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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007) 

 
 

 

Οι κ.κ., 

 
1. Χαράλαμπος Κυνηγός του Πολυχρόνη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
2. Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος και 
 
3. Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 
εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
α. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Α΄ εξαμήνου 2020 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίστηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 

τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΕΛΙΝΟΙΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 

5 του Ν. 3556/2007 και  

 

β. Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
 

                                                           
 
       

 

 
Κηφισιά, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Χαράλαμπος Π. Κυνηγός Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης Γεώργιος Β. Τσούνιας 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 

2020 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 

ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται 

στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά 

και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση 

έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 

 

 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

 
 
 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 33821 

 
 
 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι. ΓΛΕΖΟΣ 
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 54691 

 
 
 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

  
 
 

ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της περιόδου 1/1-30/6/2020 

 
(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007) 

 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α ́ εξαμήνου 

της τρέχουσας χρήσεως 2020. H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του 

νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) όπως ισχύει σήμερα καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της 

Εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2020, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν 

χώρα στην περίοδο αυτή καθώς και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, 

περιγράφονται η προοπτική, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του Ομίλου ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2020 και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές 

μεταξύ των συνδεδεμένων μερών καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της 

οικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2020. 

 
i. Σημαντικά γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2020 

Στο α΄ εξάμηνο του 2020 επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις που είχαμε διατυπώσει στις οικονομικές καταστάσεις 

της 31/12/2019, σύμφωνα με τις οποίες η αβεβαιότητα θα κυριαρχήσει και η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί 

από την πορεία του COVID-19 και της αλλαγής στις καταναλωτικές συμπεριφορές. 

Στο α΄ εξάμηνο υπήρξε μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης. Συγκεκριμένα οι 

βενζίνες υποχώρησαν 22% και το Ντήζελ Κίνησης 11%. Παράγοντες που επηρέασαν την πτωτική πορεία 

των καυσίμων ήταν, τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, 

τα υψηλά ποσοστά της ύφεσης του β΄ τριμήνου, αλλά και η επιβεβαίωση των δυσμενών σεναρίων για την 

πορεία του τουρισμού. 

Συγχρόνως όμως, η αγορά καυσίμων ενισχύθηκε σημαντικά από την πολύ θετική πορεία των πωλήσεων του 

Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά +44%, με αποτέλεσμα το σύνολο της αγοράς καυσίμων 

στο α’ εξάμηνο να κλείσει οριακά αρνητικά, παρουσιάζοντας μείωση -1,5%. 

Στο ιδιαίτερα αυτό κρίσιμο διάστημα η ΕΛΙΝΟΙΛ εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα της δραστηριοποίησης της 

σε διαφορετικές αγορές και ιδιαίτερα στο τμήμα εκείνο που αφορά τις Διεθνείς Πωλήσεις. Σε ένα ιδιαίτερα 

ρευστό Διεθνές περιβάλλον, εκμεταλλεύτηκε τις πολύ χαμηλές τιμές που διαμορφώθηκαν στο α΄ εξάμηνο, εξ΄ 

αιτίας της ραγδαίας πτώσης της τιμής του πετρελαίου και πέτυχε διατηρώντας τις πωλήσεις της, στο επίπεδο 

του 2019 και συγχρόνως βελτιώνοντας πολύ τα περιθώρια της, να αντισταθμίσει ένα σημαντικό μέρος των 

απωλειών από τις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά. 

Παράλληλα, ακολουθώντας μια ιδιαίτερα προσεκτική πολιτική στην διαχείριση των γενικών εξόδων, έκλεισε 

το α΄ εξάμηνο κερδοφόρα.  
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Προτεραιότητες του Ομίλου ήταν ανέκαθεν και συνεχίζουν να παραμένουν η διασφάλιση της προστασίας 

και της ασφάλειας των εργαζομένων και της κοινωνίας καθώς και η απρόσκοπτη επιχειρηματική 

λειτουργία του ακόμα και εν μέσω της αβέβαιης πορείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα όλος ο 

κόσμος εξαιτίας της πανδημίας.  

Ο Όμιλος συμβαδίζει με τις οδηγίες της Πολιτείας και των σχετικών φορέων αλλά και με τις κατευθυντήριες 

γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων και των συνεργατών της, κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε 

αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών με κύριους στόχους: τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος εργασίας όλων των εργαζομένων παράλληλα με την υιοθέτηση πολιτικών εξ αποστάσεως 

εργασίας όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο, την ασφάλεια και την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης 

τεχνολογίας της πληροφορικής για τον περιορισμό των μετακινήσεων και ταξιδιών στο ελάχιστο δυνατό, 

την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων καθώς και σύγχρονων, ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις 

ατομικές ή ειδικές ανάγκες ομάδων εργαζομένων. Εξαιρετικά αυστηροί κανόνες λειτουργίας έχουν 

υιοθετηθεί σε όλα τα σημεία παρουσίας και λειτουργίας του Ομίλου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται 

διαρκώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους. 

Περαιτέρω, υφίσταται διαρκής επικοινωνία και συντονισμός με τον Γιατρό Εργασίας, για την προσήκουσα 

και έγκυρη ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων αναφορικά με την σχολαστική τήρηση των 

κανόνων ατομικής υγιεινής και των λοιπών συστάσεων και οδηγιών του ΕΟΔΥ. Η απολύμανση των 

χώρων των εγκαταστάσεων διενεργείται καθημερινά και έχει επέλθει αυστηροποίηση των κανόνων ως 

προς τις μετακινήσεις καθώς και την είσοδο και την έξοδο τόσο του προσωπικού και των συνεργατών της 

Εταιρείας όσο και τρίτων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί, 

και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης.  Παράλληλα, σχεδιάστηκε και πλέον βρίσκεται σε 

φάση ολοκλήρωσης, η αλλαγή του συστήματος κλιματισμού στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Επένδυση, 

που θα επιτρέψει  εν’ όψει του χειμώνα την ασφαλή λειτουργία των γραφείων σε ότι αφορά τη χρήση 

κλιματιστικού.  

Εν μέσω του εξαιρετικά δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος καταφέρνει να διατηρεί 

ισχυρή οικονομική θέση, να δημιουργεί ελεύθερες ταμειακές ροές και να υλοποιεί σταθερά το επενδυτικό 

του πλάνο δημιουργώντας αξία προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Σ’ αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο  διάστημα και εν μέσω της πανδημίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ εκμεταλλευόμενη το 

πλεονέκτημα της δραστηριοποίησης της σε διαφορετικές αγορές και χώρες, κατάφερε να διατηρήσει τις 

πωλήσεις της στα επίπεδα του 2019 και να κλείσει το α΄ εξάμηνο κερδοφόρα. Μία κερδοφορία σημαντικά 

μειωμένη σε σχέση με την κερδοφορία που εμφάνισε στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, όμως κάτω από 

τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν, επιβεβαίωσε την σταθερή πορεία που ακολουθεί όλα τα 

τελευταία χρόνια, απόρροια της συνεχούς και ασφαλής εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί. 

Χαρακτηριστικά, κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, έγινε ανάπτυξη του δικτύου των πρατηρίων με την 

προσθήκη (10) νέων σημείων  πώλησης,  αυξήθηκε το πελατολόγιο  των βιομηχανικών πελατών, ενώ 

διατηρήθηκε το πελατολόγιο των marine. Παράλληλα εφαρμόστηκε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και 

κερδοφόρα πολιτική στην νέα δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο Διεθνές Εμπόριο, με την 

ευελιξία που χαρακτηρίζει την εταιρία, εκμεταλλεύτηκε και αξιοποίησε ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και 
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δημιούργησαν πρόσθετα έσοδα. Κινήσεις, όπως η ναύλωση δεξαμενόπλοιου για αποθήκευση προϊόντος 

εκμεταλλευόμενοι τις πολύ χαμηλές τιμές, η σωστή διαχείριση των ναύλων, οι οποίοι παρουσίασαν πολλές 

διακυμάνσεις, αλλά και ο “έξυπνος” τρόπος σε ό,τι αφορά την διαχείριση του Ηedging, έδωσαν τη 

δυνατότητα να αυξηθεί η  κερδοφορία της δραστηριότητας, παρά την αναπόφευκτη μείωση των 

πωλήσεων. 

Είναι σαφές ότι ο αντίκτυπος του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών επιπτώσεων 

και των μεταβολών στην κατανάλωση, δημιουργεί εύλογη αβεβαιότητα ως προς την ακριβή πρόβλεψη των 

οικονομικών αποτελεσμάτων στην παρούσα φάση. Η διοίκηση παρ’όλα αυτά συνεχίζει να διατηρεί την 

εμπιστοσύνη της στην ευελιξία και στο αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, που σε 

συνδυασμό με τις ικανότητες των ανθρώπων μας, αποτελούν τις βασικές παραμέτρους για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου και την συνέχιση της κερδοφόρας ανάπτυξης. Παρά τις δεδομένες 

αντιξοότητες, τα ανωτέρω δυναμικά χαρακτηριστικά του Ομίλου διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της 

δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.  

  

Προβλεπόμενη Πορεία Και Εξέλιξη  

 Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τις πρωτοφανείς προκλήσεις που προκύπτουν εν μέσω 

της πανδημίας COVID-19 συνεχίζει να εκτελεί το επενδυτικό της σχέδιο με γνώμονα την δημιουργία αξίας 

για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ακριβείς εκτιμήσεις ως προς την πορεία της πανδημίας αλλά και ως 

προς τις σχετικές επιπτώσεις της σε κοινωνικό αλλά και οικονομικό επίπεδο δεν είναι εφικτές δεδομένης 

της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας.  

