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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

31.12.2010 31.12.2009
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 42.618,59 57.233,19
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.683,07 5.730,71
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 173.397,08 159.983,17
Αποθέματα 81.392,27 129.418,63
Απαιτήσεις από πελάτες 161.168,91 273.326,51
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 209.015,80 82.508,49−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 670.275,72 708.200,70============ ============ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.100.000,00 600.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -711.165,59 -565.104,23−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α) 388.834,41 34.895,77−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.916,88 22.308,50
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 273.524,43 650.996,43−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (β) 281.441,31 673.304,93−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 670.275,72 708.200,70============ ============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ IΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

31.12.2010 31.12.2009
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 34.895,77 204.354,27
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -146.061,36 -169.458,50
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 500.000,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 388.834,41 34.895,77=========== ===========

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

1.1-31.12.10 1.1--31.12.09
Κύκλος εργασιών 4.170.508,51 4.317.571,59
Μικτά κέρδη/(Ζημιές) 319.174,61 449.101,36
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων -138.289,69 -215.362,21
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων -139.591,20 -216.475,81−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α) -146.061,36 -169.458,50
Λοιπά συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Συγκεντρωτικά συνολικά Έσοδα 
μετά από φόρους (Α)+(Β) -146.061,36 -169.458,50============ ============Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή 
-Βασικά (σε ευρώ) -6,0496 -11,2972
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -125.039,36 -197.130,58

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ) 

1.1-31.12.10 1.1--31.12.09
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων -139.591,20 -216.475,81
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 13.250,33 18.231,63
Προβλέψεις 2.902,75 19.680,90
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -3.588,65 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.301,51 1.113,60
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 48.026,36 -52.996,25
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 88.957,06 -59.563,05
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -409.591,91 340.382,91
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.301,51 -1.113,60
Καταβεβλημένοι φόροι -4.326,06 -570,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -403.961,32 48.690,33−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 -55.290,27
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
και άυλων παγίων στοιχείων 8.000,56 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 8.000,56 -55.290,27−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 500.000,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 500.000,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 104.039,24 -6.599,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 54.483,16 61.083,10−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 158.522,40 54.483,16=========== ============

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: 

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

2. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
3. Mε απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/3/2010 (ΦΕΚ

2759/2010), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 500 χιλ.
ευρώ με καταβολή μετρητών (Σημ. 5.10 των οικονομικών καταστάσεων).

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας ανερχόταν κατά την
31/12/2010 σε 9 άτομα και κατά την 31/12/2009 σε 16 άτομα.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

6. Δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την περίοδο 1/1-31/12/2010,
ενώ την περίοδο 1/1-31/12/2009 ανήλθαν σε ευρώ 55.290,27.

7. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., με έδρα την Ελλάδα με ποσοστό συμμετοχής
99,993% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

8. Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά τη
χρήση 2010 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν
προκύψει από τις συναλλαγές στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, έχουν ως
παρακάτω (σε χιλ. ευρώ):
Εισροές 3.954
Eκροές 26
Yποχρεώσεις 238
Aπαιτήσεις 4

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ÊçöéóéÜ, 14 Mαρτίου 2011
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä. Ó. Ç ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
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από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

KÑÏÍÏÓ Á.Å.


