χιλ. την 31/12/2005. Η κύρια αιτία της αύξησης του υπολοίπου των δανείων κατά το 2006 είναι η
αναδιάρθρωση του δανεισμού.
Το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων δανείων €21.300 χιλ. θα έχει αποπληρωθεί την 8/2/2013.
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Η ανάλυση του «Αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος (ποσά σε χιλ. €)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Δουλευμένα έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές

31/12/2005

Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Συμμετοχή σε συγγενείς
Παροχές σε εργαζομένους
Δουλευμένα έξοδα
Φορολογική ζημιά θυγατρικών
Αποτίμηση πράξεων hedging
Αποθέματα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο φορολογικής απαίτησης

31/12/2006

(1.984)

31/12/2007

(2.231)

(2.406)
(53)
(52)

(1.989)

(2.231)

(2.510)

0
693
9
64
0
0
318

0
712
0
251
0
0
183

129
624
0
122
428
43
66

1.084

1.146

1.411

(5)

Υπόλοιπο αναβαλλόμενου φόρου (συμψηφισμένο)
(905)
(1.085)
(1.099)
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η ανάλυση των «Προβλέψεων για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία» του Ομίλου
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία (ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπο υποχρέωσης 1/1
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσας περιόδου
Μειώσεις λόγω πώλησης θυγατρικής
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου

31/12/2005
2.861
149
78
0
296

31/12/2006
2.792
55
86
0
85

31/12/2007
2.848
51
22
(7)
561

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31/12
2.792
2.848
2.354
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Η ανάλυση των «Βραχυπρόθεσμων δανείων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Δάνεια (ποσά σε χιλ. €)
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος έντοκων δανείων

31/12/2005
28.600
3.500

31/12/2006
51.350
5.100

31/12/2007
51.341
5.900

Σύνολο
32.100
56.450
57.241
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στο υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων περιλαμβάνεται και το βραχυπρόθεσμο μέρος των έντοκων δανείων. Το
υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων μόνο ανήλθε σε €51.341 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €51.350 χιλ. την
31/12/2006 και €28.600 χιλ. την 31/12/2005. Η αύξηση του υπολοίπου κατά τη χρήση 2006 οφείλεται στη
χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων και ειδικότερα στην κατασκευή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου βιοντήζελ
στο Βόλο, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Η ανάλυση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ανά τραπεζικό ίδρυμα για την 31/12/2007, αναλύεται ως ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ OΦΕΙΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2007
(ποσά σε €)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.192
ALPHA BANK ΑΕ
8.250
EFG EUROBANK & ERGASIAS AE
16.898
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
8.000
HSBC BANK
1.500
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
500
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1.500
PROBANK
2.000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
500
ΣΥΝΟΛΟ
51.341
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Προμηθευτές
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των προμηθευτών ανήλθε σε €27.878 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €19.035 χιλ. την
31/12/2006 και €21.052 χιλ. την 31/12/2005. Η εν λόγω αύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού κατά τη χρήση 2007
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και, δευτερευόντως, στην αύξηση του όγκου των
αγορών που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του έτους για συγκυριακούς λόγους.
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Η ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ομίλου κατά την εξεταζόμενη τριετία 20052007 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ποσά σε χιλ. €)
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα οφειλόμενα
Οφειλόμενες αμοιβές σε μέλη Δ.Σ. που προκύπτουν από σύμβαση
Οφειλόμενες αμοιβές Δ.Σ. και στελεχών εταιρίας
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αποτίμηση πράξεων hedging
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι - τέλη
Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2005
112
493
0
0
359
237
98
365
0
82
335
42
157
0
4

31/12/2006
356
655
0
0
131
254
16
712
0
130
366
39
96
0
4

31/12/2007
301
681
4
0
143
379
13
1.129
1.711
155
311
25
61
5
0

Σύνολο
2.286 (1)
2.758(1)
4.918
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
(1): Τα ανωτέρω υπόλοιπα περιλαμβάνουν και τους φόρους εισοδήματος και λοιπούς φόρους (πλην του τρέχοντος φόρου
εισοδήματος), ώστε να είναι συγκρίσιμα με την ανάλυση του εν λόγω λογαριασμού του 2007.

Ο λογαριασμός λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε €4.918 χιλ. την 31/12/2007,
έναντι €2.758 χιλ. την 31/12/2006 (€2.127 χιλ. στον Ισολογισμό) και €2.286 χιλ. την 31/12/2005 (€1.669 χιλ. στον
Ισολογισμό). Η εν λόγω διαδοχική αύξηση του υπολοίπου προέρχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από αύξηση των
δουλευμένων εξόδων χρήσεως και από αποτίμηση των πράξεων hedging.
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε €90 χιλ. την 31/12/2007, έναντι €166 χιλ. την 31/12/2006 και €50 χιλ. την
31/12/2005.
Στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων του 2007, παρουσιάζεται η ανακατάταξη του κονδυλίου ισολογισμού
«Φόρος εισοδήματος» ως εξής :
(ποσά σε χιλ. €)
Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος

Υπόλοιπο 31/12/2006
797
2.127
0

Ανακατάταξη ποσού
(797)
631
166

Αναθεωρημένο υπόλοιπο 31/12/2006
0
2.758
166

Σύνολο
2.924
0
2.924
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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3.16.2 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις χρήσεις 2005-2007 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη/ (ζημιές) χρήσεως προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών

1/1-31/12/2005

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2007

5.195

847

(110)

2.360
227
(213)
(189)
1.236

2.852
261
195
(269)
2.660

3.822
194
(191)
(648)
4.127

(1.458)
(15.618)
8.364

(4.002)
(17.691)
(986)

(2.646)
(18.213)
10.756

(1.137)
(3.145)

(2.313)
(1.087)

(3.734)
(863)

(4.378)

(19.534)

(7.506)

(12.499)
55
184

(15.741)
129
262

3.382
(0)
(8.152)
563
324

(12.260)

(15.350)

(3.883)

17.233
(1.316)

32.050
(1.316)

13.110
(470)

15.917
(721)
8.976
0

30.734
(4.150)
8.255
0

12.640
1.251
4.105
(13)

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
8.255
4.105
5.343
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

3.16.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης 2005 – 2007
Η ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις 2005 - 2007 παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
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(ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Διαφορά από
έκδοση
Μετοχικό
μετοχών υπέρ
Αποτελέσματα
το άρτιο
Αποθεματικά
Κεφάλαιο
εις νέον
9.400
13.663
2.887
7.519
(1.316)
215
3.463

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005
Yπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης
Μεταφορά αποθεματικών

9.400
9.400

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006
Yπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης
Απόκτηση μετοχών θυγατρικής

9.400
9.400

13.663
13.663

3.102
3.102

80
13.663
13.663

3.182
3.182

0

Μερικό
σύνολο
33.470
(1.316)
3.678

Δικαιώματα
μειοψηφίας
0

9.667
9.667
(1.316)
501
(80)

35.832
35.832
(1.316)
501
0

0
0

8.772
8.772
(470)
(744)
0

35.017
35.017
(470)
(744)
0

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007
9.400
13.663
3.182
7.558
33.804
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

(0)

(0)
0
0

Σύνολο
33.470
(1.316)
3.678
35.832
35.832
(1.316)
501
0

(0)

35.017
35.017
(470)
(744)
(0)

0

33.804
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3.16.4 Επεξηγηματικές Πληροφορίες
Η Εταιρία έχει συντάξει εκθέσεις στις οποίες παρατίθενται σημειώσεις και πληροφορίες επί των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005, 31/12/2006 και 31/12/2007, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005. Οι εν λόγω εκθέσεις παρατίθεται στην ιστοσελίδα του
εκδότη www.elin.gr
3.16.5 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου
01.01-30.09.2008
Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήριο
Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35
Αθήνα). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 25/11/2008 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας.
3.16.5.1 Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/130/9/2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΜΜΕΣΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
99,95%
99,993%
99,999%
37,00%

0,05%
0,007%
0,001%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
37,00%

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Σημειώνεται ότι στις 12/3/2007 πραγματοποιήθηκε η πώληση ποσοστού 63% της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ. Μέχρι την 12/3/2007 η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, και
έκτοτε ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
3.16.6 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου
1/1-30/9/2008
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για την περίοδο
1/1-30/9/2008:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων (1)
Μικτό Κέρδος
% επί του Κύκλου Εργασιών
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης (1)
Έξοδα διάθεσης (1)
Άλλα έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κέρδη από πώληση θυγατρικών
Κέρδη (ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος

1/1-30/9/2007
416.484
(383.738)
32.746
7,9%
2.028
(3.250)
(25.892)
(386)

1/1-30/9/2008
560.469
(524.229)
36.240
6,5%
2.416
(3.474)
(26.657)
(725)

5.247
(2.806)
2.441
(2.754)
634
(227)
95
(453)

7.800
(3.175)
4.625
(3.144)
0
90
1.570
(699)

Αποτελέσματα μετά φόρων

(359)

871

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΖΗΜΙΕΣ)
Καθαρό κέρδος/(ζημιές) (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
αποδιδόμενο σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας

(359)

871

(359)
0
(359)

871
0
871

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

(1) Σημειώσεις:
Το σύνολο των αποσβέσεων έχει ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως εξής:
Αποσβέσεις (ποσά σε χιλ. €)
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

1/1-30/9/2007
20
174
2.612
2.806

1/1-30/9/2008
0
123
3.053
3.175
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Κύκλος εργασιών
Η ανάλυση των εσόδων ανά επιχειρηματικό τομέα εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά κατηγορία πελατών & προϊόντων
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. €)
1/1-30/9/2007
Πρατήρια υγρών καυσίμων (χονδρική)
301.354
Θέρμανση (λιανική)
3.233
Σκάφη Αναψυχής (λιανική)
976
Βιομηχανία
83.334
Λοιποί πελάτες
1.235
Πρατήρια υγρών καυσίμων (λιανική)
713
Καύσιμα Εσωτερικής Αγοράς

1/1-30/9/2008
426.051
5.704
1.296
103.091
1.907
3.178

390.845

541.226

Πρατήρια υγρών καυσίμων (χονδρική)
Βιομηχανία
Λοιποί πελάτες
Πρατήρια υγρών καυσίμων (λιανική)

1.709
1.520
134
6

1.774
1.763
121
21

Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς

3.370

3.679

Βιομηχανία

10.518

6.664

Σύνολο Πωλήσεων Στερεών Καυσίμων

10.518

6.664

Λιπαντικά Πλοίων
Σύνολο Πωλήσεων Λιπαντικών πλοίων (MARINE)

10.373
10.373

6.938
6.938

Τεχνικά έργα

1.326

1.925

Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων

1.326

1.925

Λοιποί πελάτες

52

35

Διάφορα

52

35

Σύνολο
416.484
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

560.469

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ανήλθε το εννιάμηνο του 2008 σε €560.469 χιλ. από €416.484 χιλ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 34,6%. Η σημαντική αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε αφενός από
την αύξηση του όγκου πωλήσεων και αφετέρου από την αύξηση των τιμών των καυσίμων.
Η ανάλυση των «Εσόδων ανά γεωγραφικό τομέα» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ( σε χιλ. €)
1/1-30/9/2007
1/1-30/9/2008
Καύσιμα Εσωτερικής Αγοράς
Νότια Ελλάδα
172.491
231.824
Βόρεια Ελλάδα
89.220
116.195
Θεσσαλία
31.856
54.142
Θράκη
43.751
64.981
Νησιά
53.527
74.085
Εξωτερικό
Σύνολο Πωλήσεων Καυσίμων Εσωτ.Αγοράς
Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς
Νότια Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά
Εξωτερικό

390.845

541.226

1.418
666
277
420
590

1.435
755
360
442
687

3.370

3.679

7.681
581
1.925
151
180

3.078
550
2.686
200
150

Σύνολο Πωλήσεων Στερεών Καυσίμων
Λιπαντικά πλοίων (MARINE)
Εσωτερικό
Εξωτερικό

10.518

6.664

4.330
6.043

2.065
4.873

Σύνολο Πωλήσεων ΜΑRΙΝΕ
Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων (εσωτερικού)

10.373
1.326

6.938
1.925

Σύνολο Μελέτη-Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
Διάφορες Πωλήσεις (εσωτερικού)

1.326
52

1.925
35

52

35

416.484

560.469

Σύνολο Πωλήσεων Λιπαντικών Εσωτ.Αγοράς
Στερεά Καύσιμα
Νότια Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά
Εξωτερικό

Σύνολο Διάφορων Πωλήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα, με
εξαίρεση τα λιπαντικά πλοίων (Marine) που διατίθενται και στο εξωτερικό.
Κόστος Πωλήσεων – Μικτό Κέρδος
Η ανάλυση του «Κόστους Πωλήσεων » του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Κόστος Πωληθέντων (ποσά σε χιλ. €)
Καύσιμα εσωτερικής αγοράς
Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς
Στερεά Καύσιμα
Λιπαντικά πλοίων (marine)
Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
Διάφορα

1/1-30/9/2007
363.120
1.933
8.382
9.163
1.097
63

1/1-30/9/2008
509.199
2.070
4.901
6.324
1.619
115

383.757
20
383.738

524.229
0
524.229

Μείον: Αποσβέσεις
Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Το κόστος πωλήσεων σημείωσε άνοδο κατά το εννιάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 και
διαμορφώθηκε σε €524.229 χιλ. από €383.738 χιλ. κατά το εννιάμηνο του 2007, ήτοι ως ποσοστό επί των πωλήσεων
ανήλθε σε 93,53% από 92,14%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων.
Σημειώνεται ότι τόσο στον κύκλο εργασιών των καυσίμων εσωτερικής αγοράς, όσο και στο κόστος πωληθέντων,
περιλαμβάνεται αξία του Ε.Φ.Κ. πετρελαιοειδών προϊόντων συνολικού ποσού €157.155 χιλ. έναντι €76.995 χιλ. για την
αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Το μικτό κέρδος του Ομίλου στο εννιάμηνο του 2008 ανήλθε σε €36.240 χιλ., από €32.746 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση στα απόλυτα νούμερα της τάξεως του 10,67%.
Η ανάλυση των «Εξόδων Διοίκησης» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Έξοδα διοίκησης (ποσά σε χιλ. €)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Μείον : Αποσβέσεις
Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

1/1-30/9/2007
1.784
355
512
19
552
174
28

1/1-30/9/2008
1.941
458
527
24
465
123
60

3.424
174
3.250

3.597
123
3.474

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε €3.474 χιλ. κατά το εννιάμηνο του 2008, έναντι €3.250 χιλ. κατά την αντίστοιχη χρονική
περίοδο του 2007, ήτοι σε απόλυτα νούμερα σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 6,90%. Ωστόσο, ως ποσοστό επί των
πωλήσεων, τα εν λόγω έξοδα παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα, καθώς ανήλθαν σε 0,62% από 0,82% κατά το
εννιάμηνο του 2007.
Η ανάλυση των «Εξόδων Διάθεσης» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Έξοδα διάθεσης (ποσά σε χιλ. €)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Μείον: Αποσβέσεις
Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

1/1-30/9/2007
7.178
407
2.554
21
15.669
2.612
62

1/1-30/9/2008
8.159
689
2.794
41
14.851
3.053
123

28.503
2.612

29.710
3.053

25.892

26.657

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε €26.657 χιλ. κατά το εννιάμηνο του 2008, έναντι €25.892 χιλ. κατά την αντίστοιχη
χρονική περίοδο του 2007, ήτοι σε απόλυτα νούμερα σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 2,96%. Ωστόσο, ως ποσοστό
επί των πωλήσεων, τα εν λόγω έξοδα μειώθηκαν, καθώς ανήλθαν σε 4,76% από 6,22% κατά το εννιάμηνο του 2007. Η
εν λόγω μείωση οφείλεται στην αύξηση της παραγωγικότητας των πρόσφατων επενδύσεων της εταιρίας.
Άλλα Έσοδα - Άλλα Έξοδα
Η ανάλυση των «Λοιπών Εσόδων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Άλλα Έσοδα (ποσά σε χιλ. €)
Επιδοτήσεις ναύλων
Λοιπές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια κτιρίων
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

1/1-30/9/2007
568
24
143
826
167
209
90
2.028

1/1-30/9/2008
585
9
198
880
133
264
347
2.416

1/1-30/9/2007
219
10
90
66

1/1-30/9/2008
386
2
320
16

386

725

Η ανάλυση των «Λοιπών Εξόδων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Άλλα Έξοδα (ποσά σε χιλ. €)
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποζημιώσεις
Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7.800
χιλ. σε σχέση με € 5.247 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 48,65% ως αποτέλεσμα της
περαιτέρω αξιοποίησης των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία
τριετία, καθώς και της ορθολογικότερης διαχείρισης του λειτουργικού κόστους και της συγκράτησης των δαπανών.
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Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε €4.625 χιλ. έναντι
€2.441 χιλ., σημειώνοντας άνοδο σε απόλυτα νούμερα της τάξεως του 89,43%.
Χρηματοοικονομικό Κόστος
Η ανάλυση του «Χρηματοοικονομικού Κόστους» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (ποσά σε χιλ. €)
Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα τόκων από πελάτες
Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