Η πρόθεση αλλά και οι ενέργειες της διοίκησης θα συνεχίσουν να καθοδηγούνται από σαφείς 

προτεραιότητες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου αλλά παράλληλα και 

με γνώμονα τη διατήρηση ισχυρής οικονομικής θέσης.  

Για το υπόλοιπο του 2020 η ΕΛΙΝΟΙΛ  θα συνεχίσει να ανανεώνει το δίκτυο της, επιλέγοντας συνεργασίες, 

που μπορούν να επιβιώσουν της κρίσης, ενώ συνεχίζει να προωθεί τις πωλήσεις των διαφοροποιημένων 

προϊόντων CRYSTAL που συνεισφέρουν σημαντικά στην κερδοφορία του δικτύου. Συγχρόνως αξιοποιεί 

το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης σε διάφορες αγορές. Αξιοποιεί τις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν 

διαμορφωθεί στην αγορά της ηλεκτρικές ενέργειας ενισχύοντας την κερδοφορία του ELECTRICON. 

Αναπτύσσει νέες συνεργασίες με την κατασκευαστική εταιρία του Ομίλου, την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, και 

αξιοποιεί την εξαιρετική εικόνα που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, προχωρώντας σε άνοιγμα αγορών, 

σε νέες χώρες και νέα προϊόντα. 

Στόχος της ΕΛΙΝΟΙΛ στο δεύτερο εξάμηνο, διατηρώντας μια ασφαλή αναπτυξιακή πολιτική και 

εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που προσφέρει η σημερινή κρίση, να περιορίσει τις απώλειες που 

αναπόφευκτα θα υπάρξουν λόγω της πανδημίας, διατηρώντας την θετική της πορεία στην αγορά.   

 

ii. Επιδόσεις και οικονομική θέση Α’ εξαμήνου 2020 

Στον τομέα των υγρών καυσίμων εσωτερικής αγοράς η ΕΛΙΝΟΙΛ πραγματοποίησε για το 1ο εξάμηνο του 

2020  συνολικές πωλήσεις 275.322 ΜΤ  έναντι 263.501 ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 

σημειώνοντας αύξηση +4%. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις βενζινών σημείωσαν μείωση -22% και του 
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πετρελαίου κίνησης μείωση κατά -9%. Η μείωση αυτή οφείλεται ασφαλώς στην πτώση της κατανάλωσης 

στα καύσιμα κίνησης στο σύνολο της αγοράς ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας από τον 

COVID -19. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης σημείωσαν σημαντική αύξηση στο 

+51%  λόγω της μεγάλης ζήτησης το Α’ πεντάμηνο του έτους, κυρίως εξ’ αιτίας  της εξαιρετικά χαμηλής 

τιμής του πετρελαίου, ενώ οι πωλήσεις του μαζούτ- ασφάλτου κινήθηκαν στο +37%.  

Στα στερεά καύσιμα οι πωλήσεις ανήλθαν σε 41.343 ΜΤ σε σχέση με 39.430 ΜΤ το 1Ο εξάμηνο του 2019, 

σημειώνοντας αύξηση κατά +5%. 

Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε 521 τόνους έναντι 623 τόνους την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -16%. 

Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) ανήλθαν σε 2.016 τόνους σε σχέση με 1.988 τόνους το 2019 

σημειώνοντας αύξηση κατά +1%. 

Στο Διεθνές Εμπόριο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.478.180 ΜΤ σε σχέση με 1.496.523 ΜΤ την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά -1%.  

Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά τις διεταιρικές απαλοιφές, ανήλθε το 1ο εξάμηνο του 2020 σε € 825.371 

χιλ. σε σύγκριση με € 1.084.708 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -24%. Η 

μείωση αυτή οφείλεται ασφαλώς στην σημαντικά  μειωμένη  τιμή των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αφού ο 

όγκος των πωλήσεων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. 

Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) 

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε το 1ο εξάμηνο του 2020 σε € 23.900 χιλ. έναντι  € 24.335 χιλ. την 

αντίστοιχη περίοδο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά -2%, που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες 

πωλήσεις των καυσίμων κίνησης. 

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 6.542 χιλ. σε 

σχέση με € 9.030 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -27%. Η μείωση αυτή 

είναι αποτέλεσμα τόσο των μειωμένων πωλήσεων των καυσίμων κίνησης της εσωτερικής αγοράς, όσο και 

αυξημένων εξόδων (σταλίες, ασφάλιστρα κλπ) των πωλήσεων του διεθνούς εμπορίου εξ αιτίας των 

προβλημάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παρόμοια είναι και η εικόνα των θυγατρικών εταιριών του 

ομίλου όπου οι συνέπειες της πανδημίας έχουν επηρεάσει αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα τόσο της 

Ελίν Τεχνικής λόγω μειωμένων έργων  όσο και της Ελίν Σταθμοί  λόγω μειωμένων πωλήσεων εξαιτίας των 

έκτακτων μέτρων λόγω του γενικευμένου lock down και της μειωμένης τουριστικής κίνησης, δεδομένου ότι 

όλα τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια βρίσκονται σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας. 

Η μεγάλη μείωση των τιμών του πετρελαίου το α’ εξάμηνο του έτους, καθώς και η βελτίωση των όρων του 

τραπεζικού δανεισμού του ομίλου, οδήγησαν σε σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. 
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Κέρδη προ φόρων 

Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα του 1ου εξαμήνου 2020 ανήλθε σε κέρδος € 556 χιλ. σε σύγκριση με 

κέρδος € 1.805 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 70%. 

Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων 

Το μετά φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου του 1ου εξαμήνου 2020 ανήλθε σε κέρδος € 205 χιλ. σε σχέση με  

κέρδος  € 1.291  χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Μεγέθη ισολογισμού 

Η ευρωστία του Ομίλου, όπως αυτή αντανακλάται από το ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια, τον καθαρό δανεισμό 

και τους αριθμοδείκτες του ισολογισμού, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης στα πλαίσια λήψης αποφάσεων 

σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την 

αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη 

κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της οικονομικής του 

θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: 

Καθαρός δανεισμός, προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, 

προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες και προσαρμοσμένες 

ελεύθερες ταμειακές ροές.  

 

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, 

αποσβέσεις και απομειώσεις) 

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και 

υπολογίζεται ως εξής: 

Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από 

αποσβέσεις και απομειώσεις.  

30/6/2020 30/6/2019 +/-% 30/6/2020 30/6/2019 +/-%

Κύκλος εργασιών 825.371.447,33 1.084.707.760,73 -23,91% 818.497.692,19 1.071.871.952,79 -23,64%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 970.131,80 1.277.099,75 -24,04% 1.120.530,55 1.389.691,70 -19,37%

Λειτουργικά έξοδα πριν τις αποσβέσεις και απομειώσεις -819.798.999,89 -1.076.953.985,39 -23,88% -814.046.252,03 -1.065.513.432,22 -23,60%

EBITDA 6.542.579,24 9.030.875,10 -27,55% 5.571.970,71 7.748.212,27 -28,09%

Περιθώριο EBITDA % 0,793% 0,833% -4,790% 0,681% 0,723% -5,83%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες εστιάζουν στις ταμειακές εισροές και 

εκροές που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας (συμπεριλαμβάνονται οι χρεωστικοί 

τόκοι και οι καταβληθέντες φόροι εισοδήματος). Οι προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες ορίζονται ως το άθροισμα των καθαρών ταμειακών εισροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες προθέτοντας τους εισπραχθέντες πιστωτικούς τόκους. 

30/6/2020 30/6/2019 +/-% 30/6/2020 30/6/2019 +/-%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (δημοσιευμένες)
2.241.727,91 6.758.494,80 -66,83% 2.487.653,64 4.926.868,26 -49,51%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 41.451,35 51.510,92 -19,53% 41.426,71 50.397,08 -17,80%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (προσαρμοσμένες)
2.283.179,26 6.810.005,72 -66,47% 2.529.080,35 4.977.265,34 -49,19%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες του Ομίλου μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης 

αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, 

την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και 

άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ προς διευκόλυνση του 

αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, 

την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού. 

 

30/6/2020 30/6/2019 +/-% 30/6/2020 30/6/2019 +/-%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (δημοσιευμένες)
2.241.727,91 6.758.494,80 -66,83% 2.487.653,64 4.926.868,26 -49,51%

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων
-1.189.309,62 -1.878.090,40 -36,67% -1.183.042,99 -1.843.192,54 -35,82%

Ελέυθερες ταμειακές ροές 1.052.418,29 4.880.404,40 -78,44% 1.304.610,65 3.083.675,72 -57,69%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 41.451,35 51.510,92 -19,53% 41.426,71 50.397,08 -17,80%

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 1.093.869,64 4.931.915,32 -77,82% 1.346.037,36 3.134.072,80 -57,05%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοση του σε μηνιαία βάση 

εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα 

διορθωτικά μέτρα. Ο Όμιλος μετράει την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών 

απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς:  
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30/6/2020 30/6/2019 +/-% 30/6/2020 30/6/2019 +/-%

EBITDA 6.542.579,24 9.030.875,10 -27,55% 5.571.970,71 7.748.212,27 -28,09%

ROCE 2,51% 4,37% -42,53% 0,58% 4,14% -86,07%

ROE 0,38% 2,45% -84,32% 0,05% 2,23% -97,54%

ROIC 2,30% 3,91% -41,01% 0,54% 3,77% -85,63%

ROA 0,11% 0,66% -82,88% 0,16% 0,62% -73,34%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

EBITDA (Operating Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) - «Λειτουργικά 

αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»: 

Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για 

χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο στα 

λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς 

Τομείς δραστηριότητας του, αλλά και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλαγές 

με τις προαναφερόμενες συγγενείς εταιρείες.  

  

ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο 

δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά 

απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου μείον τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

  

ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από 

φόρους με τα ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής.  

  

ROIC (Return on Investment Capital) – «Απόδοση Επενδεδυμένων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα 

κέρδη μετά από φόρους και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια 

του Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων και του συνόλου των δανείων.  

  

ROA (Return on Asset) – «Αποδοτικότητα ενεργητικού»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με 

το σύνολο του ενεργητικού.  

 

iii. Προοπτική, κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Προοπτικές για το Β’ Εξάμηνο του 2020 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον κλάδο των καυσίμων και 

αναμένεται να επηρεάσει και την πορεία των αποτελεσμάτων της ΕΛΙΝΟΙΛ. Σε αντίθεση με ότι συνέβη το 

πρώτο εξάμηνο, όπου η αγορά καυσίμων παρουσίασε μια καθαρά οριακή πτώση, η μείωση των 

πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. 

 

Η μεγάλη μείωση που είχε η χώρα στις αφίξεις από το εξωτερικό, η απώλεια εσόδων από τον τουρισμό, 

τα τοπικά περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που λαμβάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η γενικότερη 
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ανησυχία για την πορεία του ιού στην Ελλάδα με την έλευση ενός δεύτερου κύματος, δεν επιτρέπουν να 

υπάρξουν αισιόδοξες  εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς στο σύνολο της. 

 

Συγχρόνως, σε ότι αφορά την αγορά των καυσίμων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθίζηση, στις πωλήσεις του 

πετρελαίου θέρμανσης στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος των 

ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη προαγοραστεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, λόγω των χαμηλών 

τιμών και τα έσοδα των πωλήσεων αυτών, έχουν καταγραφεί στα έσοδα του α΄ εξαμήνου. 

 

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η ΕΛΙΝΟΙΛ συνεχίζει να ανανεώνει το δίκτυο της, επιλέγοντας 

συνεργασίες, που μπορούν να επιβιώσουν της κρίσης, ενώ συνεχίζει να προωθεί τις πωλήσεις των 

διαφοροποιημένων προϊόντων CRYSTAL που συνεισφέρουν σημαντικά στην κερδοφορία του δικτύου. 

Συγχρόνως αξιοποιεί το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης σε διάφορες αγορές. 

 

Αξιοποιεί τις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύοντας 

την κερδοφορία του ELECTRICON. Αναπτύσσει νέες συνεργασίες με την κατασκευαστική εταιρία του 

Ομίλου, την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, και αξιοποιεί την εξαιρετική εικόνα που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, 

προχωρώντας σε άνοιγμα αγορών, σε νέες χώρες και νέα προϊόντα. 

 

Στόχος της ΕΛΙΝΟΙΛ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, διατηρώντας μια ασφαλή αναπτυξιακή πολιτική και 

εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που προσφέρει η σημερινή κρίση, να περιορίσει τις απώλειες που 

αναπόφευκτα θα υπάρξουν λόγω της πανδημίας, διατηρώντας την θετική της πορεία στην αγορά.     

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το Β’ Εξάμηνο του 2020 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών 

της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του 

Ομίλου, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

του, που είναι δυνατό να προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη 

διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή 

προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές / εξαγωγές, 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. 
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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 του, ο Όμιλος είναι 

πιθανό να συνάπτει συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων. 

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 η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέματα εκτίθεται 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 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. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. 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.  

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 σημαντικές 

αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσκαιρη ανάγκη σε 

ρευστά διαθέσιμα. 

iv. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ο όμιλος είναι ελεγχόμενος από την μητρική «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ».  

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια 

του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2020, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο 

Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για 

τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε 
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τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και 

συνθήκες. 

Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας και του Ομίλου με τις θυγατρικές, τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-30/6/2020 και 1/1-30/6/2019,  καθώς και οι μεταξύ τους απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις την 30/6/2020 και 31/12/2019, έχουν όπως παρακάτω:  

 

 

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 13.840,63 72.969,39 0,00 0,00 369,05 30.313,03 500,00 200,00

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ 1.952.891,65 3.328.847,61 1.060,91 1.618,30 1.114.498,22 947.197,71 5.768,43 2.808,43

ΕΛΙΝ Trading 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,36

ΕΛΙΝ ΝΕ 52.019,71 59.370,52 3.129.437,81 3.094.943,17 9.510,62 0,00 1.793.711,77 1.305.555,97

Σύνολο 2.018.751,99 3.461.187,52 3.130.498,72 3.096.561,47 1.124.377,89 977.510,74 1.799.980,20 1.312.554,76

ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

Σύνολο 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.144.844,18 3.691.198,60 3.288.488,97 3.725.318,26 1.129.980,42 989.050,57 1.800.230,20 1.312.804,76

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

Σύνολο 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

Σ
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Β) Οι δουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν 

ως δαπάνη στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-30/6/2020 και 1/1-30/6/2019 αντίστοιχα, αφορούν 

μισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), προγράμματα καθορισμένων παροχών κατά την  

συνταξιοδότηση, καθώς και δουλευμένες αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και έχουν όπως 

παρακάτω: (χιλ. ευρώ): 

 

1/1-

30/06/2020

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2020

1/1-

30/06/2019

Βραχυπρόθεσμες παροχές 646 667 646 667

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 2 7 2 7

Σύνολο 648 674 648 674

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. 

Οι υποχρεώσεις την 30/6/2020 στα ως άνω πρόσωπα ανέρχονται σε 194 χιλ. ευρώ και αφορούν κυρίως 

σε οφειλόμενες αμοιβές μελών Δ.Σ. 

 

 

 

v. Συνέχιση της Δραστηριότητας (Going Concern) 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η Μητρική Εταιρία και ο Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ, διαθέτουν επάρκεια 

πόρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως «δρώσα οικονομική μονάδα (Going 

Concern)» για το προβλεπτό μέλλον. 

vi. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της οικονομικής θέσης 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ής Ιουνίου 2020 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

 
 
 
 
 
 

Κηφισιά, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χαράλαμπος Π. Κυνηγός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

«Κενή Σελίδα» 
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Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. 

 
 
 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

της 30ής  Ιουνίου 2020 

(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2020) 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 

 
 

 

Βεβαιώνεται ότι οι  συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» την 29η Σεπτεμβρίου 2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση https://www.elin.gr/ependitikes-scheseis/oikonomika-stoicheia/oikonomikes-katastaseis 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

  &  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

    

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 063885 Α.Δ.Τ. ΑΚ 768073 Α.Δ.Τ. Χ 065412 Α.Δ.Τ. Φ 020957 

   Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε. 13622 

 

https://www.elin.gr/ependitikes-scheseis/oikonomika-stoicheia/oikonomikes-katastaseis
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Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

 (Ποσά σε ευρώ) 
 
 
 

Σημ 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 4 29.479.710,25 29.630.132,52 29.294.551,28 29.423.438,43

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 1.369.177,22 1.321.266,51 1.360.922,12 1.309.967,06

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6 12.059.893,17 12.445.704,26 10.775.923,87 10.316.764,97

Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες 7 0,00 0,00 2.274.929,00 2.274.929,00

Συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 8 3.091.107,56 3.034.110,58 1.925.850,00 1.925.850,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων
9 0,01 0,01 0,01 0,01

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 3.757.691,79 3.266.758,26 3.751.724,84 3.257.792,12

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 49.757.580,00 49.697.972,14 49.383.901,12 48.508.741,59

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 24.982.114,03 22.366.050,33 24.414.451,89 21.726.940,59

Εμπορικές απαιτήσεις 11 87.184.296,86 125.023.627,02 80.851.502,49 120.345.867,46

Λοιπές απαιτήσεις 12 13.015.295,25 10.635.600,74 11.452.977,28 9.639.297,53

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.493.728,73 8.844.266,34 6.778.942,18 8.345.576,73

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 132.675.434,87 166.869.544,43 123.497.873,84 160.057.682,31

Σύνολο Ενεργητικού 182.433.014,87 216.567.516,57 172.881.774,96 208.566.423,90

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 11.914.065,00 11.914.065,00 11.914.065,00 11.914.065,00

Υπέρ το άρτιο 20.874.358,06 20.874.358,06 20.874.358,06 20.874.358,06

Λοιπά αποθεματικά 4.942.611,76 4.942.611,76 4.852.611,76 4.852.611,76

Ίδιες μετοχές -101.483,63 -101.483,63 -101.483,63 -101.483,63

Αποτελέσματα εις νέον 15.620.423,67 15.415.468,56 14.336.396,54 14.051.702,72

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής 

εταιρείας
53.249.974,86 53.045.019,75 51.875.947,73 51.591.253,91

Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 53.249.974,86 53.045.019,75 51.875.947,73 51.591.253,91

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 14 7.236.265,01 6.960.647,42 7.094.475,63 6.423.604,24

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 489.597,68 405.599,99 420.035,38 392.810,42

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.052.969,54 3.050.342,43 3.025.694,74 3.023.067,63

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 10.978.832,23 10.616.589,84 10.740.205,75 10.039.482,29

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 13 89.781.213,52 90.421.623,13 86.144.144,84 88.095.847,06

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 14 2.449.815,74 3.048.683,21 1.265.815,82 1.401.810,93

Εμπορικές υποχρεώσεις 16.695.791,89 49.008.365,78 14.191.357,92 47.568.794,86

Λοιπές  υποχρεώσεις 15 7.655.660,02 9.072.115,03 7.233.201,89 8.625.090,18

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 1.621.726,61 1.355.119,83 1.431.101,01 1.244.144,67

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 118.204.207,78 152.905.906,98 110.265.621,48 146.935.687,70

Σύνολο υποχρεώσεων 129.183.040,01 163.522.496,82 121.005.827,23 156.975.169,99

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 182.433.014,87 216.567.516,57 172.881.774,96 208.566.423,90

Ο Όμιλος Η Εταιρία
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Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 (Ποσά σε ευρώ) 
 
 
 

  Σημ.