1/1-30/9/2007
2.914
32
34
(216)
(10)

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

1/1-30/9/2008
3.434
36
32
(355)
(2)

2.754

3.144

Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου περιλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο μέρος, τόκους δανείων και ανήλθε σε
€3.144 χιλ. για το εννιάμηνο του 2008, έναντι €2.754 χιλ. για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2007.
Κέρδη προ φόρων
Το ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του εννιαμήνου του 2008 ανήλθαν σε €1.570 χιλ. έναντι €95 χιλ. το αντίστοιχο
εννιάμηνο του 2007. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA).
Φόρος Εισοδήματος
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2005. Για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
οριστικοποιηθούν.
Οι φόροι που επιβάρυναν τις περιόδους 1/1-30/9/2007 και 1/1-30/9/2008 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Φόρος εισοδήματος (ποσά σε χιλ. €)
Αναλογούν (πραγματικός) φόρος περιόδου
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο/ (έσοδο) περιόδου

1/1-30/9/2007
0
450
3

1/1-30/9/2008
12
200
487

Σύνολο
453
699
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Το ποσό €450 χιλ. την 30/9/2007, αφορά σε τμήμα διαφορών φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003-2005, το οποίο
οριστικοποιήθηκε την 31/12/2007 σε €697 χιλ. περίπου. Ο Όμιλος και η Εταιρία σχημάτισαν, για πρώτη φορά στην
περίοδο 1/1-30/9/2008, πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για πρώτη φορά την 30/9/2008 και ανήλθε
στο ποσό των €200 χιλ.
3.16.7 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένου ισολογισμού περιόδου 1/1-30/9/2008
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία ισολογισμού του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για την περίοδο 1/130/9/2008:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. €)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

31/12/2007

30/9/2008
36.007
2.893
1.334
2.332
42.567

36.164
3.010
1.424
2.589
43.187

13.612
76.973
10.322
5.343
106.249

13.403
70.129
9.678
6.778
99.988

148.816

143.175

9.400
13.663
3.182
7.558
33.804
0
33.804

9.400
13.527
3.182
8.429
34.538
0
34.538

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

21.300
133
1.099
0
2.354
24.885

45.900
105
1.586
200
2.503
50.294

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

57.241
27.878
4.918
90
90.127
115.012

34.012
19.913
4.418
0
58.343
108.637

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαια και αποθεματικά αποδιδόμενα στους
μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
148.816
143.175
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ορισμένων κονδυλίων του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού:
Ασώματα πάγια στοιχεία
Η ανάλυση των «Ασώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Λοιπά άυλα
περιουσιακά στοιχεία
2.873
1.468
(75)
(1.441)

Λογισμικά
προγράμματα
744
17
(231)
(461)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007

2.825

69

2.893

Αναπόσβεστη αξία 1.1.2008
Προσθήκες
Πωλήσεις/ Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
(Αποσβέσεις Χρήσεως)

4.266
756
(30)
36
(2.067)

530
15
(1)
0
(495)

4.796
771
(31)
36
(2.562)

49

3.010

Ασώματα Πάγια Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €)
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2007
Προσθήκες
Πωλήσεις/ Διαγραφές
(Αποσβέσεις Χρήσεως)

Αναπόσβεστη αξία 30/9/2008
2.961
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Σύνολο
3.617
1.485
(306)
(1.903)

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και δαπάνες διαμόρφωσης χώρων
συνεργαζόμενων πρατηρίων καυσίμων, όπως για παράδειγμα επίστρωση του εκτός του πρατηρίου χώρου με
βιομηχανικό δάπεδο, διαμόρφωση χώρων τοποθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού, πλυντηρίου, λιπαντηρίου κλπ. Οι
δαπάνες αυτές αποσβένονται σε διάρκεια ίση με την αντίστοιχη σύμβαση εμπορικής συνεργασίας (κατά κανόνα πέντε
έτη).
.
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Ενσώματα Πάγια
Μηχανoλογικός
Μεταφορικά
Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €) Οικόπεδα
Εξοπλισμός
Μέσα
Κτίρια
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
2007
6.659
6.974
29.067
3.013
Προσθήκες
0
836
2.922
41
(Πωλήσεις-Διαγραφές)
0
(149)
(41)
(96)
Μεταφορές
0
42
10
(10)
Μείωση αξίας λόγω
πώλησης θυγατρικής
(397)
0
0
0
Υπόλοιπο 31
6.262
7.703
31.958
2.949
Δεκεμβρίου 2007
(Συσσωρευμένες
Αποσβέσεις)
0
(1.946)
(11.336)
(1.219)
Αναπόσβεστη αξία 31
6.262
5.757
20.622
1.729
Δεκεμβρίου 2007
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
6.262
7.703
31.958
2.949
2008
Προσθήκες
23
306
1.931
1
(Πωλήσεις-Διαγραφές)
0
0
(153)
(115)
Μεταφορές
10
134
0
0
Υπόλοιπο 30
Σεπτεμβρίου 2008
6.295
8.143
33.736
2.834
(Συσσωρευμένες
0
(2.283)
(13.084)
(1.263)
Αποσβέσεις)
Αναπόσβεστη αξία 30
Σεπτεμβρίου 2008
6.295
5.860
20.651
1.570
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

1.705
460
(228)
11

11.611
2.407
(409)
(53)

59.029
6.667
(924)
0

(159)

(12.605)

(13.162)

1.788

951

51.611

(1.102)

0

(15.604)

686

951

36.007

1.788
51
0
0

951
473
0
(180)

51.611
2.785
(269)
(36)

1.840

1.244

54.091

(1.296)

0

(17.927)

543

1.244

36.164

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) διαμορφώθηκαν σε €36.164 χιλ. την 30/9/2008 και σε €36.007 χιλ. την
31/12/2007. Την 31/12/2007, το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού εμφανίζεται μειωμένο λόγω της διαφοράς ενοποίησης της
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, η οποία μέχρι την 12/3/2007 ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Σημειώνεται ότι επί ακινήτου της Εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
ποσού €2.055 χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού €143,8 χιλ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων το υπόλοιπο των
οποίων την 30/9/2008 ανέρχονταν σε ποσό €9.436 χιλ. για την ΕΛ.ΠΕ ΑΕ και ποσό €17.057 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Η ανάλυση των «Λοιπών στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (ποσά σε χιλ. €)

31/12/2007

30/9/2008

Προκαταβληθέντα μισθώματα πρατηρίων πέραν του έτους
Εγγυήσεις για μισθωμένα αυτοκίνητα
Εγγυήσεις για μισθωμένα ακίνητα
Λοιπές Εγγυήσεις

1.997
86
232
17

2.240
90
237
22

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

2.332

2.589

Αποθέματα
Η ανάλυση των «Αποθεμάτων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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Αποθέματα (ποσά σε χιλ. €)
Καύσιμα εσωτερικής αγοράς
Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς
Λιπαντικά Marine
Στερεά καύσιμα
Διάφορα

31/12/2007

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

30/9/2008
9.283
875
614
2.525
313

8.056
1.010
1.145
2.886
305

13.612

13.403

Τα αποθέματα ανήλθαν σε €13.403 χιλ. την 30/9/2008 και αφορούν κυρίως σε αποθέματα καυσίμων εσωτερικής
αγοράς, ήτοι βενζίνη και ντίζελ, αλλά και στερεών καυσίμων.
Σημειώνεται ότι στα αποθέματα της 30/9/2008 περιλαμβάνεται ποσό €1.619 χιλ. που αφορά προπληρωθέντες
δασμούς καυσίμων (την 31/12/2007 αντίστοιχα ανήλθαν σε € 1.037 χιλ.) που έχει πληρώσει η Εταιρία ώστε να έχει τη
δυνατότητα να πουλήσει τα εμπορεύματά της (καύσιμα). (Αναφορικά με τα αποθέματα ασφαλείας βλ. Ενότητα 3.9.3
«Θεσμικό Πλαίσιο» παρ. «Αποθέματα Ασφαλείας»)
Εμπορικές Απαιτήσεις
Η ανάλυση των «Εμπορικών απαιτήσεων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις (ποσά σε χιλ. €)
Πελάτες

31/12/2007

30/9/2008
40.383

40.550

Μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες - Γραμμάτια
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

37.063
(474)

30.365
(787)

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

76.973

70.129

Οι εμπορικές απαιτήσεις την 30/9/2008 ανήλθαν σε €70.129 χιλ. και περιλαμβάνει «ανοιχτά υπόλοιπα» πελατών και
μεταχρονολογημένες επιταγές/ γραμμάτια. Υπογραμμίζεται ότι παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών οι απαιτήσεις
από πελάτες περιορίστηκαν, γεγονός που οφείλεται στην πιο αυστηρή πολιτική πιστώσεων που υιοθέτησε η Εταιρία,
αλλά κυρίως στην εποχικότητα του κύκλου εργασιών ο οποίος αυξάνεται κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των
αυξημένων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης.
Λοιπές απαιτήσεις
Η ανάλυση των «Λοιπών απαιτήσεων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις (ποσά σε χιλ. €)
Ελληνικό Δημόσιο (προκατ/νοι φόροι, Χ.Υ., Φ.Π.Α.)
Ελληνικό Δημόσιο-λοιπές απαιτήσεις (προσφυγές)
Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Διάφορα έξοδα επόμενων χρήσεων
Διάφορα έσοδα εισπρακτέα
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2007

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

30/9/2008
6.927
1.545
79
720
358
620
74

4.772
647
103
1.615
1.005
1.060
476

10.323

9.678
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Oι λοιπές απαιτήσεις την 30/9/2008 ανήλθαν σε €9.678 χιλ. και περιλαμβάνει κυρίως απαιτήσεις από το Ελληνικό
Δημόσιο από ποσού €4.772 χιλ, προκαταβολές σε προμηθευτές ποσού €1.615 χιλ., διάφορα έξοδα επόμενων χρήσεων
από ποσού €1.005 χιλ. και διάφορα έσοδα εισπρακτέα ποσού €1.060 χιλ.
Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Η ανάλυση των «Ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (ποσά σε χιλ. €)
Ταμείο μετρητών
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.

31/12/2007

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

30/9/2008
426
3.879
1.038

208
6.111
459

5.343

6.778

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε €6.778 χιλ. και περιλαμβάνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους
καταθέσεις όψεως σε ευρώ ποσού €6.111 χιλ.
Ίδια Κεφάλαια
Η ανάλυση των «Ιδίων Κεφαλαίων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Ίδια Κεφάλαια (ποσά σε χιλ. €)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

31/12/2007

Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας

30/9/2008
9.400
13.663
3.182
7.558

9.400
13.527
3.182
8.429

33.804
0

34.538
0

Σύνολο καθαρής θέσης
33.804
34.538
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 26/6/2008 (ΦΕΚ 7109/11-7-2008),
μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από €1 σε €0,50, και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από
9.400.000 σε 18.800.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split).
Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:
Λοιπά αποθεματικά (ποσά σε χιλ. €)
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αποθεματικά από έσοδα φορολογ. με ειδικό τρόπο

31/12/2007

Σύνολο
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

30/9/2008
1.153
61
1.868
100

1.153
61
1.868
100

3.182

3.182
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Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου ανήλθαν σε €45.900 χιλ. την 30/9/2008, έναντι €21.300 χιλ. την 31/12/2007.
Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων ύψους €45.900 χιλ. την 30/9/2008, ποσό €28.000 χιλ. αφορά σε
συμβάσεις ομολογιακών δανείων που συνάφθηκαν εντός του 2008 και ειδικότερα: ποσού €10.000 χιλ. με την Εθνική
Τράπεζα, ποσού €10.000 χιλ. με την Alpha Bank και ποσού €8.000 χιλ. με την Εμπορική Τράπεζα. Οι εν λόγω
συμβάσεις αφορούν σε αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και περιγράφονται αναλυτικά
στο κεφάλαιο 3.10.10.2.1 «Συμβάσεις κοινών ομολογιακών δανείων» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Η ανάλυση των «Βραχυπρόθεσμων δανείων» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Δάνεια (ποσά σε χιλ. €)
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος έντοκων δανείων

31/12/2007
51.341
5.900

30/9/2008
29.612
4.400

Σύνολο
57.241
34.012
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Στο υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων στον Ισολογισμό περιλαμβάνεται και το βραχυπρόθεσμο μέρος των
έντοκων δανείων. Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων μειώθηκε, καθώς ανήλθε σε €34.012 χιλ. (από €57.241
χιλ. την 31/12/2007) λόγω αναδιάρθρωσης, όπως προαναφέρθηκε.
Η ανάλυση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ανά τραπεζικό ίδρυμα για την 30/9/2008, αναλύεται ως ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ
30/9/2008
(ποσά σε €)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
164
ALPHA BANK ΑΕ
0
EFG EUROBANK & ERGASIAS AE
18.948
HSBC BANK
5.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
500
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3.000
PROBANK
2.000
ΣΥΝΟΛΟ
29.612
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Προμηθευτές
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» περιλαμβάνει το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς τα Ελληνικά
Πετρέλαια και τη Motor Oil και διαμορφώθηκε σε €19.913 χιλ. την 30/9/2008 έναντι € 27.878 χιλ. την 31/12/2007,
εξαιτίας της πτώσης των τιμών και της εποχικότητας των πωλήσεων που ενισχύονται κατά τους χειμερινούς μήνες.
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Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Η ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ομίλου κατά την εξεταζόμενη περίοδο
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(ποσά σε χιλ. €)
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα οφειλόμενα
Οφειλόμενες αμοιβές σε μέλη Δ.Σ. που προκύπτουν από σύμβαση
Οφειλόμενες αμοιβές Δ.Σ. και στελεχών εταιρίας
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αποτίμηση πράξεων hedging
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι - τέλη
Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2007

30/9/2008
301
681
4
0
143
379
13
1.129
1.711
155
311
25
61
5
0

431
508
4
37
147
225
53
2.143
363
83
323
27
72
2
0

Σύνολο
4.918
4.418
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.
(1): Τα ανωτέρω υπόλοιπα περιλαμβάνουν και τους φόρους εισοδήματος και λοιπούς φόρους (πλην του τρέχοντος φόρου
εισοδήματος), ώστε να είναι συγκρίσιμα με την ανάλυση του εν λόγω λογαριασμού του 2007.

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε €4.418 χιλ. κατά την 30/9/2008 και
περιλαμβάνουν σχεδόν κατά το ήμισυ έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα, ήτοι δουλευμένοι τόκοι τραπεζικοί τόκοι,
δουλευμένες αμοιβές προσωπικού (αναλογία δώρων κλπ), κλπ γενικά έξοδα.
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3.16.8 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών περιόδου 1/1-30/9/2008
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

1/1-30/9/2007

1/1-30/9/2008
95

1.570

2.806
184
9
(650)
3.017

3.175
506
(25)
(452)
3.508

999
(8.716)
(1.143)

209
6.936
(8.301)

(2.957)
0

(3.846)
0

(6.356)

3.281

3.382
0
(7.215)
505
233

0
0
(3.556)
111
364

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Έξοδα επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα

(3.095)

(3.081)

0
8.283
0
(470)

(136)
24.600
(23.229)
0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών

7.813
(1.639)
4.105
0

1.235
1.435
5.343
0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
2.466
6.778
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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3.16.9 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές των ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων της
περιόδου 1/1-30/9/2008
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Διαφορά από
έκδοση
μετοχών
Μετοχικό
Αποτελέσμα
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεματικά τα εις νέον

Δικαιώμ
ατα
μειοψηφ
ίας

Μερικό
(ποσά σε χιλ. €)
σύνολο
Σύνολο
Yπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2007
9.400
13.663
3.182
8.772
35.017
0,14
35.017
Μερίσματα πληρωθέντα
(470)
(470)
(470)
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου
(359)
(359)
(359)
Απόκτηση μετοχών θυγατρικής
0
0
0
(0)
(0)
Υπόλοιπα κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2007
9.400
13.663
3.182
7.943
34.189
0
34.189
Yπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2008
9.400
13.663
3.182
7.558
33.804
0
33.804
Έξοδα επικείμενης αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου
(136)
0
(136)
(136)
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου
871
871
871
Υπόλοιπα κατά την 30η
9.400
13.527
3.182
8.429
34.538
0
34.538
Σεπτεμβρίου 2008
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

3.16.9.1 Επεξηγηματικές Πληροφορίες
Η Εταιρία έχει συντάξει έκθεση στην οποία παρατίθενται σημειώσεις και πληροφορίες επί των λογιστικών καταστάσεων
της 30ης Σεπτεμβρίου 2008. Η εν λόγω έκθεση παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: www.elin.gr.
3.17

Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ

Ταμειακές Ροές χρήσεων 2005-2007 και εννεαμήνου 2008
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. €)

1/131/12/2005

1/131/12/2006

1/131/12/2007

1/130/9/2007

1/130/9/2008

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες
(4.378)
(19.534)
(7.506)
(6.356)
3.281
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες
(12.260)
(15.350)
(3.883)
(3.095)
(3.081)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
15.917
30.734
12.640
7.813
1.235
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(721)
(4.150)
1.251
(1.639)
1.435
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
8.976
8.255
4.105
4.105
5.343
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου
8.255
4.105
5.343
2.466
6.778
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από την
ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.» για τις χρήσεις 2005-2007 και έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική
εταιρία Grant Thornton για την ενδιάμεση περίοδο 01/01-30/09/2008.
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2005-2007
Κατά την εξεταζόμενη τριετία 2005, 2006 και 2007, ο Όμιλος παρουσίασε αρνητικές ταμειακές ροές από συνήθεις
λειτουργικές δραστηριότητες ύψους € 4.378 χιλ., € 19.534 χιλ. και € 7.506 χιλ. αντίστοιχα. Οι αρνητικές ταμειακές ροές
του Ομίλου οφείλονται αφενός στον περιορισμό των κερδών κατά τη διετία 2005-2006 και στην εμφάνιση ζημιών για τη
χρήση 2007 και αφετέρου στη σημαντική αύξηση των απαιτήσεων τόσο από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων όσο
και από τη μεταβολή των τιμών.
Ειδικότερα κατά τη χρήση 2007, οι αρνητικές ροές ύψους € 7.506 χιλ. από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου σε
σύγκριση με τις αρνητικές ροές ύψους € 19.534 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζονται βελτιωμένες λόγω κυρίως
της εξομάλυνσης του κεφαλαίου κίνησης ως αποτέλεσμα της αύξησης των υποχρεώσεων.
Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη χρήση 2007 προέκυψαν αρνητικές ροές ύψους €
3.883 χιλ. έναντι αρνητικών ροών ύψους € 15.350 χιλ. κατά τη χρήση 2006. Η υψηλή επενδυτική δραστηριότητα του
2006 οφείλεται στην κατασκευή του εργοστασίου βιοντήζελ της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ενώ αντίθετα το 2007 υπάρχουν
ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες που αφορούν στην πώληση του 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ήταν θετικές και διαμορφώθηκαν σε € 12.640 χιλ. τη χρήση
2007 έναντι εισροών € 30.734 χιλ. τη χρήση 2006, καθώς κατά το 2007 οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης ήταν
μειωμένες, ομοίως και οι αντίστοιχες ανάγκες για τη χρηματοδότησή τους.
01/01-30/09/2008
Oι ταμειακές ροές για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου την περίοδο 01/01-30/09/2008 ανήλθαν σε € 3.281
χιλ. έναντι αρνητικών ροών ύψους € 6.356 χιλ. που ήταν κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η εν
λόγω βελτίωση οφείλεται κυρίως στην εμφάνιση κερδών προ φόρων ύψους € 1.570 χιλ. έναντι € 95 χιλ. που ήταν την
αντίστοιχη περίοδο 01/01-30/09/2007 και στη σημαντική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης λόγω της μείωσης των
απαιτήσεων από πελάτες.
Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €3.081 χιλ. έναντι €3.095 χιλ. την περίοδο 1/130/9/2007 και διαμορφώθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. Ο Όμιλος πραγματοποιεί ταμειακές εκροές για επενδυτικές
δραστηριότητες που αφορούν την αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €1.235 χιλ. έναντι €7.813 χιλ. την περίοδο 1/130/9/2007. Κύριος λόγος της μείωσης είναι ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είχαν αναληφθεί
περισσότερα δάνεια για την κάλυψη των αυξημένων επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Πηγές Κεφαλαίων
Ο Όμιλος έχει ως πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του τόσο τις πωλήσεις όσο και τα τυχόν έσοδα από
πωλήσεις μη λειτουργικών παγίων στοιχείων (πωλήσεις συμμετοχών, ακινήτων κ.λ.π.). Επιπλέον, ο Όμιλος
προσφεύγει σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό για την πληρέστερη κάλυψη τόσο των
άμεσων αναγκών του όσο και των αναγκών χρηματοδότησης τυχόν επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Την 30/9/2008 οι
δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €79.912 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 34.012 χιλ. αφορά σε
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτές την επόμενη χρήση και ποσό
€ 45.900 σε μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις.
Επιπρόσθετα, την 30/9/2008, το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε €143.175 χιλ. Το
μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού (ήτοι 69,84%) για την εν λόγω περίοδο αφορά σε κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία ποσού €99.988 χιλ., ήτοι πελάτες, λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και αποθέματα. Τα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ποσού €43.187 χιλ. περιλαμβάνουν κυρίως ενσώματα πάγια στοιχεία €36.164
χιλ.
Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου την 30/09/2008 διαμορφώθηκε σε €41.645 χιλ.
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Διαχείριση Διαθεσίμων
Το ύψος των διαθεσίμων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €5.343 χιλ την 31/12/2007 και σε €6.778 χιλ. την 30/9/2008.
Ειδικότερα την 31/12/2007 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου περιλαμβάνουν μετρητά € 426 χιλ. και
καταθέσεις όψεως σε ευρώ και Ξ.Ν. συνολικού ύψους € 4.917 χιλ. ενώ για την ενδιάμεση περίοδο 01/01-30/09/2008
αναλύονται σε μετρητά € 208 χιλ. και καταθέσεις όψεως σε ευρώ και Ξ.Ν. συνολικού ύψους € 6.570 χιλ.
3.17.1 Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων οι οποίοι
επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις δραστηριότητες του Ομίλου.
Επιπρόσθετα ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13671) της ελεγκτικής εταιρίας
GRANT THORNTON, αναφέρει: «Σύμφωνα με την επιστολή παραστάσεων της διοίκησης της ΕΛΙΝΟΙΛ A.E προς εμάς,
τον διενεργηθέντα έλεγχο των χρήσεων 2005 – 2007 και την επισκόπηση της περιόδου 1/1-30/09/2008, καθώς και από
όσα άλλα τέθηκαν υπόψη μας, δεν υπήρξαν περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων, οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να
επηρεάσουν σημαντικά, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις δραστηριότητες του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής
της έκθεσής μας».
3.17.2 Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων για Επενδύσεις
Σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
επενδύσεων της Εταιρίας, βλέπε ενότητα 3.11 «Επενδύσεις».
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3.18

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Σύμφωνα με Δήλωση της Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά που
ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (ΔΛΠ 24)
εκτός αυτών που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την Ενότητα 19 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν συναφθεί σύμφωνα με
τους όρους της αγοράς.
Οι συναλλαγές αυτές περιγράφονται ως ακολούθως:
3.18.1 Διεταιρικές Συναλλαγές της ΕΛΙΝΟΙΛ κατά τις χρήσεις 2005-2007 και περιόδου 1/1-30/9/2008
Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεόμενων εταιριών του Ομίλου για τις
χρήσεις 2005, 2006 και 2007 και περιόδου 1/1-30/9/2008 απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες, οι οποίοι έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή:
Ι) Διεταιρικές Συναλλαγές
Οι κυριότερες συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου αφορούν:
Α) Πωλήσεις μητρικής προς θυγατρικές εταιρίες
• Πώληση καυσίμων και λιπαντικών της μητρικής προς της θυγατρικές και λοιπές εταιρίες του ομίλου. Η πωλήσεις
αυτές αφορούν είτε την προμήθεια με καύσιμα και λιπαντικά προς την Ελίν Σταθμοί με σκοπό τη μεταπώληση,
είτε την πώληση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των λοιπών εταιριών του ομίλου και των λοιπών
συνδεδεμένων εταιριών.
• Αμοιβές για διοικητική υποστήριξη που παρέχει η μητρική Εταιρία προς θυγατρικές της εταιρίες. Η διοικητική
υποστήριξη αφορά τις χρεώσεις της μητρικής Εταιρίας προς τις ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΕΛΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ και ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ για την χρησιμοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών (λογιστήριο γραμματεία κ.λ.π.)
αλλά και την απασχόληση των ανώτερων στελεχών της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. με θέματα των θυγατρικών εταιριών.
• Ενοίκια που καταλογίζει η μητρική Εταιρία λόγω της παραχώρησης χώρων στα κεντρικά γραφεία της για την
εγκατάσταση των θυγατρικών εταιριών και της ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. που από τις 12/3/2007 το ποσοστό συμμετοχής
της σε αυτή περιορίστηκε σε 37%.
• Πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων προς τη ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. κατά την έναρξη της δραστηριότητας της
που αφορούν κυρίως το οικόπεδο στο οποίο εγκαταστάθηκε η παραγωγική μονάδα της ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. καθώς
και δαπάνες για την κατασκευή της.
Ενδεικτικά οι πωλήσεις της μητρικής προς τις εταιρίες του ομίλου και τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες έχουν ως εξής:
Περίοδος 1/1-30/9/2008
(ποσά σε χιλ. €)
Διοικητική Υποστήριξη
Ενοίκιο-Παραχώρηση
χρήσης
Καύσιμα
Λιπαντικά
Λοιπά
Σύνολο

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
55
6

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ
29

ΕΛΙΝ Ν.Ε.
5

1

91
2.914
17
1

2
1.096
7
2

63

3.052

1.111

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε.
28
13

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ
Α.Ε.

1

70
5
0

42

75
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Χρήση 2007
(ποσά σε χιλ. €)
Διοικητική Υποστήριξη
Ενοίκιο-Παραχώρηση χρήσης
Καύσιμα
Λιπαντικά

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
260
24

Σύνολο
Χρήση 2006
(ποσά σε χιλ. €)
Διοικητική
Υποστήριξη
ΕνοίκιοΠαραχώρηση
χρήσης
Καύσιμα
Λιπαντικά
Πάγια
Σύνολο
Χρήση 2005 (ποσά
σε χιλ. €)
Διοικητική
Υποστήριξη
ΕνοίκιοΠαραχώρηση
χρήσης
Καύσιμα
Λιπαντικά
Λοιπά
Πάγια
Σύνολο

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ
113

285
ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΝ Ν.Ε.

252

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
81

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Α.Ε.

1.382
20

ΕΛΙΝ Ν.Ε.
12
2
966
3

190

165
13

1.514

983

271

179

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε.

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ
Α.Ε.

ΓΡΕΓΟΣ
Ν.Ε.

ΓΑΡΜΠΗΣ
Ν.Ε.

267

24

2
472
0

0
132
8

56
3

49
2

141

59

51

79
276
ΕΛΙΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ

0
ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ

474

ΕΛΙΝ Ν.Ε.

346
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε.

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ
Α.Ε.

ΓΡΕΓΟΣ
Ν.Ε.

ΓΑΡΜΠΗΣ
Ν.Ε.

232
23

254

0

5

4

5
879

5

4

884

125
7

95
5

69
7

132

100

75

Β)πωλήσεις θυγατρικών εταιριών προς τις λοιπές εταιρίες του ομίλου.
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς καυσίμων στη μητρική Εταιρία από την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ. Οι συναλλαγές αυτές
αφορούν την αμοιβή για τη μεταφορά καυσίμων της ΕΛΙΝΟΙΛ από την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ με πλοία που έχει μισθώσει
και εκμεταλλεύεται η θυγατρική εταιρία.
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς καυσίμων από την ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ν.Ε. ΓΡΕΓΟΣ και ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. με μέσα των
εταιριών αυτών.
Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση τεχνικών έργων από την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ. Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει
αναλάβει την επίβλεψη και την εκτέλεση κατασκευών για λογαριασμό των εταιριών του ομίλου. Κύριες
δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται είναι η κατασκευή εξοπλισμού και ανακαίνιση πρατηρίων για λογαριασμό
της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε και η κατασκευή των εγκαταστάσεων της ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
Η ανάλυση των συναλλαγών της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας με τις
λοιπές εταιρίες του ομίλου έχει ως εξής:
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Αντικείμενο (ποσά σε χιλ. €)
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Συντήρηση γραφειακών εγκαταστάσεων
Συντήρηση και εξοπλισμός πελατών εμπορικής διεύθυνσης
Συντονισμός, παρακολούθηση και υλοποίηση έργων εμπορικής διεύθυνσης
Συντονισμός, παρακολούθηση και υλοποίηση έργων διεύθυνσης εκμετάλλευσης
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού διευθυντή
Παροχή υπηρεσιών εταιρικής εικόνας
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
Επίβλεψη κατασκευής εργοστασίου Βιοντήζελ

2005

Σύνολο

2006

2007

37
523
382
247
41
0

21
408
598
163
52
23

19
544
613
131
45
0

0

435

283

1.230

1.700

1.634

Σημειώνεται ότι στη χρήση 2008 η Ελίν ΑΤΕ δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην κατασκευή έργων προς τρίτους
(εκτός Ομίλου ) ενώ μέρος του προσωπικού απορροφήθηκε από την μητρική Εταιρία. Έτσι οι υπηρεσίες που
παλαιότερα η Ελίν ΑΤΕ παρείχε στη μητρική Εταιρία για την κάλυψη των αναγκών σε κατασκευές και συναφείς
δραστηριότητες τώρα καλύπτονται από τη μητρική Εταιρία με ίδια μέσα.
Επιπλέον η Ελίν ΑΤΕ στη χρήση 2008 δεν παρείχε υπηρεσίες για την κατασκευή του εργοστασίου της Βιοκαύσιμα Α.Ε.
ΑΓΟΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/9/2008
ΠΩΛΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €)
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €)
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
Σύνολο

ΠΩΛΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €)
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.
ΜΕΡΗ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΠΩΛΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €)
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.
ΜΕΡΗ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
Σύνολο

1.111

3.052

ΑΓΟΡΑ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜ
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
Α Α.Ε.
983
1.514
271
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
285

4.623
1.351

42

8.707

75
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΜΑΙΣΤΡΟΣ
ΟΙΛ Ν.Ε.
179

Γενικό
Άθροισμα
3.232
4.623
1.634

0

179

10.300

51

59

ΜΑΙΣΤΡΟΣ
ΟΙΛ Ν.Ε.
141

Γενικό
Άθροισμα
1.345
2.361
0
1.700
394
350
653

51

59

141

6.804

ΜΑΙΣΤΡΟΣ
ΟΙΛ Ν.Ε.
100
132

Γενικό
Άθροισμα
1.454
1.230
500
500
597

ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.

ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.

283

810

810
285

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

983

1.514

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
276

ΑΓΟΡΑ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜ
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
Α Α.Ε.
474
346

0

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.

ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.

435

276

474

0

781

ΑΓΟΡΑ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
Α Α.Ε.
4
5
884

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Α.Ε.
254
1.230
500
500
597
2.828

554

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

2.361
0
1.265
394
350
653
5.023

ΕΤΟΣ 2005

Γενικό Άθροισμα
4.343
3.944
420

63

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΜΗΤΡΙΚΗ

Σύνολο

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
42

420
4.364

6.784

ΕΤΟΣ 2006

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
63

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

3.944

Σύνολο
ΕΤΟΣ 2007

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΛ Ν.Ε.
1.111
3.052
75
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

254

ΕΛΙΝ Ν.Ε.

4

5

884

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.

ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.
75

75

100

132

4.282
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ΙΙ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονταν στα βιβλία της κάθε εταιρίας με τις λοιπές εταιρίες του
Oμίλου έχουν ως εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
30/9/2008

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €) ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
0
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
1
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
6
Σύνολο

7

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜ
Α Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.
169
412
13

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
108

108

169

412

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
667

Γενικό Άθροισμα
1.369
0
1
6

667

1.376

13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
31/12/2007

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ

117

31/12/2006

ΜΗΤΡΙΚΗ

36

31/12/2005

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
162

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α.Ε.
482

162

482

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €) ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
36
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
Σύνολο

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €) ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
117
Σύνολο

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΡΙΚΕΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
Α.Ε.
259
70
47
259

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €) ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Α.Ε.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
49
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
394
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
4
Σύνολο

399

49

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜ
Α Α.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
130
35
130

ΕΛΙΝ Ν.Ε.
13

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
384

Γενικό Άθροισμα
1.192
117

384

1.309

35

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΡΕΓΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.
Ν.Ε.
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
63
142
271

117

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

63

142

271

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΡΕΓΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.
Ν.Ε.
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
117
160
352

13

117

160

352

Γενικό Άθροισμα
805
83
0
888

Γενικό Άθροισμα
691
394
4
1.089

III) Παροχές προς μέλη διοικήσεως και διευθυντικά στελέχη
Οι δουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα
αποτελέσματα των χρήσεων 2005, 2006, 2007 και της περιόδου 1/1-3092008 αφορούν μισθούς (πλέον εισφορών
κοινωνικών ασφαλίσεων), προγράμματα καθορισμένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση (μετά από αναλογιστική
μελέτη) και παροχές από διανομή κερδών και έχουν όπως παρακάτω:
(ποσά σε χιλ. €)

2005

2006

2007

1/1-30/9/2008

Βραχυπρόθεσμες παροχές
Άλλες μακροπρόθεσμες
παροχές
Σύνολο

1.538

1.321

1.066

950

31
1.569

15
1.336

15
1.082

26
976

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου.
Αναλυτικότερα, οι συναλλαγές και παροχές στα Διευθυντικά στελέχη και μέλη του Δ.Σ. κατά την τριετία 2005-2007 και
για την περίοδο 1/1-30/9/2008, έχουν ως ακολούθως:
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(ποσά σε χιλ. €)
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.*
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
2005
2006
2007
1.451
1.199
952
118
137
130

1/1-30/9/2008
880
96

ΣΥΝΟΛΟ
1.568
1.336
1.082
976
* Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ως εξής: για τη χρήση 2005 ποσό €45 χιλ., για τη χρήση 2006
ποσό €63 χιλ. περίπου και για τη χρήση 2007 ποσό €143 χιλ. περίπου. Οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου δεν καταβάλλουν αμοιβές
προς τα μέλη του Δ.Σ.