1/1-

30/6/2020

1/1-

30/6/2019

1/1-

30/6/2020

1/1-

30/6/2019

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 825.371.447,33 1.084.707.760,73 818.497.692,19 1.071.871.952,79

Κόστος πωλήσεων -801.471.906,78 -1.060.372.074,86 -794.801.310,61 -1.048.439.981,51

Μικτά κέρδη 23.899.540,55 24.335.685,87 23.696.381,58 23.431.971,28

Άλλα έσοδα 970.131,80 1.277.099,75 1.120.530,55 1.389.691,70

Έξοδα διοικήσεως 16 -1.980.404,54 -1.861.088,74 -1.892.514,32 -1.920.476,93

Έξοδα διαθέσεως 17 -16.360.894,45 -15.941.810,85 -16.498.323,73 -15.511.801,73

Άλλα έξοδα -2.939.228,04 -1.848.665,35 -2.934.861,02 -1.846.203,19

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
6.542.579,24 9.030.875,10 5.571.970,71 7.748.212,27

Αποσβέσεις -2.953.433,92 -3.069.654,42 -2.080.757,65 -2.205.031,14

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT)
3.589.145,32 5.961.220,68 3.491.213,06 5.543.181,13

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 18 -3.090.507,72 -4.041.738,19 -2.992.337,94 -3.891.768,23

Κέρδη/(ζημίες) από συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες

Κέρδη/(ζημίες) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 56.996,98 -114.779,15 0,00 0,00

Ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων
0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων 555.634,58 1.804.703,34 498.875,12 1.651.412,90

Φόροι 19 -350.679,47 -513.564,70 -214.181,30 -498.840,30

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
204.955,11 1.291.138,64 284.693,82 1.152.572,60

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 204.955,11 1.291.138,64 284.693,82 1.152.572,60

Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής 

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 204.955,11 1.291.138,64 284.693,82 1.152.572,60

Δικαιώματα μειοψηφίας

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,00 0,00

204.955,11 1.291.138,64 284.693,82 1.152.572,60

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€)

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€) από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
20 0,0086 0,0544 0,0120 0,0486

Λοιπά συνολικά έσοδα 

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές 0,00 0,00 0,00 0,00

Φόρος εισοδήματος αναλογιστικών κερδών και ζημιών

Επίδραση από την αλλαγή συντελεστών του φόρου εισοδήματος 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών
0,00 7.157,99 0,00 7.157,99

Αποθεματικά συγγενούς 0,00 0,00

Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων

Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

διαθέσιμων προς πώληση
0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνώριση στα αποτελέσματα των ζημιών των  

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β) 0,00 7.157,99 0,00 7.157,99

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 204.955,11 1.298.296,63 284.693,82 1.159.730,59

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής 204.955,11 1.298.296,63 284.693,82 1.159.730,59

Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

204.955,11 1.298.296,63 284.693,82 1.159.730,59

Ο Όμιλος Η Εταιρία
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

(Ποσά σε ευρώ) 
 
 
 

Ο Όμιλος
Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Δικαιώματα 

μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2019 11.914.065,00 20.874.358,06 4.697.128,13 13.810.582,92 51.296.134,11 0,00 51.296.134,11

Σύνολο αναπροσαρμοσμένων ιδίων 

κεφαλαίων 1/1/2019
11.914.065,00 20.874.358,06 4.697.128,13 13.810.582,92 51.296.134,11 0,00 51.296.134,11

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 1.291.138,64 1.291.138,64 1.291.138,64

Λοιπά συνολικά έσοδα 7.157,99 7.157,99 7.157,99

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 1.298.296,63 1.298.296,63 0,00 1.298.296,63

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2019 11.914.065,00 20.874.358,06 4.697.128,13 15.108.879,55 52.594.430,74 0,00 52.594.430,74

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2020 11.914.065,00 20.874.358,06 4.841.128,13 15.415.468,56 53.045.019,75 0,00 53.045.019,75

Διανομή μερίσματος 0,00 0,00 0,00

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 204.955,11 204.955,11 204.955,11

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 204.955,11 204.955,11 0,00 204.955,11

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/6/2020 11.914.065,00 20.874.358,06 4.841.128,13 15.620.423,67 53.249.974,86 0,00 53.249.974,86

Η Εταιρία
Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2019 11.914.065,00 20.874.358,06 4.611.128,13 13.048.103,68 50.447.654,87

Σύνολο αναπροσαρμοσμένων ιδίων 

κεφαλαίων 1/1/2018
11.914.065,00 20.874.358,06 4.611.128,13 13.048.103,68 50.447.654,87

Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 1.152.572,60 1.152.572,60

Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 7.157,99 7.157,99

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 1.159.730,59 1.159.730,59

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2019 11.914.065,00 20.874.358,06 4.611.128,13 14.207.834,27 51.607.385,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2020 11.914.065,00 20.874.358,06 4.751.128,13 14.051.702,72 51.591.253,91

Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 0,00 284.693,82 284.693,82

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 284.693,82 284.693,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/6/2020 11.914.065,00 20.874.358,06 4.751.128,13 14.336.396,54 51.875.947,73

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 (Ποσά σε ευρώ) 
 

1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 555.634,58 1.804.703,34 498.875,12 1.651.412,90

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

- Αποσβέσεις 2.953.433,92 3.069.654,42 2.080.757,65 2.205.031,14

- Προβλέψεις 2.877.454,61 1.558.954,93 2.877.454,61 1.564.800,00

- Συναλλαγματικές διαφορές 386.512,15 252.210,86 386.512,15 252.210,86

- Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας
-148.729,52 41.970,11 -89.849,27 -72.661,59

- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.210.451,74 4.163.456,88 3.033.860,76 3.942.062,93

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

- Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -2.616.063,70 14.082.894,89 -2.687.511,30 15.573.189,11

- Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 32.010.902,32 16.124.018,54 34.180.620,46 13.962.946,56

- (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -33.828.510,66 -29.565.426,89 -34.840.129,42 -29.626.049,22

Μείον:

- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -3.159.357,53 -4.396.399,57 -2.952.937,12 -4.149.045,58

- Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 -377.542,71 0,00 -377.028,85

Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες λειτουργικές 

δραστηριότητες 
2.241.727,91 6.758.494,80 2.487.653,64 4.926.868,26

Σύνολο εισροών / (εκροών) από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.241.727,91 6.758.494,80 2.487.653,64 4.926.868,26

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.189.309,62 -1.878.090,40 -1.183.042,99 -1.843.192,54

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 91.374,93 28.537,97 86.374,93 26.683,36

Τόκοι εισπραχθέντες 41.451,35 51.510,92 41.426,71 50.397,08

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες επενδυτικές 

δραστηριότητες
-1.056.483,34 -1.798.041,51 -1.055.241,35 -1.766.112,10

Σύνολο εισροών / (εκροών) από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.056.483,34 -1.798.041,51 -1.055.241,35 -1.766.112,10

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 1.321.390,82 8.054.364,28 0,00 8.054.364,28

Εξοφλήσεις δανείων -2.219.546,98 -441.005,85 -2.219.546,98 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις -1.640.249,83 -1.738.749,45 -782.123,67 -923.622,79

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες
-2.538.405,99 5.874.608,98 -3.001.670,65 7.130.741,49

Σύνολο εισροών / (εκροών) από διακοπείσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.538.405,99 5.874.608,98 -3.001.670,65 7.130.741,49

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ)
-1.353.161,42 10.835.062,27 -1.569.258,36 10.291.497,65

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8.844.266,34 12.021.978,98 8.345.576,73 10.466.509,91

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 2.623,81 -942,04 2.623,81 -942,04

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.493.728,73 22.856.099,21 6.778.942,18 20.757.065,52

Η ΕταιρίαΟ Όμιλος

 
 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ                        

 

 

29 

 

 

Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον όμιλο  

Η μητρική εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην εμπορία 

υγρών καυσίμων και λιπαντικών και στην εμπορία και επεξεργασία στερεών καυσίμων. 

Η εταιρία έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας και η έδρα της είναι στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Πηγών 

33, Τ.Κ. 145 64, η ιστοσελίδα της είναι http://www.elin.gr και οι μετοχές είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 11.914.065,00 ευρώ, αποτελούμενο από 23.828.130 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μια. 

Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί έως την 31/12/2090. 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 000244901000 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις εταιρικές καταστάσεις της 

«ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.», των θυγατρικών της που ενοποιούνται με τη μέθοδο 

της ολικής ενοποίησης, της συγγενούς της που ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και όλες μαζί 

αναφέρονται ως όμιλος. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας (εφεξής «οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις») εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 29η Σεπτεμβρίου 2020. 