Κατά την 31/12/2005, 2006, 2007 και την 30/9/2008, δεν υπήρχαν ανοικτά υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
έναντι των διευθυντικών στελεχών και των μελών Δ.Σ. των εταιριών του Ομίλου.
3.18.2 Ενδοομιλικές Συμβάσεις
Η ΕΛΙΝΟΙΛ συναλλάσσεται με λοιπές εταιρίες του Ομίλου και σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Εκδότη οι
τυχόν συναλλαγές μεταξύ τους διέπονται από τους κανόνες και από τους συνήθεις όρους αγοράς. Αναλυτικές
πληροφορίες για τις συμβάσεις της Εταιρίας με τα συνδεόμενα μέρη παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.10.10
«Σημαντικές Συμβάσεις Συνεργασίας» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
3.19

Σημαντικές Αλλαγές Στην Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση

Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του Ομίλου,
που να επηρεάζει τα Ίδια Κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμά του από την ημερομηνία
σύνταξης των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/09/2008 έως την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Επιπρόσθετα σχετικά με γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του Ομίλου,
ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σωτ. Κωνσταντίνου της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton αναφέρει: «Σύμφωνα με την από
7/1/2009 επιστολή παραστάσεων της διοίκησης της ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. προς εμάς, καθώς και από όσα εμείς γνωρίζουμε,
δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία ούτε έχουν συμβεί άλλα γεγονότα μέχρι την ημερομηνία του οικονομικού ελέγχου, τα
οποία δύναται να έχουν ή έχουν σημαντική επίδραση στην εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής
κατάστασης, των αποτελεσμάτων, των ταμειακών ροών και των προοπτικών του Ομίλου».
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας δήλωσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτ. Κωνσταντίνου
της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο
οποίο περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του εν λόγω Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
3.20

Μερισματική Πολιτική

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται ετησίως στους μετόχους της Εταιρίας δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το 35% των καθαρών κερδών της, αφαιρουμένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού
αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου. Το ποσό του μερίσματος πρέπει να καταβάλλεται στους μετόχους εντός
δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Η μη διανομή μερίσματος επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση των μετόχων της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προμέρισμα εφόσον δημοσιευτούν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη διανομή του προμερίσματος και υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που
καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50,0% των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στις
ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Η μερισματική πολιτική της Εταιρίας κατά την περίοδο 2005 - 2007 είναι η ακόλουθη:
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2005
Κέρδη μετά φόρων της Εταιρίας (σε χιλ. €)
Συνολικό μέρισμα (σε χιλ. €)
Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης
Μέρισμα ανά μετοχή ( σε €)

2006

2007

3.853
1.316

1.115

(690)

470

0

9.400.000

9.400.000

9.400.000

0,14

0,05

-

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία που δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό ελεγκτή.

Η Εταιρία κατά τη χρήση 2007 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος δεδομένου ότι το μετά φόρων αποτέλεσμα της
Εταιρίας ήταν αρνητικό για τη χρήση ενώ για τις χρήσεις 2006 και 2005 εγκρίθηκε η διανομή € 0,05 και € 0,14 ανά
μετοχή αντίστοιχα.
Η μερισματική πολιτική της Εταιρίας έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των μετόχων της, χωρίς όμως να δημιουργεί
προβλήματα στην αναπτυξιακή πολιτική και στα επενδυτικά της σχέδια. Γενικότερα, η μερισματική πολιτική συνδέεται
άμεσα με τα αποτελέσματα της Εταιρίας σε ετήσια βάση.
3.21

Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της ΕΛΙΝΟΙΛ το ανώτατο όργανό της είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία
εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με δήλωση της ΕΛΙΝΟΙΛ, Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανά και Ανώτερα Διοικητικά στελέχη της
είναι: α) τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, β) ο Διευθυντής Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς, γ) ο Διευθυντής
Marketing & Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, δ) ο Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ε) ο Τεχνικός Διευθυντής και στ) η
Εσωτερική Ελέγκτρια.
Επίσης, στην ΕΛΙΝΟΙΛ υφίσταται και λειτουργεί Ελεγκτική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι στην ΕΛΙΝΟΙΛ δεν υφίσταται
Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών.
3.21.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ρυθμίζονται από τα άρθρα 14 έως 25 του Καταστατικού και
το άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, τα οποία επαναλαμβάνουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Κ.Ν.
2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από πέντε (5) έως εννιά (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Στη διαδικασία αυτή αρκεί η συνήθης απαρτία, και η απόφαση
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ’ αυτήν ψήφων.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αλλά σε περίπτωση λήξεώς της, παρατείνεται μέχρι την ημέρα
εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη, το
σύνολο όμως της θητείας ενός συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας
και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των
Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται
να είναι λιγότερα των τριών (3). Ανεξάρτητα πάντως από τον αριθμό τους θα μπορούν να συγκαλέσουν Γενική
Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το
ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των Συμβούλων, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη το τυχόν κλάσμα που ενδεχομένως θα
λείπει. Ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3).
Σύμβουλοι που απουσιάζουν, μόνον από Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύονται, καθένας δε από αυτούς, μόνον
έναν (1) μπορεί να αντιπροσωπεύει νομίμως.
Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
όπως έχει συγκροτηθεί με τις από 30.10.2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού
Συμβουλίου και κατόπιν της παραίτησης του κ. Ελ. Αντωνακόπουλου που έγινε δεκτή στις 31.10.2008, είναι το
ακόλουθο:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Αρμοδιότητα
(βάσει του Ν. 3016.2002)

Χαράλαμπος Κυνηγός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιάννης Αληγιζάκης

Επάγγελμα

Διεύθυνση

Επιχειρηματίας

Πηγών 33, Κηφ ισιά

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εκτελεστικό Μέλος

Ιδ. Υπάλληλος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Γιώργος Τσούνιας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Ιδ. Υπάλληλος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Νίκος Σκορίνης

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Πολυδεύκης Τσιόντσης

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παιδίατρος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Γιάννης Κουρούκλης

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιχειρηματίας

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Λεωνίδας Δρόλλας

ΜΕΛΟΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Ιδ. Υπάλληλος

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Ροδόλφ ος Παπαϊωάννου

ΜΕΛΟΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Μηχανικός

Πηγών 33, Κηφ ισιά

Η θητεία του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίστηκε 5ετής λήγουσα στις 28/5/2009, δυνάμενη να παραταθεί έως την επόμενη
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού και το από 30/10/2006 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης
σε σώμα και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης, για την έγκυρη και νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας επί
δικαστηρίων και εξωδίκως καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρεώσεως εκ μέρους της
Εταιρίας έναντι οποιουδήποτε τρίτου (του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των
ιδιωτών κ.λ.π.) απαιτείται η ύπαρξη δύο υπογραφών εκ των οποίων η μια πρέπει απαραιτήτως να είναι πάντοτε πρώτη,
και οι οποίες τίθενται από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Με δικαίωμα πρώτης υπογραφής:
α) τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
-Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου
-Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου
β) τα στελέχη της Εταιρίας
-Δημήτριος Μικράκης του Κωνσταντίνου
-Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Δημητρίου
-Μαρία Τσαχάκη του Βασιλείου
-Μάριος Μίκαϊτς του Κωνστανίνου
-Νικόλαος Λιάπης του Χριστόδουλου
-Αικατερίνη Κυνηγού του Χαραλάμπους
Με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής :
-Κυριάκος Μάγγος του Αναστασίου
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-Λεωνίδα Παππάς του Κωνσταντίνου
-Γεώργιος Πατέρας του Στεφάνου
-Δημήτριος Δρόλιας του Γεωργίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ακόμη ομόφωνα να παρέχει το δικαίωμα, την εντολή και εξουσιοδότηση σε όλους
όσους έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής όπως κάθε ένας απ’ αυτούς με μόνη την υπογραφή του οπισθογράφει στο
όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, επιταγές και συναλλαγματικές υπέρ των Τραπεζών στις οποίες διαβιβάζονται
προς είσπραξη, κατάθεση λόγω ενεχύρου ή προεξόφληση και κατάθεση της αξίας των σε λογαριασμούς της Εταιρίας
καθώς επίσης τα σχετικά διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα (πινάκια, δηλώσεις κ.λ.π.). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα και παρείχε στους κ.κ.:
-Κωνσταντίνο Μπέτση του Θεμιστοκλή
-Νικόλαο Τοκατλόγλου του Γεωργίου
-Παναγιώτη Τσιριγώτη του Δημητρίου
-Βασίλειο Στοϊμένο του Μαργαρίτη
-Χρήστο Χαρδαλιά του Αστερίου
-Ιωάννη Νίτη του Νικολάου
-Συμεών Τζεβελέκο του Γεωργίου
-Δημήτριο Μπέλλο του Βασιλείο
-Γεώργιο Κίτσιο του Ελευθερίου
το δικαίωμα και την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως κάθε ένας απ’ αυτούς με μόνη την υπογραφή του:
-οπισθογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας επιταγές υπέρ των Τραπεζών στις οποίες διαβιβάζονται
προς είσπραξη ή κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας.
-προβαίνει στην έκδοση εντολών για την μεταφορά διαθεσίμων μεταξύ Τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και
-προβαίνει στη έκδοση επιταγών σε διαταγή αποκλειστικά και μόνο της Τράπεζας της Ελλάδος ή των Τελωνειακών
υπηρεσιών ή των Δ.Ο.Υ. και να δίνει εντολές προς τις Τράπεζες για την έκδοση Τραπεζικών επιταγών με δικαιούχους
την Τράπεζα της Ελλάδος ή τις Τελωνειακές υπηρεσίες.
Με την από 17.05.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο Δημ. Μπέλλος εξουσιοδοτήθηκε όπως με
μόνη την υπογραφή του να οπισθογραφεί στο όνομα της Εταιρίας και για λογαριασμό της επιταγές υπέρ των Τραπεζών
στις οποίες διαβιβάζονται προς είσπραξη ή κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας, να προβαίνει στην έκδοση εντολών
για τη μεταφορά διαθεσίμων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, να προβαίνει στην έκδοση επιταγών σε
διαταγή αποκλειστικά και μόνο της Τράπεζας της Ελλάδος ή των Τελωνειακών Υπηρεσιών ή των Δ.Ο.Υ. και να δίνει
εντολές προς τις Τράπεζες για την έκδοση τραπεζικών επιταγών με δικαιούχους την Τράπεζα της Ελλάδος ή τις
Τελωνιακές Υπηρεσίες, και να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας, σε κάθε υπόθεση που σχετίζεται με τις ανωτέρω εντολές και αρμοδιότητες.
Παρακάτω παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
-Χαράλαμπος Κυνηγός: Πρόεδρος - μή εκτελεστικό μέλος.
Ο κ. Κυνηγός εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1958. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου
Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) καταβάλοντας σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης του
κλάδου.
-Γεώργιος Τσούνιας: Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος & Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ο κ. Τσούνιας είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως
Οικονομικός Σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1972.
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-Ιωάννης Αληγιζάκης: Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Εμπορικού Εσωτερικής
Αγοράς, εκτελεστικό μέλος.
Ο κ. Αληγιζάκης είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σε Marketing και
Μanagement. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1975.
-Νικόλαος Σκορίνης: Μέλος - μή εκτελεστικό.
Ο κ. Σκορίνης είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων.
-Πολυδεύκης Τσιόντσης: Μέλος - μή εκτελεστικό.
Ο κ. Τσιόντσης είναι κάτοχος πτυχίου της Ιατρικής Σχολής της Βιέννης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΙΝΟΙΛ από το 2000 και έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στις εταιρικές της υποθέσεις.
-Γιάννης Κουρούκλης: Μέλος - μή εκτελεστικό.
Ο κ. Κουρούκλης είναι πτυχιούχος μαθηματικός. Έχει σημαντική εμπειρία στο κλάδο των πετρελαιοειδών αφού
εργάστηκε για 24 έτη (1982-2006) στην ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. στην οποία διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Εκμετάλλευσης
και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ενώ κατά την περίοδο 2004-2006 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Παράλληλα, διετέλεσε
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σήμερα κατέχει τη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της συγγενούς Εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., της οποίας είναι και ο κύριος μέτοχος.
-Ροδόλφος Παπαϊωάννου: Μέλος - ανεξάρτητο, μή εκτελεστικό.
Ο κ. Παπαϊωάννου είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και
μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομία, Οικονομετρία και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του
Southampton. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
-Λεωνίδας Δρόλλας: Μέλος - ανεξάρτητο, μή εκτελεστικό.
Ο κ. Δρόλλας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών. Εργάζεται ως οικονομολόγος επικεφαλής μελετών
του Centre for Global Energy Studies.
3.21.2 Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη και Εποπτικά Όργανα
Πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα της ΕΛΙΝΟΙΛ
αποτελούν οι ακόλουθοι:
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Ιωάννης Αληγιζάκης
Γεώργιος Τσούνιας
Δημήτρης Μικράκης
Γιάννης Διαμαντόπουλος
Νίκος Λιάπης
Μάριος Μίκαιτς
Μαρία Φαφούτη

Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός και Διοικητικός
Διευθυντής & Διευθυντής Εμπορικού Εσωτερικής
Αγοράς
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών
Διευθυντής Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς
Διευθυντής Marketing & Ιδιολειτουργούμενων
πρατηρίων
Διευθυντής Εκμετάλλευσης
Διευθυντής Τεχνικού ΕΛΙΝΟΙΛ
Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Υπεύθυνη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Τα βιογραφικά σημειώματα των κ.κ. Γ. Αληγιζάκη και Γ. Τσούνια παρουσιάζονται ανωτέρω στην ενότητα 3.21.1
«Διοικητικό Συμβούλιο».
Ακολούθως παρατίθενται τα βιογραφικά σημειώματα των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας:
-Δημήτριος Μικράκης: Διευθυντής Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς.
Ο κ. Μικράκης είναι κάτοχος πτυχίου Αεροναυπηγικής από το Britains Air University. Εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1988.
-Ιωάννης
Διαμαντόπουλος:
Διευθυντής
Marketing
&
Ιδιολειτουργούμενων
πρατηρίων.
Ο κ. Διαμαντόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και M.Sc. από το QMW. Έχει εργασθεί για 8 χρόνια στην
ΤΟΥΟΤΑ HELLAS A.E. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 2001.
-Νικόλαος Λιάπης: Διευθυντής Εκμετάλλευσης.
Ο κ. Λιάπης είναι διπλωματούχος του Ε.Μ.Π. (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών). Εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1994.
-Μάριος Μίκαϊτς: Τεχνικός Διευθυντής.
Ο κ. Μίκαϊτς είναι διπλωματούχος του Ε.Μ.Π. (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών). Εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το
1993.
Υπεύθυνη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας είναι η κα Μαρία Φαφούτη. Η κα Μαρία Φαφούτη είναι κάτοχος
Πτυχίου Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διπλώματος Bachelor in Accounting & Finance
του Κολλεγίου Deree και Μεταπτυχιακού Τίτλου MBA από το University of Manchester. Εργάστηκε επί 15 χρόνια στις
οικονομικές υπηρεσίες πολυεθνικής χημικής εταιρίας. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ απασχολείται από το Μάρτιο 2003
Η επαγγελματική διεύθυνση των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας και της Εσωτερικής Ελέγκτριας είναι η
ακόλουθη: οδός Πηγών 33, Κηφισιά Αττικής.
3.21.3 Ελεγκτική Επιτροπή
Στην ΕΛΙΝΟΙΛ λειτουργεί ελεγκτική επιτροπή, με αντικείμενο την εποπτεία του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:
Το Δ.Σ. με απόφασή του συγκροτεί μεταξύ των μελών του Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τα πορίσματα και
τις αναφορές που συντάσσει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Ο διορισμένος από το ΔΣ συντονιστής της
Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής βρίσκεται σε διαρκή επαφή και εποπτεύει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, και φροντίζει να
διασφαλίζονται άριστες συνθήκες για την άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου.Τουλάχιστον δύο από τα μέλη της ως άνω
Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
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Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι οι κ.κ. Ροδόλφος Παπαϊωάννου, Νικόλαος Σκορίνης και Πολυδεύκης Τσιόντσης, με
τον πρώτο εξ αυτών να έχει το ρόλο του συντονιστή της Επιτροπής και να φροντίζει σε συνεργασία με το τμήμα εσωτερικού
ελέγχου για την ενημέρωση του Δ.Σ. μέσω τακτικών εκθέσεων ή έκτακτων αναφορών.
3.21.4 Εταιρική Διακυβέρνηση
Στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρία έχει θεσμοθετήσει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που αναφέρεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων στο οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων
και η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων. Πιο αναλυτικά:
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί ανεξάρτητη ελεγκτική λειτουργία που δραστηριοποιείται εντός της ΕΛΙΝΟΙΛ και
βασικό σκοπό ύπαρξης του αποτελεί η παροχή βοήθειας προς την διοίκηση της επιχείρησης και το Διοικητικό
Συμβούλιο στην ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, παρέχοντας της αναλύσεις, εκτιμήσεις,
συστάσεις και παρατηρήσεις επί των λειτουργιών, συναλλαγών και δοσοληψιών της Εταιρίας.
Η υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει και εκτιμά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει υιοθετήσει η
διοίκηση της Εταιρίας, σύστημα το οποίο αποβλέπει στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων, τη διασφάλιση της
ακρίβειας και αξιοπιστίας εγγραφών και βιβλίων καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρίας
εξασφαλίζοντας τη μακροβιότητα της. Επίσης φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι και οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία να
λειτουργούν και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες της.
Ειδικότερα, έχει τις αρμοδιότητες να:
(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού
της Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία, ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων
εταιριών και της χρηματιστηριακής.
(β) Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει
κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
(γ) Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για τους διενεργούμενους από
αυτήν ελέγχους. Παρέχει ενημέρωση στους μετόχους κατά τις γενικές συνελεύσεις.
(δ) Παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από
Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο τις ενέργειες παρακολούθησης και
ελέγχου που ασκούνται από τις Εποπτικές Αρχές.
(ε) Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την τρέχουσα νομοθεσία που αφορά τη δραστηριότητα
τους.
Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις του ελέγχου γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τα αξιολογεί και
εφόσον χρειάζεται, εκδίδει οδηγίες και αποφάσεις συμμόρφωσης ή βελτίωσης.
Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά, η υπηρεσία του εσωτερικού
ελέγχου, λειτουργώντας χάριν της διαφάνειας και της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, έχει ως εκ των
πρωταρχικών στόχων της να ελέγχει, να εκτιμά και να επισημαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά πόσο οι συναλλαγές
και η γενικότερη δραστηριότητα της Εταιρίας καθώς και των βασικών μετόχων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
των στελεχών και των συνδεόμενων προσώπων αυτών (όπου καθίσταται εφικτό βάσει της υφιστάμενης δικαιοδοσίας
της υπηρεσίας) λαμβάνουν χώρα χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των επενδυτών/ μετόχων της Εταιρίας.
Την 11/6/2007 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό της κας Μαρίας Φαφούτη ως Υπεύθυνη του Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Το βιογραφικό της κας Φαφούτη παρουσιάστηκε ανωτέρω στην ενότητα 3.21.2
«Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα».
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Αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο, η ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON A.E. δηλώνει ότι:
«Στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ A.E για τις χρήσεις 2005 – 2007 καθώς και της
επισκόπησης της ενδιάμεσης περιόδου 1/1-30/09/2008 ζητήσαμε τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου καθώς και τον
εσωτερικό κανονισμό της Εταιρίας προκειμένου να αξιολογήσουμε τα συστήματα λογιστικής οργανώσεως και
οικονομικού λογιστικού εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, στο βαθμό που θεωρήσαμε απαραίτητο ώστε να έχουμε μια
εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων αυτών, όπως απαιτείται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
Ο αποκλειστικός σκοπός αυτής της μελέτης και αξιολόγησης ήταν να προσδιοριστεί η φύση, ο χρόνος και η έκταση των
ελεγκτικών διαδικασιών που κρίναμε αναγκαίες, ώστε να είμαστε σε θέση να εκφέρουμε γνώμη για τις οικονομικές
καταστάσεις τις Εταιρίας και συνεπώς, η έρευνα αυτή ήταν σημαντικά πιο περιορισμένη από ότι θα χρειαζόταν αν
επρόκειτο να εκφέρουμε γνώμη για την πληρότητα των ανωτέρω συστημάτων στο σύνολό τους.
Επισημαίνουμε ότι, λόγω των εγγενών περιορισμών σε οποιοδήποτε σύστημα εσωτερικού ελέγχου, είναι πιθανόν να
υπάρχουν λάθη ή διαχειριστικές ανωμαλίες που να μην είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν από τον έλεγχο. Επίσης η
προβολή στο μέλλον οποιασδήποτε τρέχουσας εκτίμησης, σχετικά με την αξιοπιστία ενός συστήματος, υπόκειται στον
κίνδυνο ότι οι διαδικασίες μπορεί να καταστούν ανεπαρκείς λόγω αλλαγών στις συνθήκες ή λόγω του ότι η έκταση
εφαρμογής αυτών των διαδικασιών υποβαθμίζεται στο μέλλον.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, με βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις που διενεργήσαμε,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα Ελεγκτικά Πρότυπα, για τον αποκλειστικό σκοπό της έκφρασης γνώμης επί των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας αδυναμίες που να επιδρούν ουσιωδώς
στην επάρκεια και αξιοπιστία των συστημάτων λογιστικής οργανώσεως και οικονομικού λογιστικού εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρίας για τις χρήσεις 2005 έως και 2007 καθώς και την περίοδο 1/1-30/9/2008.»
Η ανωτέρω δήλωση αποτελεί απόσπασμα της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σ. Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟ.Ε.Λ 13671)
της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, έχει αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν
τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές και περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν
σχετικής συναίνεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και με τη σύμφωνη γνώμη του.
Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές
Το εν λόγω Τμήμα μεριμνά για την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών του εσωτερικού και του εξωτερικού και την
έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των Μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία,
εξασφαλίζοντας την ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρησή τους, καθώς και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την
άσκηση των δικαιωμάτων τους. Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η ανάπτυξη
ισχυρών δεσμών με τους Μετόχους και τους θεσμικούς επενδυτές καθώς και η εν γένει υποστήριξη της εταιρικής
εικόνας και των συμφερόντων της ΕΛΙΝΟΙΛ στον χώρο της Κεφαλαιαγοράς. Το εν λόγω τμήμα υπάγεται στην
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Υπεύθυνος του Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές είναι ο κος Γεώργιος Πατέρας.
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των Μετόχων καθώς και την εξυπηρέτησή
τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, η Υπηρεσία μεριμνά:
(α) Για την διανομή μερισμάτων, πράξεις εκδόσεων νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής,
χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια.
(β) Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους.
(γ) Για την απόκτηση ιδίων μετοχών και την διάθεση ή τυχόν ακύρωσή τους.
(δ) Για την έκδοση του Ετήσιου Δελτίου καθώς και για την αποστολή σε κάθε ενδιαφερόμενο όλων των δημοσιευμένων
εταιρικών εκδόσεων.
(ε) Για την τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρίας και την επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.
Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι ο κος Γεώργιος Πατέρας.
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Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων
Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας αυτής είναι η συμμόρφωση της Εταιρίας με την υποχρέωση γνωστοποίησης και
προαναγγελίας συναλλαγών και γεγονότων όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Υπεύθυνος του Τμήματος
Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι ο κος Γεώργιος Πατέρας.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρία έχει διαμορφώσει τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ώστε να απαρτίζεται από τον απαιτούμενο
αριθμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002.
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως έχει συγκροτηθεί με τις από 30.10.2006 αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν της παραίτησης του κ. Ελ. Αντωνακόπουλου που
έγινε δεκτή στις 31.10.2008, είναι το ακόλουθο:
α) Εκτελεστικά μέλη: Ιωάννης Αληγιζάκης, Γεώργιος Τσούνιας
β) Μη εκτελεστικά μέλη: Χαράλαμπος Κυνηγός, Νικόλαος Σκορίνης, Πολυδεύκης Τσιόντσης, Ιωάννης Κουρούκλης
γ) Ανεξάρτητα με εκτελεστικά μέλη: Λεωνίδας Δρόλλας, Ροδόλφος Παπαϊώάννου
Στην έκθεση ελέγχου του ο Νομικός Ελεγκτής της Εταιρίας αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με τη συμμόρφωση της
ΕΛΙΝΟΙΛ με το καθεστώς της εταιρικής διακυβέρνησης:
«Αναφορικά με τη συμμόρφωση της Εταιρίας στο Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης τέθηκε υπόψη του
νομικού ελέγχου ο Εσωτερικός Κανονισμός ο οποίος εγκρίθηκε την 01.09.2008 από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας. Η Εταιρία έχει συστήσει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών
Ανακοινώσεων, και έχει λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της, έχει δε εφαρμόσει όλες τις
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο Ν.3016/2002 όπως ισχύει.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με τα έγγραφα που μας προσκόμισε η Εταιρία, έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των
άρθρων 3, 4, 7 και 8. Η Εταιρία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών καθώς δεν υποχρεούται εκ του νόμου να
συστήσει τέτοια επιτροπή».
3.21.5 Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και Ανώτερων Διοικητικών
Στελεχών
1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρία δεν ασκούν άλλες
επαγγελματικές δραστηριότητες με τις εξής εξαιρέσεις:
1α. Το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Λεωνίδας Δρόλλας διατηρεί την θέση του Deputy Executive Director & Chief
Economist στον οργανισμό Centre for Global Energy Studies με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
1β . Το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Σκορίνης ασκεί και δικηγορία.
Οι κ.κ. Γεώργιος Τσούνιας, Ιωάννης Αληγιζάκης, Ιωάννης Κουρούκλης, Νικόλαος Λιάπης, Πολυδεύκης Τσιόντσης,
Μάριος Μίκαϊτς, Δημήτριος Μικράκης, Ιωάννης Διαμαντόπουλος, Χαράλαμπος Κυνηγός, Νικόλαος Σκορίνης
συμμετέχουν ως μέλη διοικητικού ή διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου στις εταιρίες που παρατίθενται στην παρούσα
ενότητα κατωτέρω.
2. Ο κ. Ιωάννης Κουρούκλης είναι πρώτος ξάδελφος του κ. Χαράλαμπου Κυνηγού.
Πέραν αυτού δεν υφίστανται άλλοι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμμετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή
είναι εταίροι σε άλλες εταιρίες ή νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
3α. Όσον αφορά τον κ. Γεώργιο Τσούνια:
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Εταιρία

Ιδιότητα

% μετοχικού
κεφαλαίου

ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ν.Ε.

Αντιπρόεδρος ΔΣ

10%

ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ

Μέλος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ
Μέλος ΔΣ

-----

Ιδιότητα

% μετοχικού
κεφαλαίου
10%
-----

3β. Όσον αφορά τον κ. Ιωάννη Αληγιζάκη:
Εταιρία
ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
3γ. Όσον αφορά τον κ. Ιωάννη Κουρούκλη:
Εταιρία
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.
ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.
3δ. Όσον αφορά τον κ. Νικόλαο Λιάπη:
Εταιρία
ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ν.Ε.
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
3ε. Όσον αφορά τον κ. Πολυδεύκη Τσιόντση:
Εταιρία
ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.
ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.

Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Ιδιότητα
Διευθύνων
Σύμβουλος
Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Ιδιότητα
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Ιδιότητα
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ

% μετοχικού
κεφαλαίου
55%
5%
5%
% μετοχικού
κεφαλαίου
--% μετοχικού
κεφαλαίου
---

3στ. Όσον αφορά τον κ. Μάριο Μίκαϊτς, Τεχνικό Διευθυντή, έχει την ιδιότητα μέλους ΔΣ της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
3ζ. Όσον αφορά τον κ. Δημήτριο Μικράκη, Διευθυντή Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς, κατέχει το 10% του μετοχικού
κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας DPA ΑΕ, στην οποία έχει και την ιδιότητα του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
3η. Όσον αφορά τον κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο, Διευθυντής Marketing & Ιδιολειτουργούμενων Πρατηρίων, έχει την
ιδιότητα του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ.
3θ. Όσον αφορά τον κ. Χαράλαμπο Κυνηγό, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου:
Εταιρία
Ιδιότητα
% μετοχικού κεφαλαίου
ΓΡΕΓΟΣ Ν.Ε.
Αντιπρόεδρος ΔΣ
15%
ΓΑΡΜΠΗΣ Ν.Ε.
Αντιπρόεδρος ΔΣ
15%
3ι. Όσον αφορά τον κ. Νικόλαο Σκορίνη, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κατέχει το 33,67% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρίας ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην οποία έχει και την ιδιότητα του
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά το διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ετών συμμετείχαν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή ήταν
εταίροι σε άλλες εταιρίες ή νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
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α. Όσον αφορά τον κ. Ιωάννη Κουρούκλη, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
Εταιρία
Ιδιότητα
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Πρόεδρος ΔΣ
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
Πρόεδρος ΔΣ
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
Πρόεδρος ΔΣ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
Πρόεδρος ΔΣ
ΣΟΡΟΚΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
Πρόεδρος ΔΣ

% μετοχικού κεφαλαίου
0,05%
--5%
5%

β. Όσον αφορά τον κ. Νικόλαο Λιάπη, Διευθυντή Εκμετάλλευσης, διετέλεσε μέλος στη συνδεδεμένη εταιρία ΕΛΙΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ.
γ. Όσον αφορά τον κ. Πολυδεύκη Τσιόντση, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
Εταιρία
Ιδιότητα
% μετοχικού κεφαλαίου
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
Μέλος ΔΣ
-ΣΟΡΟΚΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
Μέλος ΔΣ
-δ. Όσον αφορά τον κ. Χαράλαμπο Κυνηγό, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου:
Εταιρία
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ANEMOS S.A.
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
ΣΟΡΟΚΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.

Ιδιότητα
Μέλος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ

% μετοχικού κεφαλαίου
-25%
15%
15%

4. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας
πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη με την εξαίρεση του κ. Γεωργίου Τσούνια, Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως με απόφαση του Δ΄ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της υφαρπαγής
ψευδούς βεβαίωσης, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της πλαστογραφίας. Κατά της απόφασης αυτής άσκησε έφεση
αυθημερόν. Η κατ’ έφεση δίκη δεν έχει προσδιοριστεί. Η υπόθεση αφορά τη λήψη αδείας για διάνοιξη γεώτρησης στο
εξοχικό του, την οποία είχε αναθέσει σε τρίτον, ο οποίος ενήργησε παρά τις εντολές του. Η δίωξη ασκήθηκε από τον
Εισαγγελέα μετά τη διαβίβαση προφορικής μήνυσης, που υποβλήθηκε στο κατά τόπον αρμόδιο Α.Τ.
5. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια
των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
6. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή
ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), και δεν έχουν
παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού
οργάνου της Εταιρίας ή να παρέμβουν στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια
των πέντε τελευταίων ετών.
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε σύγκρουση
με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. Επίσης δεν υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων
των υποχρεώσεων που έχουν τα πρόσωπα αυτά έναντι της Εταιρίας, λόγω του αξιώματός τους και των ιδιωτικών τους
συμφερόντων ή και άλλων υποχρεώσεων.
8. Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της Εταιρίας ή
συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
9. Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους
οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών
αξιών της Εταιρίας που κατέχουν.
10. Κατά το τελευταίο έτος ουδείς απέκτησε μετοχές της Εταιρίας. Σήμερα κατέχουν μετοχές της Εταιρίας οι ακόλουθοι:
α. Ο κ. Γεώργιος Τσούνιας, Αντιπροέδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος
κατέχει 7.580 μετοχές της Εταιρίας.
β. Ο κ. Ιωάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Εμπορικού Εσωτερικής
Αγοράς, κατέχει 1.000 μετοχές της Εταιρίας.
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γ. Ο κ. Ιωάννης Κουρούκλης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κατέχει 1.488 μετοχές της Εταιρίας.
δ. Ο κ. Δημήτριος Μικράκης, Διευθυντής Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς, ο οποίος κατέχει 800 μετοχές της Εταιρίας.
ε. Ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος, Διευθυντής Marketing & Ιδιολειτουργούμενων Πρατηρίων, ο οποίος κατέχει 4.600
μετοχές της Εταιρίας.
στ. Ο κ. Χαράλαμπος Κυνηγός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κατέχει 366.720 μετοχές της Εταιρίας.
3.21.6 Αμοιβές και Οφέλη
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μικτές αμοιβές και οι παροχές – οφέλη σε είδος που έλαβαν κατά την χρήση
2007 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο Διευθυντής Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς, ο Διευθυντής Marketing
& Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, ο Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ο Τεχνικός Διευθυντής και η Εσωτερική Ελέγκτρια τόσο
από τη ΕΛΙΝΟΙΛ όσο και από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της, για κάθε είδους υπηρεσίες που παρείχαν:

Νικόλαος Λιάπης

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (σε €)
Λοιπές
Από
Μικτές
Αποδοχές
Αμοιβές ΔΣ Αμοιβές
διανομή
Μισθοδοσία
Ιδιωτική
Ιδιότητα
Αυτοκίνητο
από:
Έμμισθη
(Χρήσης 2007) (Χρήση
(Χρήσης
Ασφάλεια
2007)
2007)
Σχέση 2007
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
135.501,35
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
182.812,37
6.504,07
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
168.749,88
6.504,07
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
6.504,07
46.305,00
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
OXI
OXI
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
6.097,56
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
OXI
OXI
ΕΛΙΝΟΙΛ
ΑΕ
6.504,07
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
OXI
OXI
ΕΛΙΝΟΙΛ
ΑΕ
6.097,56
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
OXI
OXI
ΕΛΙΝΟΙΛ
ΑΕ
14.227,64
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
OXI
OXI
Διευθυντής Εμπορικού
144.843,65
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
Διεθνούς Αγοράς
Διευθυντής Marketing &
120.937,42
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ιδιολειτουργούμενων
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
Πρατηρίων
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
118.124,92
Διευθυντής Εκμετάλλευσης
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μάριος Μίκαϊτς

Τεχνικός Διευθυντής

Όνομα
Χαράλαμπος Κυνηγός
Γιάννης Αληγιζάκης
Γιώργος Τσούνιας
Νίκος Σκορίνης
Πολυδεύκης Τσιόντσης
Γιάννης Κουρούκλης
Λεωνίδας Δρόλλας
Ροδόλφος Παπαϊωάννου
Δημήτριος Μικράκης
Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Λευτέρης Αντωνακόπουλος πρώην ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Φαφούτη Μαρία (*)
Εσωτερική Ελέγκτρια

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

120.506,13
5.691,06
50.748,99

Κινητό
Τηλέφωνο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
OXI
OXI
OXI

Περίοδος που
διετέλεσε μέλος
ΔΣ
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2007

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

OXI

OXI

OXI

ΝΑΙ

OXI

1/1-31/12/2007

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
(*) Οι αμοιβές και οι λοιπές παροχές της κας Μ. Φαφούτη του ανωτέρω πίνακα αφορούν την περίοδο 1/1-10/6/2007 ως Υπεύθυνη
διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης της ΕΛΙΝΟΙΛ και την περίοδο 11/6 – 31/12/2007 ως Υπεύθυνη του Τμήματος Εσωτερικού
Ελέγχου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία σύναψε στις 01.10.2004, μετά από σχετική έγκριση της από 28.05.2004 Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Σκορίνη με ετήσια
αμοιβή € 40.000 αυξανόμενη κατά 5% ετησίως.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, πέραν της ως άνω σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον Νικόλαο Σκορίνη η Εταιρία
δεν έχει συνάψει άλλες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των
εποπτικών/διοικητικών/διαχειριστικών οργάνων της. Επίσης δεν έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εποπτικών/διοικητικών/διαχειριστικών οργάνων της οι οποίες προβλέπουν τη παροχή
οφελών κατά τη λήξη τους.
Το ποσό που αναλογεί σε προβλέψεις για συντάξεις, αποζημιώσεις και παρεμφερή οφέλη στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας, στον Διευθυντή Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς, στον Διευθυντή Marketing &
Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, στον Διευθυντή Εκμετάλλευσης, στον Τεχνικό Διευθυντή και στην Εσωτερική
Ελέγκτρια τόσο από τη ΕΛΙΝΟΙΛ όσο και από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε €
15,25 χιλ. περίπου και η ανάλυση κατά φυσικό πρόσωπο που αφορά έχει ως εξής:
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ΟΝΟΜΑ

Ποσά (σε €)
31.12.2007

Ελινόιλ Α.Ε.
ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ Ι.

5.271,02

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

300,98

ΛΙΑΠΗΣ Ν.

823,69

ΜΙΚΡΑΚΗΣ Δ.

1.988,82

ΤΣΟΥΝΙΑΣ Γ.

5.587,32

ΦΑΦΟΥΤΗ Μ.

106,79

Ελίν Τεχνική Α.Ε.
ΜΙΚΑΙΤΣ Μ.

1.171,70

Γενικό άθροισμα
15.250,31
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, μη ελεγμένα από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Οι συμβάσεις εργασιών που έχουν συνάψει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο Διευθυντής Εμπορικού
Διεθνούς Αγοράς, ο Διευθυντής Marketing & Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, ο Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ο Τεχνικός
Διευθυντής και η εσωτερική Ελέγκτρια δεν προβλέπουν την καταβολή αμοιβών ή την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους,
πέρα από τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
Σύμφωνα με σχετική δήλωση της Διοίκησης της ΕΛΙΝΟΙΛ, πέραν των ανωτέρω αμοιβών και οφελών δεν υφίστανται άλλες
αμοιβές και οφέλη για τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη της Εταιρίας.
3.22

Οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα της ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ως ακολούθως:
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3.23

Προσωπικό

Η εξέλιξη του προσωπικού του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ ως αυτό είχε στις 31/12 των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 και την
30/9/2008 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Εξέλιξη ανθρώπινου δυναμικού ΟΜΙ ΛΟΥ ΕΛΙ ΝΟΙ Λ
2005
2006
2007
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
195
246
235
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
25
22
19
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
8
ΕΛΙΝ ΝΕ
25
26
Σύνολο
220
293
288

30.9.2008
257
2
12
36
307

Πηγή: Στοιχεία από την Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρίας, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Σημειώνεται ότι στις από 10.12.2007 συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας και της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
αποφασίσθηκε η οργανωτική αναδιοργάνωση της Εταιρίας με τη σύναψη συμφωνητικών μεταφοράς εργαζομένων από
την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ στην ΕΛΙΝΟΙΛ προκειμένου η τελευταία να συστήσει εκ νέου το τεχνικό τμήμα της. Έτσι την
30/9/2008 οι εργαζόμενοι στην ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ μειώθηκαν κατά 89% έναντι της 31/12/2008, ενώ οι εργαζόμενοι στην
ΕΛΙΝΟΙΛ αυξήθηκαν κατά 9% κατά το αντίστοιχο διάστημα.
Η εξέλιξη του προσωπικού του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ ανά ειδικότητα ως αυτό είχε στις 31/12 των χρήσεων 2005, 2006
και 2007 και την 30/9/2008 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Εξέλιξη Προσωπικού Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ ανά Ειδικότητα
Διοικητικοί Υπάλληλοι
Εργατοτεχνίτες
Σύνολο

2005
220

2006
293

2007
288

30.9.2008
307

220

293

288

307

Πηγή: Στοιχεία από την Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρίας, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη των δαπανών προσωπικού του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για τις χρήσεις
2005, 2006 και 2007 και την 30.9.2008:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ
(σε χιλ. €)
2005
2006
2007
Μισθοί
7.694,38
9.670,68
10.521,58
Εργοδοτικές εισφορές
1.972,08
2.476,00
2.858,76
Σύνολο
9.666,46
12.146,68
13.380,35

30.9.2008
8.078,88
2.216,52
10.295,40

Πηγή: Στοιχεία από την Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρίας, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί προσωρινούς υπαλλήλους.
Όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο είναι ασφαλισμένοι στα ταμεία που προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης, ο Όμιλος έχει
συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο [ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης / ζωής] για όλο το προσωπικό. Τέλος, η
Εταιρία εφαρμόζει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους της.
Αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του προσωπικού στην ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ επιβραβεύει το
προσωπικό με την παροχή bonus παραγωγικότητας μια φορά το χρόνο.
Δεν υφίσταται πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock option plan) για στελέχη και
εργαζομένους στην Εταιρία ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Εταιρίας στο
κεφάλαιο της.
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3.24

Μετοχικό Κεφάλαιο

3.24.1 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 01.01.2008 ανήρχετο σε 9.400.000 € διαιρούμενο σε 9.400.000
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 € εκάστη. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας τόσο κατά
την 30/9/2008, όσο και σήμερα ανέρχεται σε 9.400.000 € διαιρούμενο σε 18.800.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 € εκάστη.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την
από 26.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυτό θα αυξηθεί κατάτο ποσό των 3.290.000 €,
με την έκδοση 6.580.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 € εκάστη.
3.24.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή από το 2005 έως την
ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26/6/2008, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας
κάθε μετοχής από 1 € σε 0,50 €, η έκδοση 9.400.000 νέων τίτλων ονομαστικών μετοχών αξίας 0,50 € καθεμία και η
δωρεάν διανομή τούτων σε αναλογία μίας νέας προς μία παλαιά μετοχή.
Ταυτόχρονα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ίδιας ως άνω ημερομηνίας αποφασίστηκε και η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 3.290.000 € σε μετρητά με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων και με έκδοση 6.580.000 νέων μετοχών ονομαστικής 0,50 € καθεμία και τιμή διάθεσης
υπέρ το άρτιο.
Σημειώνεται ότι η σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού έχει εγκριθεί με την από Κ2-8701
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 11/7/2008 (ΦΕΚ 7109 /
2008)
Μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της
ΕΛΙΝΟΙΛ θα ανέρχεται στο σύνολό του σε 12.690.000 € και θα διαιρείται σε 25.380.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
0,50 € καθεμία.
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3.25

Μέτοχοι

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 14/11/2008, είναι η ακόλουθη:
Μετοχολόγιο 14/11/2008
ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΏΝ

ILIUM SA (1)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

(2)

(3)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
(βάσει του Ν. 3556/2007)

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΕΤΟΧΩΝ

11.264.000

11.264.000

59,915%

7.536.000

7.536.000

40,085%

18.800.000

18.800.000

100,00%

Πηγή: Έκθεση Νομικού Ελέγχου
(1) Δικαιούχος των ανωτέρω δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις της Εταιρίας (ημερομηνία 14.11.08) όπως
προκύπτει
από
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
του
Χρηματιστηρίου
Αθηνών
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/Files/Final_Report_1_12_2008.xls, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3556/2007 και της
Απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι ο κ. Σπυρίδων Καρνέσης ως ελέγχων την εταιρία
AMERIA INVESTMENTS INC, μοναδικής μετόχου της εταιρίας ILIUM S.Α.
(2) Μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 5%.
(3 Ο εν λόγω συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας προέκυψε μετά την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1 €
σε 0,50 €, την έκδοση 9.400.000 νέων τίτλων ονομαστικών μετοχών αξίας 0,50 € καθεμίας και την δωρεάν διανομή τους σε
αναλογία μίας νέας προς μία παλαιά μετοχή σύμφωνα με την από 26/6/2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η Εταιρία βεβαιώνει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΙΝΟΙΛ
έχουν αναπαραχθεί σωστά και εξ όσων η Εταιρία γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες
που έχουν δημοσιευθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν υπάρχουν παραλήψεις που
θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Η Εταιρία δηλώνει ότι σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 14/11/2008 της Εταιρίας, εκτός της εταιρίας ILUM SA, δεν
υπάρχει άλλος μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που να γνωρίζει η Εταιρία και ο οποίος να κατέχει ποσοστό άνω
του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.
Η ILUM SA ως βασικός μέτοχος της ΕΛΙΝΟΙΛ με ποσοστό 59,915% ελέγχει άμεσα την Εταιρία. Ο έλεγχος αυτός
ασκείται με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντοτε σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
Σημειώνεται ότι η ύπαρξη 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ. της Εταιρίας διασφαλίζει ότι ο ως άνω
έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχει, γνωστή στην Εταιρία, συμφωνία της οποίας η εφαρμογή
θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχό της.
Σύμφωνα με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή:
•
•
•
•
•

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες.
Οι μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς ή μετατροπής τους.
Δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων κινητών αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους
επιλογής (warrants), δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο
κεφάλαιο.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες πλην των ενεχυριασμένων μετοχών της, οι οποίες σύμφωνα
με δήλωσή της Εταιρίας ανέρχονται σε 200.520 μετοχές και έχουν ενεχυραστεί από τις 30.07.2008.Όσον αφορά τα
δικαιώματα των Μετόχων, το Καταστατικό της Εταιρίας επαναλαμβάνει τις σχετικές ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την μεταβολή των δικαιωμάτων των μετόχων συμφωνούν με τις αντίστοιχες
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για την τροποποίηση των
υποχρεώσεων των Μετόχων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων.
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Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας:
•
•

•

•
•

Πέραν των ως άνω 200.520 μετοχών της Εταιρίας που έχουν ενεχυριαστεί από τις 30.07.2008, οι μετοχές της
Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
Δεν υφίστανται συμβάσεις μετόχων, συμβάσεις επαναγοράς μετοχών, συμβάσεις περιορισμού του δικαιώματος
μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μετοχών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβάσεων που αφορούν
δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα προτίμησης, δικαιώματα αγοράς ή πώλησης ή συμφωνίες διανομής κερδών, ή
διανομής μερίσματος.
Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και εξαγοράς των
υφιστάμενων μετοχών ή των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρίας ούτε δημόσιες προσφορές τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τη τρέχουσα
χρήση ή τη χρήση του 2007.
Δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους της Εταιρίας.
Ούτε η Εταιρία ούτε οι ενοποιούμενες εταιρίες της δεν κατέχουν ίδιες μετοχές. Αν και στη Γενική Συνέλευση της
Εταιρίας στις 27.05.2005 είχε ληφθεί η απόφαση για αγορά 940.000 ίδιων μετοχών (10% του μετοχικού
κεφαλαίου), μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 με
σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους για τη περίοδο 15.06.2005 έως 15.05.2006, η απόφαση αυτή
ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο των παραπάνω δηλώσεων της Διοίκησης της Εταιρίας επιβεβαιώνεται και στην έκθεση του
Έκτακτου Νομικού Ελεγκτή.
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3.26

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο σκοπός της ΕΛΙΝΟΙΛ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι:
α) Η εμπορία και παραγωγή κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων,
λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων,
β) Η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων,
γ) Η εμπορία ή και παραγωγή κάθε μορφής ενέργειας όπως π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας, άλλης μορφής ήπιων ή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λ.π.,
δ) Η διενέργεια με επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους μεταφορών,
ε) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων,
στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως,
ζ) Η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρίνων,
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λ.π.,
η) Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω,
θ) Η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρείες κάθε τύπου (ακόμη
και Ναυτικές), των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι, ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης
εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους.
Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, είτε να διορίσει
αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Νομικός ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με το καταστατικό της Εταιρίας:
«Η Εταιρία τροποποίησε ορισμένα άρθρα του Καταστατικού της με σχετική από 26.06.2008 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της για λόγους λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Κ.Ν. 2190/1920 που τροποποιήθηκε
από τον Ν. 3604/2007. Ωστόσο στην εν λόγω τροποποίηση δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα δικαιώματα της
μειοψηφίας. Κάθε αντίθεση διάταξης του Καταστατικού με τον Κ.Ν. 2190/1920 θα πρέπει να εξετάζεται
περιπτωσιολογικά καθώς αν η σχετική διάταξη του νόμου έχει χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου τότε υπερισχύει κάθε
αντίθετης διάταξης του Καταστατικού. Στη περίπτωση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οι διατάξεις του Καταστατικού που
έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 είναι ανίσχυρες».
Ο Νομικός ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του αναφέρει ότι οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του Καταστατικού της
Εταιρίας μέχρι και σήμερα είναι οι ακόλουθες:
•

•

Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας μέχρι 31.12.2090 και επέκταση των σκοπών της στο εμπόριο στερεών
καυσίμων και την επεξεργασία των προϊόντων της (Άρθρα 3 και 4) με την από 21.06.1989 απόφαση Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων
Μεταβολή των άρθρων 15 (Αριθμός μελών-θητεία), 18 (Κωλύματα-Έκπτωση), 19 (Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου-Συνεδριάσεις-Σύγκληση), 21 (Λήψη αποφάσεων-πρακτικά), 25 (Ευθύνη μελών Διοικητικού
Συμβουλίου), 28 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης) και 42 (Διάθεση του υπολοίπου των καθαρών κερδών) του
Καταστατικού με την από 30.12.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερα, η Εταιρία
διοικούνταν πλέον από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούνταν από 5 έως 9 μέλη, τα οποία εκλέγονταν από
τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία Το σύνολο της θητείας ενός
Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούσε να υπερβεί την 6ετία.
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•

•

Μεταβολή του άρθρου 2 (Έδρα) του Καταστατικού της Εταιρίας με την από 23.10.2002 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερα, μεταφέρθηκε η έδρα της Εταιρίας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο
Κηφισιάς
Εναρμόνιση των άρθρων 14 (Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Θητεία), 16 (Αντικατάσταση συμβούλων), 18
(Συνεδριάσεις-Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Λήψη αποφάσεων-πρακτικά) και 24 (Ευθύνη μελών
Διοικητικού Συμβουλίου) με τις αντίστοιχες διατάξεις του νέου Κ.Ν. 2190/1920).

Γενική Συνέλευση:
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε ζήτημα που
αφορά την Εταιρία, και εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που
λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού είναι υποχρεωτικές για όλους τους Μετόχους,
δεσμεύοντας και εκείνους που απουσίασαν ή διαφώνησαν προς την απόφαση που πάρθηκε κατά την αντίστοιχη
συνεδρίαση.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι μόνη αρμόδια ν’ αποφασίζει για
θέματα που αφορούν:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού (τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου).
Οι αποφάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του
καταστατικού.
β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας,
δ) διάθεση των ετησίων κερδών,
ε) έκδοση δανείου δι’ ομολογιών,
στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και
ζ) διορισμό εκκαθαριστών.
Παρ’ όλα αυτά, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα, πάντα σύμφωνα και με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920:
-τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκχώρηση σχετικής
αρμοδιότητας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 & 4 του Κ.Ν.
2190/1920.
-την εκλογή προσωρινών (μέχρι την συνεδρία Γενικής Συνέλευσης) Συμβούλων σε αντικατάσταση Συμβούλων που
παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν με οποιοδήποτε τρόπο.
-την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το
100% των μετοχών της.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ως
Τακτική ή Έκτακτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να συνέρχεται και εκτός έδρας, τηρουμένων των διατάξεων
του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/20. Οι διατάξεις του Καταστατικού που προβλέπουν τη πρόσκληση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων και τη δημοσίευσή αυτής επαναλαμβάνουν τις σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν.
2190/1920.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχει ο οιοδήποτε κάτοχος έστω και μιας μετοχής. Κάθε μετοχή
παρέχει δικαίωμα ψήφου. Τυχόν μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στις Γενικές
Συνελεύσεις, λαμβάνονται όμως υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του
εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με
πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
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εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση απαιτείται να βρίσκεται σε αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για να συνεδριάζει εγκύρως επί των ακόλουθων θεμάτων:
-Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
-Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
-Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
-Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου (εκτός της περίπτωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκχώρηση σχετικής αρμοδιότητας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως
ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και
αυτήν που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).
-Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.
-Έκδοση δανείου με ομολογίες1.
-Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
-Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας.
-Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
-Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται
πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση
πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του
εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται και
πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτή
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Ο Νομικός Ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του στο σημείο αυτό σημειώνει ότι το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει
ότι απαιτείται απαρτία 1/3 στην δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αλλά μετά τη τροποποίηση του
Ν. 3604/2007 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 1/5 και καθώς η διάταξη αυτή έχει αναγκαστική ισχύ υπερισχύει του
Καταστατικού της Εταιρίας.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε
αυτή. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που απαιτούν την αυξημένη ως άνω απαρτία λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον
των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση αυτή.
Επίσης, ο Νομικός Ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του σημειώνει ότι το Καταστατικό της Εταιρίας, αναφορικά στις
διατάξεις τις σχετικές με το όργανο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (άρθρα 26 έως 34 του καταστατικού της
Εταιρίας) βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με τον Νομικό Έλεγχο, το Καταστατικό της Εταιρίας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε
συμμετοχή πρέπει να κοινοποιείται πέραν όσων ορίζει ο νόμος για τις εισηγμένες εταιρείες (Ν.3556/2007).
Σύμφωνα με τον Νομικό Έλεγχο, το Καταστατικό της Εταιρίας δεν έχει διατάξεις σχετικές με τις μεταβολές του
κεφαλαίου οι οποίες να είναι αυστηρότερες από την ισχύουσα νομοθεσία ή διατάξεις των οποίων η εφαρμογή ενδέχεται
να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας.
Αναφορικά με τα Δικαιώματα των μετόχων βλέπε και Ενότητα 4.4.1 «Δικαιώματα Μετόχων».

Μετά τη τροποποίηση του Ν.2190/1920 από τον Ν.3604/2007 η έκδοση δανείου με ομολογίες δεν ανήκει στα θέματα για τα οποία
ο νόμος απαιτεί την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη της απόφασης.
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4

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

4.1

Βασικές Πληροφορίες

4.1.1

Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης

Η Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ δηλώνει ότι κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου, για τους επόμενους 12
μήνες επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13671) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT
THORNTON (Βασ. Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα), δηλώνει τα εξής: «Με βάση τον έλεγχό μας την 30/9/2008, δεν
υπέπεσε στην αντίληψή μας οποιοδήποτε θέμα που θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι η Εταιρία δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, κατά τους επόμενους 12 μήνες. Επίσης σύμφωνα με την
επιστολή παραστάσεων της διοίκησης της ΕΛΙΝΟΙΛ A.E προς εμάς, ο Όμιλος διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και η
εν λόγω επάρκεια δεν πρόκειται να επηρεαστεί τους επόμενους 12 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστωτικά όρια και
τις επενδύσεις που προγραμματίζει ο Όμιλος».
Η ανωτέρω δήλωση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου περιλαμβάνεται στην Έκθεση
Οικονομικού Ελέγχου και ενσωματώνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης του παραπάνω
Ορκωτού Ελεγκτή και με τη σύμφωνη γνώμη. Η ανωτέρω δήλωση έχει αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.

4.1.2

Κεφαλαιακή Διάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος 30.9.2008

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή, παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου
σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων ισολογισμού 30/9/2008, δεδομένου ότι δεν έχει
υπάρξει σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου από την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη
σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 30/9/2008 αναλύεται ως ακολούθως:
Κεφαλαιακή Διάρθρωση του Ομίλου
(ποσά σε χιλ. €)
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με Εγγυήσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με Εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις χωρίς Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις
Α. Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Mακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις με Εγγυήσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις με Εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις χωρίς Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις
Β. Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων (Α+Β)
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιον
Διαφορές Αναπροσαρμογής
Λοιπά Αποθεματικά(1)
Γ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκτός αποτελεσμάτων εις νέον) που αναλογούν στους μετόχους

30/9/2008
7.381
2.199
48.763
58.343
0
0
45.900
45.900
104.243
9.400
13.527
0
3.182
26.109

Δ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκτός αποτελεσμάτων εις νέον) και Υποχρεώσεων Ομίλου (Α+Β+Γ)
130.352
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και επισκοπήθηκαν για την περίοδο 1/1-30/9/2008 από την ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton». Ο ανωτέρω πίνακας
έχει ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton» και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω
στοιχεία έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές.
(1)

Δεν περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Την 30/9/2008, τα δανειακά κεφάλαια διαμορφώνονταν σε € 79.912 χιλ. περίπου, εκ των οποίων ποσό €34.012 χιλ.
αφορά σε βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και μακροπρόθεσμο δανεισμό πληρωτέο εντός της χρήσεως και ποσό
€45.900χιλ. αφορά σε μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Κατά την ίδια ημερομηνία, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου
(μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων εις νέον) ανήλθαν σε € 26.109 χιλ. και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων ανέρχονταν σε € 130.352 χιλ.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου την 30/9/2008:
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος
(ποσά σε χιλ. €)
Ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Repos
Α. Ρευστότητα

30/9/2008
6.778
0
0
6.778

Β. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

79.807

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Mακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Γ. Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων

29.612
4.400
24.331
58.343

Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρέος (Γ-Β-Α)
Δ. Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

(28.242)
0

Ομολογίες
Τραπεζικά Δάνεια
Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις
Ε. Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

0
45.900
0
45.900

Καθαρό Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Ε-Δ)

45.900

Καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος
17.658
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και επισκοπήθηκαν για την περίοδο 1/1-30/9/2008 από την ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton». Ο ανωτέρω πίνακας
έχει ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton» και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω
στοιχεία έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές.

Σημειώνεται ότι οι βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς πελατών και
λοιπών εμπορικών απαιτήσεων και λοιπών απαιτήσεων. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων.
Όπως αναλύεται ανωτέρω, τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου (εξαιρουμένων των Αδιανέμητων Κερδών)
ανέρχονταν σε €26,1 εκ. και το χρηματοοικονομικό χρέος σε € 17,66 εκ.
Η Εταιρία μισθώνει διάφορα πρατήρια με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις τα οποία στη συνέχεια τα
υπομισθώνει σε τρίτους με τους οποίους συνάπτει και σύμβαση εμπορικής συνεργασίας. Επίσης μισθώνει χώρο για
την λειτουργία των κεντρικών της γραφείων. Σημειώνεται ότι τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα της Εταιρίας
σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31/12/2007 ανήλθαν σε € 11.700 χιλ. (Πηγή:
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή).
Οι μισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Οι δεσμεύσεις για την
καταβολή μελλοντικών μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων αποτελούν μελλοντικές υποχρεώσεις οι οποίες
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως πληροφοριακό στοιχείο βάσει των σχετικών συμβάσεων. Οι
υποχρεώσεις αυτές είναι απαιτητές από το δικαιούχο τους εφόσον αυτές καταστούν δεδουλευμένες δηλ. αφού
παρασχεθεί η αντίστοιχη υπηρεσία. Έτσι, η μονομερής καταχώρηση του σχετικού ποσού στις υποχρεώσεις πριν την
παραγωγική αξιοποίηση της αντίστοιχης υπηρεσίας που θα ληφθεί στο μέλλον, δεν ενσωματώνεται στους ως άνω
πίνακες.
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4.2

Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις 26ης Ιουνίου 2008, αποφασίστηκε τα
συνολικά κεφάλαια ύψους μέχρι € 12.710 χιλ. που θα αντληθούν μέσω της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,
μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους € 450 χιλ., να διατεθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων
οργανικής ανάπτυξης και κυρίως επενδύσεων για την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων.
Ειδικότερα, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Ανάπτυξη Δικτύου Πρατηρίων
Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ

ποσά σε χιλ. €
12.710
450
13.160

Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του δικτύου των πρατηρίων θα αφορούν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις:
α) επενδύσεις σε νέα ή/και υφιστάμενα συνεργαζόμενα πρατήρια, οι οποίες θα αφορούν μηχανολογικό (κυρίως
αντλίες) και λοιπό (πυλώνες, στέγαστρα, σήματα, κ.α.) εξοπλισμό πρατηρίων καθώς και τυχόν έργα βελτιώσεων
κτιρίων και διαμόρφωσης χώρων πρατηρίων
β) επενδύσεις σε νέα η/και υφιστάμενα μισθωμένα πρατήρια, οι οποίες θα αφορούν μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό
πρατηρίων, έργα βελτιώσεων κτιρίων και διαμόρφωσης χώρων πρατηρίων καθώς και τυχόν επενδύσεις για
προκαταβολή μισθωμάτων στους ιδιοκτήτες ή καταβολή άϋλης εμπορικής αξίας (αέρα), και
γ) επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων ιδιόκτητων πρατηρίων είτε μέσω της αγοράς ήδη διαμορφωμένων πρατηρίων είτε
μέσω της απευθείας κατασκευής νέων.
Οι επενδύσεις που αφορούν σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό πρατηρίων θα καταχωρηθούν σε κάθε περίπτωση
στους σχετικούς λογαριασμούς της κατηγορίας του Ενεργητικού «Ενσώματα Πάγια». Οι επενδύσεις σε έργα
βελτιώσεων κτιρίων και διαμόρφωσης χώρων πρατηρίων θα λογιστικοποιηθούν στους σχετικούς λογαριασμούς των
κατηγοριών του Ενεργητικού «Ενσώματα Πάγια» και «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία», αναλόγως αν πρόκειται για
επενδύσεις σε μισθωμένα πρατήρια ή συνεργαζόμενα με πενταετή σύμβαση εμπορικής συνεργασίας αντίστοιχα. Οι
επενδύσεις για αγορά νέων ιδιόκτητων πρατηρίων θα καταχωρηθούν στους σχετικούς λογαριασμούς της κατηγορίας
του Ενεργητικού «Ενσώματα Πάγια»
Οι δαπάνες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 450 χιλ. παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 4.9 «Δαπάνες
Έκδοσης».
Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων εντός 24 μηνών από την
τελική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως ακολούθως:
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(ποσά σε χιλ. €)
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Ανάπτυξη Δικτύου Πρατηρίων
Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ

Χρονοδιάγραμμα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Α' εξάμηνο
Β' εξάμηνο
Α' εξάμηνο
B' εξάμηνο
2009
2009
2010
2010
2.840
3.290
3.290
3.290
450
0
0
0
3.290
3.290
3.290
3.290

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, η Εταιρία δηλώνει ότι οι ως άνω επενδύσεις για την ανάπτυξη του
δικτύου πρατηρίων θα πραγματοποιηθούν με γνώμονα την αποδοτικότητα της κάθε επένδυσης και το χρονισμό της.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται να ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Χ.Α. και
7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής
σελίδας του Χ.Α., της Εταιρίας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται ότι για τροποποιήσεις του προορισμού των νέων κεφαλαίων, καθώς και
για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.7.2005
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.3

Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 26.06.2008, αποφάσισε, μεταξύ
άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού € 3.290.000 με καταβολή μετρητών και
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της σε αναλογία 7 νέες μετοχές προς 20 παλαιές μετοχές. Συνολικά
θα εκδοθούν 6.580.000 νέες ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία,
εφαρμοζόμενου του άρθρου 13α του Κ.Ν.2190/1920, για την περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης και
την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής
αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την
Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Ειδικά ως προς την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Δ.Σ., σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να την ορίσει εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να
υπερβεί το ένα έτος. Αποφάσισε επίσης, η τιμή έκδοσης να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά
τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 29.01.2009 συνεδρίαση του αποφάσισε τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων
μετοχών σε € 2,00 ανά μετοχή.
Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση στην περίπτωση που αυτή καλυφθεί
πλήρως θα ανέλθει στο ποσό των € 13.160.000. Από το ποσό αυτό, ποσό € 9.870.000 θα αχθεί σε πίστωση του
λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
I.

όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος
προτίμησης (στο εξής οι «Δικαιούχοι Μέτοχοι»), η οποία θα αποφασιστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της
Εταιρίας εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
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II.

όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων
στο Χ.Α.

2.

Η έναρξη και η λήξη της περιόδoυ ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Η σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση θα
δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο.

3.

Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. που
αναλογούν στον καθένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγχρόνως θα καταβάλλουν το αντίτιμο των
μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης των δικαιωμάτων της
Ε.Χ.Α.Ε. οι μέτοχοι θα απευθύνονται είτε στην Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο
Σ.Α.Τ., είτε στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας).

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29/01/2009 απόφασή του (όπως εξουσιοδοτήθηκε από την 26/6/2008 Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας) αποφάσισε ότι οι υπό 1 κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν
δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Το
δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και θα απαιτείται είτε η
κατάθεση μετρητών, είτε η δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην EFG Eurobank
Ergasias κατά ποσό ίσο με το σύνολο των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες οι εν λόγω
επενδυτές ασκούν το δικαίωμα προεγγραφής τους. Οι τυχόν Αδιάθετες Μετοχές σε περίπτωση υπερκάλυψης
αποφασίστηκε να κατανεμηθούν στους στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης αναλογικά με βάση τον αριθμό των
Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
4.

Σε περίπτωση που και μετά τις ανωτέρω ενέργειες εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά τη κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί
κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν.2190/1920 (ως ισχύει).

Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18.800.000

ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 7 νέες για
κάθε 20 παλαιές
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

έως 6.580.000
έως 25.380.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

0,50

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

2,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

έως 13.160.000

Σημειώνεται ότι η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του
Καταστατικού έχουν εγκριθεί με την από Κ2-8701 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 11/7/2008 (ΦΕΚ 7109 / 2008).
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2008 και εφεξής, εφόσον η οικεία Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.
4.4

Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της Μεσαίας και Μικρής
Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού
της.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι GRS 477003008 .
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
(πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρίας
διαπραγματεύονται σε ευρώ.
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Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες
μετατροπής.
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της.
Μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της 26.06.2008, οι μετοχές της Εταιρίας θα ανέρχονται σε 25.380.000 κοινές άυλες
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη.
Η Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων της, μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες μετοχές.
Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα
δημοσιευτεί εγκαίρως στον τύπο.
4.4.1

Δικαιώματα Μετόχων

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μετοχές της είναι ονομαστικές και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών
που να έχει ειδικά προνόμια, δικαιώματα ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές και δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας
που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό
της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει σχετικώς διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο
Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς
περιορισμό άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόμο, το καταστατικό της
Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων μετόχων, ούτε
περιορισμούς κατά συγκεκριμένων μετόχων.
Σύμφωνα με το Νόμο, η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν και ουδείς
ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις
του με αυτή και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να το γνωστοποιεί στην
Εταιρία.
Οι μέτοχοι μετέχουν στη διοίκηση, στα κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρίας ανάλογα με τη συμμετοχή τους
στο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα που απορρέουν
από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.
Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, αυτές σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920,
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3604/2007, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, στερούνται δικαιώματος
ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ενώ τα μερίσματα που τους αναλογούν προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
πληρεξουσίου (για τη διαδικασία νομιμοποίησης των μετόχων και των Γενικών Συνελεύσεων βλ. 3.21 «Διοικητικά,
Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και επομένως άυλες, για να μετάσχει μέτοχος στις
Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και στον
Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.»,
όπως εκάστοτε ισχύει. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με
τη ρητή άδειά της.
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Οι δανειστές των μετόχων και γενικοί διάδοχοί τους, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών (όπως π.χ.
θεματοφύλακες, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη
σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή
εκκαθάρισή της.
Δικαιώματα Ψήφου: Η Εταιρία έχει εκδώσει μόνον κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Οι μέτοχοι ασκούν τα
σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή
παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου.
Δικαίωμα Προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος,
αλλά πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι
οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών ή ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο
κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό
κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται μέσα
στην προθεσμία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που έχει καθορίσει το όργανο, το οποίο αποφάσισε
την αύξηση, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920.
Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, ή δεν τηρηθούν όλα όσα ορίζονται παραπάνω, τότε το
δικαίωμα προτιμήσεως παύει να υφίσταται, και όσες νέες μετοχές ή ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους
μετοχους, μπορεί να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν
οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε
να ορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, την προθεσμία αυτή ή
τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του
Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια.
Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και μετά από απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία
μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών
περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση αυτή της πρόσκλησης μπορεί να
αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν
να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του
μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή
δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών
τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα,
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση
αποϋλοποιημένων μετοχών, αντί για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, απαιτείται η κατάθεση σχετικής
βεβαιώσεως εκδοθείσης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. για δέσμευση των μετοχών για την συμμετοχή στην
συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από
πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
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Οι αποδείξεις κατάθεσης ή δέσμευσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων,
πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν
μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας (άρθρο
27 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920).
Δικαίωμα Μερίσματος: Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο από την Εταιρία Μητρώο
μετόχων κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων ή οποτεδήποτε ορισθεί.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρίας, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που θα
ορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής
θα γνωστοποιείται στους μετόχους μέσω του ημερήσιου τύπου.
Τα μερίσματα, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους,
με βάση λογιστική κατάσταση της εταιρίας η οποία:
α) δημοσιεύεται σε μια από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και από εκείνες που κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), και
β) υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή,
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει ορισθεί για τη διανομή.
Το ποσό που προορίζεται για διανομή στην παρούσα περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των
καθαρών κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την παραπάνω λογιστική κατάσταση.
Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης: Σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/20 και το άρθρο 44 του Καταστατικού της Εταιρίας, η
διαδικασία εκκαθάρισης ακολουθεί τη λύση της Εταιρίας, η οποία επέρχεται:
α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση
της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού
που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία
έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του
εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή
μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω
παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που θα είναι
δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις
αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται
αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
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2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτ. ιβ του Κ.Ν.
2190/1920. Αντίτυπο του Ισολογισμού αυτού υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν
να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του
Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και
για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, την οποία οφείλουν να συγκαλούν οι εκκαθαριστές, τα
αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
Δικαιώματα Μειοψηφίας: 1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού
κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τούτο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλέσει
΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας χρόνο για τη συνεδρίασή της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της σχετικής αίτησης ς στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους
αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί,
πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της
Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατωτέρω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.
3) Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρός της είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής
Συνελεύσεως προσδιορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη, που
αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών
από την ημέρα της αναβολής.
4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία κατά τα τελευταία δύο
(2) χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους, διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων
μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.
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5) ΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η
οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, , το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για
την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών
μόνο για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν
λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6) Στις περιπτώσεις του τρίτου (γ) εδαφίου της παραγράφου 4 και του δεύτερου (β) εδαφίου της παραγράφου 5
ανωτέρω, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της
έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να
υποχρεώσει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,
η λήψη αποφάσεως για θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος
διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις οι οποίεςπαραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις
της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3)
ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες
πράξεις.
10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν
από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των
εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η
χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.
11) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο
Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια
απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.
2190/1920. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο
αυτό.
4.4.2

Φορολογία Μερισμάτων

Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των
ημεδαπών ανωνύμων εταιριών στη χρήση 2005 ήταν 32%, στη χρήση 2006 ήταν 29%, ενώ για τη χρήση 2007 οι
ανώνυμες εταιρίες εισηγμένες στο Χ.Α. (πλην Τραπεζών), βαρύνονται με φόρο 25% επί των φορολογητέων κερδών τους
πριν από οποιαδήποτε διανομή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 «Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3697/2008, για τις χρήσεις 2008 και 2009 ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος είναι 25% και προβλέπεται σταδιακή μείωση, κατά μία μονάδα ανά έτος. Έτσι ορίστηκε σε
24% για τη χρήση 2010, σε 23% για τη χρήση 2011, σε 22% για τη χρήση 2012, σε 21% για τη χρήση 2013 και, τέλος,
σε 20% για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2014 και εφεξής.
Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, για μερίσματα η διανομή των οποίων εγκρίθηκε από Γενικές
Συνελεύσεις μέχρι την 31.12.2008, ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα επί του ποσού των
μερισμάτων που εισπράττει. Για μερίσματα, όμως, που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις μετά την 01.01.2009
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επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων ή προμερισμάτων που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ή
νομικά πρόσωπα με συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία και με την
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Με σχετική
εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στο φόρο μερίσματος υποβάλλεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών
προηγούμενων χρήσεων που γίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται μετά την 24.09.2008.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
4.4.3

Φορολογία της Πώλησης Μετοχών

Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξ αιτίας της πώλησης εισηγμένων μετοχών διαφοροποιούνται με κριτήριο τον
χρόνο που αποκτήθηκαν οι πωλούμενες μετοχές. Έτσι:
(α)

Μετοχές που αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2009 και μετά

Επιβάλλεται φόρος αυτοτελώς με συντελεστή 10% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την
πώληση μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες μετοχές αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2009 και μετά. Το κέρδος από την
πώληση υπολογίζεται με αφαίρεση του κόστους κτήσης των μετοχών από την τιμή πώλησής τους. Ως κόστος κτήσης
των μετοχών λαμβάνεται η μέση τιμή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγματοποίησης περισσότερων της μίας
συναλλαγών επί μετοχών της Εταιρίας, θεωρείται ότι η πώλησή τους λαμβάνει χώρα με την χρονολογική σειρά που
αποκτήθηκαν. Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών. Εάν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση
οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αλλοδαπή επιχείρηση
που δεν τηρεί βιβλία στην Ελλάδα, με την καταβολή του 10% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του πωλητή γι’ αυτά
τα εισοδήματα. Εάν ο πωλητής είναι επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα
κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού· σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή
κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεματικού τα κέρδη από την πώληση των μετοχών υποβάλλονται σε φόρο
εισοδήματος με τις γενικές διατάξεις και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ήδη καταβληθέν 10%. Ειδικότερες
διατάξεις υπάρχουν για την μεταχείριση της ζημίας που ενδεχομένως να προκύψει από την πώληση των πιο πάνω
μετοχών.
(β)

Μετοχές που αποκτώνται μέχρι 31 Μαρτίου 2009

Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰) στην πώληση μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες μετοχές
αποκτώνται μέχρι την 31 Μαρτίου 2009. Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των
μετοχών, επιβάλλεται δε και στις χρηματιστηριακές και στις εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω μετοχών.
Παράλληλα, το κέρδος από την πώληση των ανωτέρω μετοχών απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος όταν ο
πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο πωλητής των
ανωτέρω μετοχών τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η επιβολή του φόρου εισοδήματος αναβάλλεται εφόσον ο
πωλητής εμφανίζει τα κέρδη αυτά σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών
που θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών· σε περίπτωση
μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεματικού ή διάλυσης της επιχείρησης του
πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των μετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος κατ’ εκείνο τον χρόνο με τις
γενικές διατάξεις.
4.5

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το
ακόλουθο:
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

11/02/09

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

12/02/09

Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

13/02/09

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

13/02/09

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και των
Συμβούλων)

13/02/09

Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την
περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη
διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

17/02/09

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

23/02/09

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

23/02/09

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

3/03/09

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

9/03/09

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

12/03/09

Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών

19/03/09

Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

24/03/09

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α., η
οποία παρέχεται μετά την υποβολή από την Εταιρία και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Χ.Α. σειράς
δικαιολογητικών.
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4.6

Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής

4.6.1

Αποκοπή Δικαιώματος

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός του
προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον
Κανονισμό του Χ.Α.
4.6.2

Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.
8 του Κ.Ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των κοινών
μετοχών, ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από
την ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα ακόμη
μήνα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Το σύνολο των νέων κοινών μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων.
Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης,
η οποία θα αποφασιστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας.
Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον
ημερήσιο Τύπο.
Προκειμένου να υπολογισθεί πόσες νέες κοινές μετοχές μπορεί να αγοράσει ο κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης,
πρέπει να πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των δικαιωμάτων προτίμησης με το κλάσμα 7/20 και να αγνοείται το δεκαδικό
μέρος του πολλαπλασιασμού, διότι κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Π.χ. ο κάτοχος 102 δικαιωμάτων προτίμησης
μπορεί να αποκτήσει 102 Χ 7/20 = 35,7 ήτοι 35 νέες μετοχές, συνεπώς πρέπει να καταβάλλει € 70.
Ο μέγιστος αριθμός νέων μετοχών που μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση
συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Στο προαναφερθέν παράδειγμα ο επενδυτής που
κατέχει και ασκεί 102 δικαιώματα προτίμησης δεν μπορεί να αποκτήσει άνω των 35 νέων μετοχών, εκτός εάν ασκήσει
και το δικαίωμα προεγγραφής.
Σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/6/2008, κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν.
Προς τούτο συστήνεται στους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων
προτίμησης που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.
Σημειώνεται ότι ο κάτοχος έως και δύο (2) κοινών μετοχών της Εταιρίας, ή δύο δικαιωμάτων προτίμησης δεν μπορεί να
εγγραφεί για νέες μετοχές της Εταιρίας, καθώς με βάση την αναλογία 7/20 αντιστοιχεί αριθμός νέων μετοχών
μικρότερης της μονάδας, ήτοι 2Χ (7/20) =0,70 νέες μετοχές.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο.
Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του
Χ.Α. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της
περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα
δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας,
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου. Τα δικαιώματα προτίμησης
είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθόλη την περίοδο άσκησης και μέχρι και τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της EFG Eurobank
Ergasias, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή
Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias (για τους μετόχους που δεν
επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).
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Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των
δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσω της EFG Eurobank Ergasias οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα
ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
(Ε.Χ.Α.Ε. ,πρώην Κ.Α.Α.) και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής εκδόσεως των νέων μετοχών
που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.
Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias, οι κάτοχοί
τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των
στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την
οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
(πρώην Κ.Α.Α), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).
β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.) τον αριθμό
λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν
να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.
γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την αύξηση αυτή, τη συνολική τιμή διάθεσης
των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμά τους προτίμησης.
Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για
την αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην EFG Eurobank Ergasias
κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα
προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία
ΣΑΤ ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία
εγγραφή.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν
αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, παραγράφονται.
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων
μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει
συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από
την ΕΧΑΕ Α.Ε.
Η κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές δεν εξαρτάται από ποια Τράπεζα/ΑΧΕΠΕΥ υποβλήθηκαν οι αιτήσεις
εγγραφής.
4.6.3

Δικαίωμα Προεγγραφής

Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης
κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον θα έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Δεν υπάρχει
ανώτατος αριθμός μετοχών αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται
ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης στην EFG Eurobank Ergasias, είτε μέσω των χειριστών των
λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα
καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των
χειριστών τους)
Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα
της EFG Eurobank Ergasias και θα συνοδεύεται είτε με κατάθεση μετρητών, είτε με ανέκκλητη εντολή του
προεγγραφόμενου μετόχου για δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στην EFG Eurobank
Ergasias κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα
Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη εντολή του προς την EFG Eurobank Ergasias να προβεί, κατά την ημέρα
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ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματός του, σε χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με
τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση
πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική
απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ αν ο αριθμός των
Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί
θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα
Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής θα καθοριστεί με
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ενότητα 4.3 «Όροι αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την
απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.
Δεν είναι γνωστό στη διοίκηση της Εταιρίας εάν μεγάλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
της οργάνων προτίθενται να εγγραφούν στη παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο
προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των προσφερόμενων νέων μετοχών, με εξαίρεση τον βασικό
μέτοχο της ILIUM S.A., που δήλωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ότι προτίθενται να διατηρήσει το
ποσοστό των μετοχών που κατέχει κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφενός, έως την
ολοκλήρωση της αύξησης και της εισαγωγής των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα
έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών.
4.6.4

Κάλυψη/Δυνατότητα υπαναχώρησης

Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών μέσω του
Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005,
οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση νέων μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους
το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο
Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιαδήποτε λόγο.
4.7
Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων
Ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό άνω του 5%, η εταιρία ILUM S.A., η οποία κατέχει ποσοστό 59,9% του
μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝΟΙΛ, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό των μετοχών που κατέχει κατά
την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (26.06.2008), αφενός έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την
εισαγωγή των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη της
διαπραγμάτευσης των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών.
4.8

Μείωση Διασποράς (Dilution)

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 14.11.2008
και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι όλοι οι παλαιοί μέτοχοι θα
ασκήσουν εξ ολοκλήρου τα δικαιώματά τους. Ως επενδυτικό κοινό νοούνται οι επενδυτές που θα κατέχουν ποσοστό
μικρότερο του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (σενάριο πλήρους
κάλυψης)

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (ημερομηνία 14.11.2008)
Μέτοχοι

Αριθμός Μετοχών

ποσοστό
συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου*

Αριθμός
Μετοχών

ποσοστό
συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου*

ILIUM S.A.

11.264.000

59,9%

-

15.206.400

59,9%

-

Σπυρίδων
Καρνέσης

-

-

11.264.000

-

-

15.206.400

7.536.000

40,1%

7.536.000

10.173.600

40,1%

10.173.600

18.800.000

100,0%

18.800.000

25.380.000

100,0%

25.380.000

Επενδυτικό Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

* Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και την Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 14.11.2008
και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι κανείς μέτοχος πλην του βασικού
μετόχου ΙLIUM SA, συμφερόντων κ. Σπ. Καρνέση, δεν θα ασκήσει τα δικαιώματά του.

Μέτοχοι
ILIUM S.A.
Σπυρίδων
Καρνέσης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (ημερομηνία 14.11.2008)
Αριθμός Μετοχών
ποσοστό
Δικαιώματα
συμμετοχής
Ψήφου*
11.264.000
59,9%
-

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (σενάριο μερικής κάλυψης)
Αριθμός
ποσοστό
Δικαιώματα
Μετοχών
συμμετοχής
Ψήφου*
15.206.400
66,9%
-

-

-

11.264.000

-

-

15.206.400

7.536.000
18.800.000

40,1%
100,0%

7.536.000
18.800.000

7.536.000
22.742.400

33,1%
100,0%

7.536.000
22.742.400

Επενδυτικό Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώνεται ότι, τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που πιθανότατα να μην
απεικονίζουν την πραγματικότητα. Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,
όπως προβλέπεται.
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4.9

Δαπάνες Έκδοσης

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
δικαιώματα Χ.Α. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., τέλος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παροχή δικτύου
πιστωτικού ιδρύματος για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, εκτύπωση και διανομή του Ενημερωτικού
Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.α.) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό ύψους € 450 χιλ. περίπου.
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται ανά είδος οι δαπάνες έκδοσης.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
Αμοιβή Συμβούλων Έκδοσης
Αμοιβές ορκωτών και νομικών ελεγκτών
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού
Τέλος εξέτασης Ενημερωτικού Δελτίου και Πόρος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Πόρος υπέρ Χ.Α.
Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε.
Λοιπές δαπάνες
Σύνολο εκτιμώμενων δαπανών

4.10

200
158
36
11
13
25
7
450

Σύγκρουση Συμφερόντων

Η Alpha Bank και η Eurobank Efg Telesis Finance θα λάβουν αμοιβές ως Σύμβουλοι Έκδοσης (βλέπε Κεφ. 4.9
«Δαπάνες Έκδοσης»).
Στα πλαίσια της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρίας με εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank και της EFG
Eurobank Ergasias (μητρικής εταιρίας της Eurobank Efg Telesis Finance) υφίστανται συναλλαγές και
χρηματοοικονομικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί, οι κυριότερες των οποίων αφορούν:
(α) σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και έκδοσης εγγυητικών επιστολών και
(β) συμβάσεις ομολογιακών δανείων.
Επιπλέον, υφίστανται συναλλαγές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί στα πλαίσια της συνήθους
συναλλακτικής δραστηριότητας των θυγατρικών εταιριών ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. με
εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank και της EFG Eurobank Ergasias και αφορούν κυρίως συμβάσεις πίστωσης με
ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς και έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
Η Alpha Bank, η Eurobank Efg Telesis Finance και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες δεν έχουν οποιαδήποτε συμφωνία
με το βασικό μέτοχο της Εταιρίας ILIUM S.A.
Τέλος, η Alpha Bank και η Eurobank Efg Telesis Finance δεν κατέχουν (έως την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου) μετοχές της Εταιρίας καθώς και μετοχές της εταιρίας ILIUM S.A., βασικού μετόχου της
Εταιρίας.
Πέραν των ανωτέρω, η Alpha Bank και η Eurobank Efg Telesis Finance ως Σύμβουλοι Έκδοσης, καθώς και τα
πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους, δηλώνουν ότι δεν έχουν συμφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν
την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
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