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής: 

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος Χαράλαμπος Π. Κυνηγός 

Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης 

Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Β. Τσούνιας 

Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Χ. Κουρούκλης 

Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος Ανζελίκ Σ. Καρνέση 

Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ροδόλφος Γ. Παπαϊωάννου 

Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Λεωνίδας Π. Δρόλλας 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για περίοδο πέντε 

ετών με δυνατότητα επανεκλογής και αποτελούνται από 5 έως 9 μέλη. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο 

εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2019 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 

12/7/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει το αργότερο 

μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2024. 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν από την Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 με την παρακάτω σύνθεση:  

1. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, μη μέλος του ΔΣ,  Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

2. Βασίλειος Πατσιούρας,  μη μέλος του ΔΣ, Μέλος 

3. Νικόλαος Διαμαντόπουλος μη μέλος του ΔΣ, Μέλος 

4. Χαράλαμπος Κυνηγός μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος 

5. Ιωάννης  Κουρούκλης του Χριστόδουλου μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αναπληρωματικό Μέλος 
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Εκτίμηση επίδρασης του COVID-19 στα αποτελέσματα του Ομίλου  

 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ήδη θεσπίσει προληπτικά μέτρα προστασίας του προσωπικού και των συνεργατών 

σύμφωνα με την κυβέρνηση και με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ.  

 

Επιπρόσθετα η διοίκηση διατηρεί την εμπιστοσύνη της στην ευελιξία και στο αποτελεσματικό επιχειρηματικό 

μοντέλο του Ομίλου, που σε συνδυασμό με τις ικανότητες των ανθρώπων και των συνεργατών, αποτελούν 

δικλείδα ασφαλείας για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου. H κερδοφορία, η ταμειακή ευρωστία και οι 

προσεκτικές ενέργειες της Διοίκησης του Ομίλου προσφέρουν ασφάλεια και υποστήριξη προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την 

πορείας της πανδημίας όσον αφορά την χρονική έκταση αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 

επιπτώσεις δημιουργούν δυσχέρειες στην ακριβή πρόβλεψη των οικονομικών αποτελεσμάτων.  

 

Είναι δεδομένο ότι συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη, όπως ο κύκλος εργασιών, να επηρεαστούν από την 

εξέλιξη της αγοράς και της ζήτησης καθώς και από τις απρόβλεπτες τάσεις κατανάλωσης. Παρ’όλα αυτά το Α’ 

εξάμηνο του 2020 έχει συνεχιστεί η κερδοφορία και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. 

  

Ως εκ τούτου η διοίκηση διατηρεί την εμπιστοσύνη της στο δοκιμασμένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό 

μοντέλο του Ομίλου, που σε συνδυασμό με τις ικανότητες των ανθρώπων και των συνεργατών, αποτελούν 

εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΛΙΝΟΙΛ, την συνέχιση της κερδοφορίας και την διατήρηση της 

βιωσιμότητάς της. Τα ανωτέρω δυναμικά χαρακτηριστικά αλλά και οι στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης 

διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1   Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (IFRIC) της IASB, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι παρούσες Ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ελεγμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου 

της Εταιρίας. 

Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά 

τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, είναι ίδιες με αυτές 

που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που 
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έληξε την 31.12.2019, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των 

οποίων έγινε υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020. 

2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.  

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ορισμός Σημαντικότητας 1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΙΑΣ 39 & ΔΠΧΑ 7: Interest Rate 

Benchmark (IBOR) Reform – 1ο Στάδιο 
1 Ιανουαρίου 2020 

 

Οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την  

Covid-19-Παραχωρήσεις ενοικίου – Τροποποίηση ΔΠΧΑ 16 * 1 Ιουνίου 2020 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 & ΔΠΧΑ 

16: Interest Rate Benchmark (IBOR) Reform – 2ο Στάδιο ** 
1 Ιανουαρίου 2021 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: Αναβολή εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 1 Ιανουαρίου 2021 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020 1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16: Έσοδα πριν την έναρξη της 

προοριζόμενης χρήσης παγίου 
1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος 

εκπλήρωσης συμβάσεων 
1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
1 Ιανουαρίου 2022 
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Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις» *** 1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ταξινόμηση 

υποχρεώσεων ως Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες *** 
1 Ιανουαρίου 2023 

* Εκκρεμεί η υιοθέτηση της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
** Οι τελικές τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί. 
 
*** Μετατέθηκε η ημερομηνία εφαρμογής για την 1η Ιανουαρίου 2023. 
 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα αξιολογήσει την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις 

χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε 

μεταγενέστερες περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

και του Ομίλου. 

 

Σημαντικές παραδοχές και εκτιμήσεις 

Δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές στη φύση και το ποσό των παραδοχών και εκτιμήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες περιόδους. 

 

Ωστόσο η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 οδήγησαν σε πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, και 

αφορούν σε σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με: 

 

1. Την αξιολόγηση του κατά πόσο πληρούνται οι συνθήκες για την αναγνώριση κυβερνητικών 

επιχορηγήσεων  

2. Την αξιολόγηση του κατά πόσο πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μετά το τέλος της ενδιάμεσης 

περιόδου και μέχρι την δημοσίευση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποτελούν 

διορθωτικά ή μη διορθωτικά γεγονότα 

 

2.3 Ενοποίηση 

Θυγατρικές: Είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ.  Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την 

ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που δεν 

υφίσταται τέτοιος έλεγχος. 

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης 

μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, ή των συμμετοχικών τίτλων 

που εκδόθηκαν ή των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν 

κόστους άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 
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ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις 

εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί 

μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι 

μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά (υποαξία) 

καταχωρείται άμεσα στα ενοποιημένα αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των 

εταιρειών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη 

απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών 

είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την μητρική εταιρία του ομίλου. 

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όμιλος συμμετέχει με ποσοστό από 20% έως 50%, ασκεί 

σημαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται 

σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή τη μέθοδο, η συμμετοχή σε συγγενή εταιρία 

καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής στην καθαρή θέση μετά 

την αρχική ημερομηνία κτήσεως, μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Το μερίδιο του Ομίλου πάνω 

στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

Στην περίπτωση που το μερίδιο του ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς εξισωθεί με το δικαίωμα 

συμμετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί 

περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς. Απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του 

ομίλου και των συγγενών διαγράφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στις συγγενείς. 

Απραγματοποίητες ζημιές διαγράφονται, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης του 

μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών έχουν τροποποιηθεί ώστε να 

είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο. Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες 

ζημίες απομείωσης. 

Οι εταιρίες του Ομίλου είναι οι εξής: 

Άμεση Έμμεση Σύνολο

1 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. Ολική Ενοποίηση

2 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 99,95% 0,05% 100% Ολική Ενοποίηση

3 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. 99,996% 0,004% 100% Ολική Ενοποίηση

4 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 99,999% 0,001% 100% Ολική Ενοποίηση

5 ΕΛΙΝΟΙΛ TRADING LTD 100% 0% 100% Ολική Ενοποίηση

6 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ 37% 0% 37% Καθαρή Θέση

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
% συμμετοχής

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μητρική

 

 

2.4 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 

• Υγρά καύσιμα εσωτερικής αγοράς 

Ο τομέας των υγρών καυσίμων της εσωτερικής αγοράς είναι η βασική δραστηριότητα της μητρικής εταιρίας 

και του ομίλου στον οποίο ενσωματώνεται και το τμήμα της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ 
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ΝΑΥΤΙΚΗΣ που αφορά μεταφορά υγρών καυσίμων με δεξαμενόπλοια μεταξύ εγκαταστάσεων της εταιρίας 

καθώς και τη διανομή στο δίκτυο πρατηρίων νησιών. 

 

• Διεθνές εμπόριο 

Ο τομέας του Διεθνούς Εμπορίου αφορά σε αγορές και πωλήσεις καυσίμων στη διεθνή αγορά, οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε δολάρια USD, χωρίς να διατρέχουν συναλλαγματικό κίνδυνο. 

• Εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων 

Ο τομέας λειτουργεί μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ. 

• Εκμετάλλευση διαχείρισης δεξαμενόπλοιων 

Ο τομέας λειτουργεί μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εκμεταλλεύεται τρία 

δεξαμενόπλοια από τα οποία τα δύο (ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ) έχουν μοναδικό πελάτη τη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ 

εξυπηρετώντας το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της, ενώ το τρίτο (Δ/Ξ ΠΟΣΕΙΔΩΝ) πρωτίστως εξυπηρετεί τις 

ανάγκες εσωτερικής διακίνησης της ΕΛΙΝΟΙΛ και δευτερευόντως ναυλώνεται και σε τρίτους προκειμένου να 

αξιοποιηθεί η πλεονάζουσα μεταφορική του ικανότητα. 

 

• Κατασκευαστικά έργα 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

  

• Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρική Ενέργεια 

Ο Όμιλος της ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται από τα μέσα του 2019 στην προμήθεια (εμπορία) Φυσικού Αερίου 

και Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα με τη δημιουργία δύο νέων προϊόντων «ελίν Electricon» και «ελίν 

Aerion», συμπληρώνοντας έτσι το φάσμα των ενεργειακών προϊόντων που προσφέρει, με συνέπεια πλέον 

να έχει εξελιχθεί σε πλήρη ενεργειακό όμιλο.  

 

• Λοιπές δραστηριότητες 

Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας στην εμπορία στερεών καυσίμων και λιπαντικών. 

 Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ξεχωριστά με 

σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη κατανομή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης τους. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε τομέα βασίζεται στα αποτελέσματα, κέρδη ή ζημίες από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες προ φόρου εισοδήματος. Οι συναλλαγές μεταξύ λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται με 

τρόπο παρόμοιο με αυτές με εξωτερικούς πελάτες. Σημειώνεται ότι οι λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων είναι οι ίδιες με αυτές 

που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Δεν γνωστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά λειτουργικό τομέα επειδή δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις εσωτερικές αναφορές προς τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του 

Ομίλου για τις περιόδους που έληξαν την 30ή Ιουνίου 2020 και 2019, αντίστοιχα (σε χιλ. ευρώ):  

 

Καύσιμα 

εσωτερικής 

αγοράς

Διεθνές

 Εμπόριο

Ηλεκτρική 

Ενέργεια
Φυσικό 

Αέριο

Λοιπά

Εκμετάλλευση 

πρατηρίων 

υγρών 

καυσίμων 

(ΕΛΙΝ 

ΣΤΑΘΜΟΙ)

Κατασκευαστικά 

έργα (ΕΛΙΝ

 ΤΕΧΝΙΚΗ)

Εκμετ/ση 

Δεξ/πλοιων
Απαλοιφή 

Σύνολο 

συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ

Συνολικές Πωλήσεις 269.560 539.921 2.704 73 6.239 2.163 6.127 3.552 830.339 0 830.339

Πωλήσεις μεταξύ τομέων -1.783 0 -10 0 -45 -1 0 -3.129 -4.968 -4.968 0 -4.968

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 267.777 539.921 2.694 73 6.194 2.162 6.127 423 -4.968 825.371 0 825.371

Κόστος Πωληθέντων 254.030 531.679 2.301 65 4.889 1.940 5.828 740 0 801.472 801.472

Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA) 1.965 3.891 282 -97 89 -243 176 480 0 6.543 0 6.543

Αποσβέσεις -1.848 -2 -4 -4 -223 -25 -1 -846 0 -2.953 0 -2.953

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -631 -2.226 -4 -1 -130 -5 -72 -22 0 -3.091 0 -3.091

Αναλογία αποτελεσμάτων από συμμετοχή 

που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης 57 0 57

Κέρδος / (Ζημιά) προ Φόρων -514 1.663 274 -102 -264 -273 103 -388 0 556 0 556

(-) Φόρος Εισοδήματος -351 -351

Κέρδος / (Ζημιά) μετά Φόρων 205 0 205

Μεταβολές παγίων στοιχείων

-Προσθήκες 1.183 0 0 0 0 6 0 0 1.189 0 1.189

Ανάλυση ανά τομέα την 30/06/2020

 

 

Καύσιμα 

εσωτερικής 

αγοράς

Διεθνές

 Εμπόριο
Λοιπά

Εκμετάλλευση 

πρατηρίων 

υγρών 

καυσίμων 

(ΕΛΙΝ 

ΣΤΑΘΜΟΙ)

Κατασκευαστικά 

έργα (ΕΛΙΝ

 ΤΕΧΝΙΚΗ)

Εκμετ/ση 

Δεξαμενόπλοιων
Απαλοιφή 

Σύνολο 

συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ

Συνολικές Πωλήσεις 323.426 741.447 6.999 3.507 11.783 3.882 1.091.044 0 1.091.044

Πωλήσεις μεταξύ τομέων -3.198 0 -41 -2 0 -3.095 -6.336 -6.336 0 -6.336

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 320.228 741.447 6.958 3.505 11.783 787 -6.336 1.084.708 0 1.084.708

Κόστος Πωληθέντων 304.941 733.766 6.494 3.137 11.296 739 0 1.060.373 1.060.373

Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA) 3.071 4.826 43 -138 368 862 0 9.032 0 9.032

Αποσβέσεις -1.982 0 -223 -21 -1 -843 0 -3.070 0 -3.070

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -721 -2.921 -250 -5 -47 -98 0 -4.042 0 -4.042

Ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων 0

Αναλογία αποτελεσμάτων από συμμετοχή 

που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης -115 0 -115

Κέρδος / (Ζημιά) προ Φόρων 368 1.905 -430 -164 320 -79 0 1.805 0 1.805

(-) Φόρος Εισοδήματος -514 -514

Κέρδος / (Ζημιά) μετά Φόρων 1.291 0 1.291

Μεταβολές παγίων στοιχείων

-Προσθήκες 1.786 0 57 35 0 0 1.878 0 1.878

Ανάλυση ανά τομέα την 30/06/2019

 

 

 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους 

αγοράς (συμπεριλαμβανομένων μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Η συνολική διαχείριση των οικονομικών κινδύνων εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
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επιδράσεων στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου. Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων 

διεξάγεται από ένα κεντροποιημένο τμήμα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων (Treasury 

Department). Το τμήμα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων παρέχει υπηρεσίες και συντονίζει την 

πρόσβαση των εταιρειών του Ομίλου στις χρηματαγορές. Αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και 

αντισταθμίζει αν κρίνεται απαραίτητο, τους οικονομικούς κινδύνους που δημιουργούνται από τις κύριες 

λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου. Δεν συνάπτονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

3.2 Κίνδυνος αγοράς 

➢ Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή 

προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (αγορές / πωλήσεις σε δολάρια 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. 

Στις 30 Ιουνίου 2020, εάν το ευρώ είχε υποχωρήσει έναντι του δολαρίου κατά 10% διατηρώντας όλα τα άλλα 

μεταβλητά στοιχεία σταθερά, τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου θα μειωνόταν περίπου κατά € 20 χιλ. 

➢ 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. 

Εάν τα υφιστάμενα επιτόκια ήταν κατά τη διάρκεια του έτους κατά 100 μονάδες βάσης (1%) υψηλότερα, 

διατηρώντας σταθερές όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές, τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου θα μειωνόταν κατά € 

900 χιλ περίπου. 

➢ 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 η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέματα εκτίθεται 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 μέσω προθεσμιακών συμβολαίων 

(παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβάνουν εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης (Commodity Price Swaps) και δικαιώματα προαίρεσης (Options). 
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3.3 Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. 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.  

3.4 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 σημαντικές 

αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσκαιρη ανάγκη σε 

ρευστά διαθέσιμα. 

Ο όμιλος ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων του. 

Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει την χρονολογική ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

της εταιρίας και του Ομίλου βάσει πληρωμών που απορρέουν από σχετικές συμβάσεις, σε μη 

προεξοφλημένες τιμές: 

< 1 έτους 1 έως 5 έτη > 5 έτη

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Δανεισμός 89.781 90.422 0 0 0 0

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 2.450 3.049 4.103 4.406 3.134 2.555

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 25.974 59.435 0 0 0 0

Σύνολο 118.205 152.906 4.103 4.406 3.134 2.555

< 1 έτους 1 έως 5 έτη > 5 έτη

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Δανεισμός 86.144 88.096 0 0 0 0

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.266 1.402 3.961 3.869 3.134 2.555

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22.856 57.439 0 0 0 0

Σύνολο 110.266 146.937 3.961 3.869 3.134 2.555

Εταιρεία

Όμιλος

 

3.5 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Ομίλου ως προς τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 

λειτουργίας του Ομίλου, να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κόστος κεφαλαίου και να αυξήσει την συνολική του αξία. Ο Όμιλος για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την 

κεφαλαιακή του διάρθρωση μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος του.  

 

Σύμφωνα και με την πρακτική που ακολουθεί ο κλάδος, ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαιά του με βάση το 

συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα 
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συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η διατήρηση του συντελεστή 

μόχλευσης μεταξύ 50% - 60% καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων 

οδηγούν και σε μεγάλες διαφοροποιήσεις στο συνολικό δανεισμό. Οι συντελεστές μόχλευσης του ομίλου και 

της εταιρίας έχουν ως εξής:  

 

30/6/2020 31/12/2019 +/-% 30/6/2020 31/12/2019 +/-%

Σύνολο δανεισμού 89.781.213,52 90.421.623,13 -0,71% 86.144.144,84 88.095.847,06 -2,22%

Μείον: Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.493.728,73 8.844.266,24 -15,27% 6.778.942,18 8.345.576,73 -18,77%

Καθαρός δανεισμός 82.287.484,79 81.577.356,89 0,87% 79.365.202,66 79.750.270,33 -0,48%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 53.249.974,86 53.045.019,75 0,39% 51.875.947,73 51.591.253,91 0,55%

Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 135.537.459,65 134.622.376,64 0,68% 131.241.150,39 131.341.524,24 -0,08%

Συντελεστής μόχλευσης 60,71% 60,60% 0,19% 60,47% 55,86% 8,26%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» περιγράφει την εύλογη αξία ως την τιμή που θα λάμβανε κάποιος 

για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας 

υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία 

επιμέτρησης. 

Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας αφορά ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση. Ως εκ 

τούτου, κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη τα εν 

λόγω χαρακτηριστικά κατά την τιμολόγηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης κατά την 

ημερομηνία επιμέτρησης. 

Ιεράρχηση εύλογης αξίας 

Για την αύξηση της συνέπειας και της συγκρισιμότητας στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας και τις συναφείς 

γνωστοποιήσεις, το ΔΠΧΑ 13 καθορίζει ιεραρχία εύλογης αξίας που κατηγοριοποιεί σε τρία επίπεδα τις 

εισροές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας.  

Επίπεδο 1: Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή) στις 

αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά 

την ημερομηνία επιμέτρησης. Μια επίσημη χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά παρέχει τις πλέον 

αξιόπιστες αποδείξεις της εύλογης αξίας και χρησιμοποιείται χωρίς προσαρμογή για την επιμέτρηση της 

εύλογης αξίας όποτε υπάρχει διαθέσιμη. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές (π.χ. 

παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

Επίπεδο 2: Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που 

περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την 
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υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα. Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει προκαθορισμένη 

(συμβατική) διάρκεια, μια εισροή 2ου επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιμη για ουσιαστικά την πλήρη 

διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

Η εταιρεία αποτιμά τις μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές με βάση την τεχνική της 

αναμενόμενης παρούσας αξίας, η οποία χρησιμοποιεί  ως αφετηρία ένα σύνολο ταμειακών ροών που 

αντιπροσωπεύει τον σταθμισμένο, βάσει πιθανοτήτων, μέσο όρο όλων των πιθανών μελλοντικών ταμειακών 

ροών (αναμενόμενες ταμειακές ροές).  

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές 

(π.χ. συμβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιμες πληροφορίες για συναλλαγές που 

διενεργούνται σε ενεργές αγορές ενώ χρησιμοποιούν κατά το δυνατό λιγότερο εκτιμήσεις της οικονομικής 

οντότητας. 

Επίπεδο 3: Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση. Μη παρατηρήσιμες εισροές χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας στον 

βαθμό που δεν υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες εισροές, γεγονός που καλύπτει καταστάσεις στις 

οποίες υπάρχει ελάχιστη ή δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα στην αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή 

την υποχρέωση κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Ωστόσο, ο στόχος της επιμέτρησης της εύλογης αξίας 

παραμένει ο ίδιος, ήτοι μια τιμή εξόδου κατά την ημερομηνία επιμέτρησης από την οπτική ενός συμμετέχοντα 

στη αγορά που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία και τις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 

τους στην ιεραρχία εύλογης αξίας. Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εύλογη αξία για 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία, εάν η λογιστική αξία είναι λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας. 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και οι εμπορικές 

υποχρεώσεις που αποτιμούνται στο αποσβεσμένο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 

ιεράρχησης εύλογων αξιών. Η εύλογη αξία τους δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λογιστική τους 

αξία καθώς η πλειοψηφία έχει λήξη κάτω του μηνός.  

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου 

και εταιρίας, που επιμετρώνται στην εύλογη αξία:  
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30/6/2020

Εύλογη αξία μέσω 

των 

αποτελεσμάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών 

συνολικών εσόδων

(FVOCI)

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά 

στοιχεία στο 

αποσβεσμένο 

κόστος

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο κόστος

Συνολική 

λογιστική αξία
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Μετοχικοί τίτλοι 71,01 71,01 71,01

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης 1.584.389,70 1.584.389,70 1.584.389,70

0,00 71,01 0,00 0,00 1.584.460,71 0,00 1.584.460,71 0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 93.365.240,64 93.365.240,64

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.490.166,37 7.490.166,37

0,00 0,00 100.855.407,01 0,00 100.855.407,01 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Τραπεζικά δάνεια 89.781.213,52 89.781.213,52

Εμπορικές υποχρεώσεις 19.615.161,48 19.615.161,48

0,00 0,00 0,00 109.396.375,00 109.396.375,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2019

Εύλογη αξία μέσω 

των 

αποτελεσμάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών 

συνολικών εσόδων

(FVOCI)

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά 

στοιχεία στο 

αποσβεσμένο 

κόστος

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο κόστος

Συνολική 

λογιστική αξία
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Μετοχικοί τίτλοι 0,01 0,01 0,01

0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 125.723.467,24 125.723.467,24

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.844.266,34 8.844.266,34

0,00 0,00 134.567.733,58 0,00 134.567.733,58 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης 941.477,06 0,00 941.477,06 941.477,06

941.477,06 0,00 0,00 0,00 941.477,06 0,00 941.477,06 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Τραπεζικά δάνεια 90.421.623,13 90.421.623,13

Εμπορικές υποχρεώσεις 52.894.507,41 52.894.507,41

0,00 0,00 0,00 143.316.130,54 143.316.130,54 0,00 0,00 0,00

Όμιλος

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

Όμιλος

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

 

 

30/6/2020

Εύλογη αξία μέσω 

των 

αποτελεσμάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία 

μέσω των 

λοιπών 

συνολικών 

εσόδων

(FVOCI)

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

στο αποσβεσμένο 

κόστος

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο 

κόστος

Συνολική 

λογιστική αξία
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Μετοχικοί τίτλοι 0,01 0,01 0,01

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης 1.584.389,70 1.584.389,70 1.584.389,70

1.584.389,70 0,01 0,00 0,00 1.584.389,71 0,00 1.584.389,71 0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 84.129.214,74 84.129.214,74

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.778.942,18 6.778.942,18

0,00 0,00 90.908.156,92 0,00 90.908.156,92 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εγγυημένα ομολογιακά δάνεια 0,00

Τραπεζικά δάνεια 86.144.144,84 86.144.144,84

Εμπορικές υποχρεώσεις 14.191.357,92 14.191.357,92

0,00 0,00 0,00 100.335.502,76 100.335.502,76 0,00 0,00 0,00

31/12/2019

Εύλογη αξία μέσω 

των 

αποτελεσμάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία 

μέσω των 

λοιπών 

συνολικών 

εσόδων

(FVOCI)

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

στο αποσβεσμένο 

κόστος

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο 

κόστος

Συνολική 

λογιστική αξία
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Μετοχικοί τίτλοι 0,01 0,01 0,01

0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 120.857.263,59 120.857.263,59

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.345.576,73 8.345.576,73

0,00 0,00 129.202.840,32 0,00 129.202.840,32 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για λόγους αντιστάθμισης 941.477,06 941.477,06 941.477,06

941.477,06 0,00 0,00 0,00 941.477,06 0,00 941.477,06 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Τραπεζικά δάνεια 88.095.847,06 88.095.847,06

Εμπορικές υποχρεώσεις 51.260.189,47 51.260.189,47

0,00 0,00 0,00 139.356.036,53 139.356.036,53 0,00 0,00 0,00

Εταιρεία

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

Εταιρία

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

 

 

 

 



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ                        

 

 

41 

 

 

4 Ενσώματα πάγια 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου, έχουν όπως παρακάτω: 
 

Όμιλος 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 6.907.327,43 11.948.257,85 43.646.066,83 3.192.498,76 2.093.111,80 1.723.875,67 69.511.138,34

Προσθήκες 0,00 700.528,06 920.247,66 62.838,00 135.919,72 1.309.953,54 3.129.486,98

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00 744.416,99 -0,01 0,00 -744.416,99 -0,01

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 -781.251,68 -83.255,30 -32.067,22 0,00 -896.574,20

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 6.907.327,43 12.648.785,91 44.529.479,80 3.172.081,45 2.196.964,30 2.289.412,22 71.744.051,11

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0,00 6.789.469,66 29.886.973,03 2.267.699,42 1.820.502,39 0,00 40.764.644,50

Αποσβέσεις έτους 0,00 311.902,63 1.661.279,13 118.842,08 122.820,05 2.214.843,89

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 -758.458,74 -77.865,19 -29.245,87 0,00 -865.569,80

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 0,00 7.101.372,29 30.789.793,42 2.308.676,31 1.914.076,57 0,00 42.113.918,59

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2019
6.907.327,43 5.547.413,62 13.739.686,38 863.405,14 282.887,73 2.289.412,22 29.630.132,52

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 6.907.327,43 12.648.785,91 44.529.479,80 3.172.081,45 2.196.964,30 2.289.412,22 71.744.051,11

Προσθήκες 0,00 22.147,80 477.726,60 288.925,60 35.255,18 165.911,88 989.967,06

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 -95.285,73 -375.150,16 0,00 0,00 -470.435,89

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 6.907.327,43 12.670.933,71 44.911.920,67 3.085.856,89 2.232.219,48 2.455.324,10 72.263.582,28

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 0,00 7.101.372,29 30.789.793,42 2.308.676,31 1.914.076,57 0,00 42.113.918,59

Αποσβέσεις έτους 0,00 162.556,66 817.596,49 49.548,84 69.499,04 1.099.201,03

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 -79.179,13 -350.068,46 0,00 0,00 -429.247,59

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 0,00 7.263.928,95 31.528.210,78 2.008.156,69 1.983.575,61 0,00 42.783.872,03

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 

Ιουνίου 2020
6.907.327,43 5.407.004,76 13.383.709,89 1.077.700,20 248.643,87 2.455.324,10 29.479.710,25
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Εταιρία 

 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 6.907.327,43 11.948.257,85 43.544.456,14 3.050.059,32 1.876.496,88 1.723.875,67 69.050.473,29

Προσθήκες 0,00 700.528,06 911.411,66 52.228,00 100.495,27 1.309.953,54 3.074.616,53

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 744.416,99 0,00 0,00 -744.416,99 0,00

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 -781.251,68 -83.255,30 -26.022,22 0,00 -890.529,20

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 6.907.327,43 12.648.785,91 44.419.033,11 3.019.032,02 1.950.969,93 2.289.412,22 71.234.560,62

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0,00 6.789.469,66 29.849.882,52 2.201.978,78 1.659.835,32 0,00 40.501.166,28

Αποσβέσεις έτους 0,00 311.902,63 1.652.810,42 106.026,52 101.562,14 0,00 2.172.301,71

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 -758.458,74 -77.865,19 -26.021,87 0,00 -862.345,80

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 0,00 7.101.372,29 30.744.234,20 2.230.140,11 1.735.375,59 0,00 41.811.122,19

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2019
6.907.327,43 5.547.413,62 13.674.798,91 788.891,91 215.594,34 2.289.412,22 29.423.438,43

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 6.907.327,43 12.648.785,91 44.419.033,11 3.019.032,02 1.950.969,93 2.289.412,22 71.234.560,62

Προσθήκες 0,00 22.147,80 477.726,60 288.925,60 28.988,55 165.911,88 983.700,43

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00 -95.285,73 -371.350,16 0,00 0,00 -466.635,89

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 6.907.327,43 12.670.933,71 44.801.473,98 2.936.607,46 1.979.958,48 2.455.324,10 71.751.625,16

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 0,00 7.101.372,29 30.744.234,20 2.230.140,11 1.735.375,59 0,00 41.811.122,19

Αποσβέσεις έτους 0,00 162.556,66 813.254,61 43.178,48 55.549,35 0,00 1.074.539,10

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 -79.179,13 -349.408,28 0,00 0,00 -428.587,41

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 0,00 7.263.928,95 31.478.309,68 1.923.910,31 1.790.924,94 0,00 42.457.073,88

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 

Ιουνίου 2020
6.907.327,43 5.407.004,76 13.323.164,30 1.012.697,15 189.033,54 2.455.324,10 29.294.551,28

 
 
 

1. Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» την 30/6/2020 αφορά σε κόστος 

εκσυγχρονισμού συστημάτων φόρτωσης καυσίμων των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου, Αγριάς 

Βόλου και Πόρτο Λάγος, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ολοκληρώνεται εντός του Σεπτεμβρίου.  

2. Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 1/1/2004 στην εύλογη αξία τους, η οποία 

θεωρήθηκε ως τεκμαιρόμενο κόστος. Η εκτίμηση έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή και η 

αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων.  

3. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων της μητρικής (βλέπε σημείωση 23). 

4. Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας των παγίων. 
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5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει όπως παρακάτω: 

Όμιλος 

                       

Λοιπά άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Λογισμικά 

Προγράμματα
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 8.257.532,67 840.628,81 9.098.161,48

Προσθήκες 266.171,55 65.550,89 331.722,44

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 8.523.704,22 906.179,70 9.429.883,92

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 7.000.199,34 796.246,57 7.796.445,91

Αποσβέσεις έτους 278.964,79 33.206,71 312.171,50

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 7.279.164,13 829.453,28 8.108.617,41

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2019
1.244.540,09 76.726,42 1.321.266,51

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 8.523.704,22 906.179,70 9.429.883,92

Προσθήκες 199.342,56 0,00 199.342,56

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 8.723.046,78 906.179,70 9.629.226,48

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 7.279.164,13 829.453,28 8.108.617,41

Αποσβέσεις έτους 137.524,35 13.907,50 151.431,85

Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 7.416.688,48 843.360,78 8.260.049,26

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 

Ιουνίου 2020
1.306.358,30 62.818,92 1.369.177,22
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Εταιρία 

 

                       

Λοιπά άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Λογισμικά 

Προγράμματα
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 8.257.532,67 760.476,81 9.018.009,48

Προσθήκες 266.171,55 59.840,89 326.012,44

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 8.523.704,22 820.317,70 9.344.021,92

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 7.000.199,34 727.337,56 7.727.536,90

Αποσβέσεις έτους 278.964,79 27.553,17 306.517,96

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 7.279.164,13 754.890,73 8.034.054,86

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 

Δεκεμβρίου 2019
1.244.540,09 65.426,97 1.309.967,06

Αξία Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 8.523.704,22 820.317,70 9.344.021,92

Προσθήκες 199.342,56 0,00 199.342,56

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 8.723.046,78 820.317,70 9.543.364,48

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 7.279.164,13 754.890,73 8.034.054,86

Αποσβέσεις έτους 137.524,35 10.863,15 148.387,50

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 7.416.688,48 765.753,88 8.182.442,36

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 

Ιουνίου 2020
1.306.358,30 54.563,82 1.360.922,12

 
 

1) Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν α) Δικαίωμα εμπορικής συνεργασίας με 

συνεργαζόμενα πρατήρια και β) Άυλη εμπορική αξία «αέρας» πρατηρίων. 

2) Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 
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6 Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

 

Η αξία των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων αφορά μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 και 

αναλύεται ως κάτωθι: 

 

Ακίνητα
Προκαταβληθέντα 

ενοίκια

Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1/1/2019 6.115.838,08 2.838.325,23 4.319.442,74 13.273.606,05

Προσθήκες 1.974.195,83 309.095,85 334.699,94 2.617.991,62

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 493.876,85 0,00 0,00 493.876,85

Αποσύρσεις μισθώσεων -90.611,92 -72.519,72 0,00 -163.131,64

Υπόλοιπο 31/12/2019 8.493.298,84 3.074.901,36 4.654.142,68 16.222.342,88

Υπόλοιπο 1/1/2020 8.493.298,84 3.074.901,36 4.654.142,68 16.222.342,88

Προσθήκες 260.022,51 75.842,60 85.234,55 421.099,66

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 1.036.360,21 1.036.360,21

Αποσύρσεις μισθώσεων -174.605,63 -120.505,13 -295.110,76

Υπόλοιπο 30/6/2020 9.615.075,93 3.150.743,96 4.618.872,10 17.384.691,99

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1/1/2019 - - - -

Αποσβέσεις 1.397.780,82 376.715,49 2.002.142,31 3.776.638,62

Υπόλοιπο 31/12/2019 1.397.780,82 376.715,49 2.002.142,31 3.776.638,62

Υπόλοιπο 1/1/2020 1.397.780,82 376.715,49 2.002.142,31 3.776.638,62

Αποσβέσεις 692.892,69 953.388,95 1.646.281,64

Αποσβέσεις από μετατροπές 56.519,40 56.519,40

Αποσύρσεις μισθώσεων -67.982,72 -86.658,12 -154.640,84

Υπόλοιπο 30/6/2020 2.079.210,19 376.715,49 2.868.873,14 5.324.798,82

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/6/2020 7.535.865,74 2.774.028,47 1.749.998,96 12.059.893,17

Ομιλος
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Ακίνητα
Προκαταβληθέντα 

ενοίκια

Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1/1/2019 6.115.838,08 2.838.325,23 501.190,38 9.455.353,69

Προσθήκες 1.974.195,83 309.095,85 334.699,94 2.617.991,62

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 493.876,85 0,00 0,00 493.876,85

Αποσύρσεις μισθώσεων -90.611,92 -72.519,72 0,00 -163.131,64

Υπόλοιπο 31/12/2019 8.493.298,84 3.074.901,36 835.890,32 12.404.090,52

Υπόλοιπο 1/1/2020 8.493.298,84 3.074.901,36 835.890,32 12.404.090,52

Προσθήκες 260.022,51 75.842,60 85.234,55 421.099,66

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 1.036.360,21 1.036.360,21

Αποσύρσεις μισθώσεων -174.605,63 -120.505,13 -295.110,76

Υπόλοιπο 30/6/2020 9.615.075,93 3.150.743,96 800.619,74 13.566.439,63

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1/1/2019 - - - -

Αποσβέσεις 1.397.780,82 376.715,49 312.829,24 2.087.325,55

Υπόλοιπο 31/12/2019 1.397.780,82 376.715,49 312.829,24 2.087.325,55

Υπόλοιπο 1/1/2020 1.397.780,82 376.715,49 312.829,24 2.087.325,55

Αποσβέσεις 692.892,69 108.418,96 801.311,65

Αποσβέσεις από μετατροπές 56.519,40 56.519,40

Αποσύρσεις μισθώσεων -67.982,72 -86.658,12 -154.640,84

Υπόλοιπο 30/6/2020 2.079.210,19 376.715,49 334.590,08 2.790.515,76

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/6/2020 7.535.865,74 2.774.028,47 466.029,66 10.775.923,87

Εταιρεία

 

 

7 Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Χώρα
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

% συμμετοχής 

30.06.2020

% συμμετοχής 

31.12.2019

Τρέχουσα αξία 

Συμμετοχής 

30.06.2020

Τρέχουσα αξία 

Συμμετοχής 

31.12.2019

Αξία κτήσης 

Συμμετοχής 

30.06.2020

Αξία κτήσης 

Συμμετοχής 

31.12.2019

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,9889% 99,9889% 269.970,00 269.970,00 269.970,00 269.970,00

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,9964% 99,9964% 899.960,00 899.960,00 1.099.960,00 1.099.960,00

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,9999% 99,9999% 1.099.999,00 1.099.999,00 1.099.999,00 1.099.999,00

ΕΛΙΝΟΙΛ TRADING Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,0000% 100,0000% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.274.929,00 2.274.929,00 2.474.929,00 2.474.929,00  
 

 

 

8 Συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 

Η κίνηση των συμμετοχών σε συγγενείς έχει όπως παρακάτω: 

 

30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Αρχή περιόδου 3.034.110,58 3.044.272,34 1.925.850,00 1.925.850,00

(Ζημιές) / Κέρδη μέσω των αποτελεσμάτων 56.996,98 -10.161,76 0,00 0,00

Υπόλοιπο λήξεως 3.091.107,56 3.034.110,58 1.925.850,00 1.925.850,00

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ
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9 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 1/1/2018 41.670,29 41.670,29

Ζημιά από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μέσω 

των λοιπών συνολικών εσόδων την 31/12/2018
-41.670,28 -41.670,28

Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων
374.653,43 374.653,43

Οριστική ζημιά από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία καταχωρημένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
-374.653,43 -374.653,43

Τέλος περιόδου 31/12/2018 0,01 0,01

Τέλος περιόδου 31/12/2019 0,01 0,01

Τέλος περιόδου 30/06/2020 0,01 0,01  

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 

αφορούν σε συμμετοχή της ΕΛΙΝΟΙΛ στην Εταιρία Frontera Resources Corporation με 5.868.434 μετοχές. Οι 

μετοχές της εταιρείας Frontera Resources Corporation σταμάτησαν να διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο του Λονδίνου (αγορά ΑΙΜ) τον Ιανουάριο του 2019. 

Οι μετοχές αποτιμήθηκαν με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και ανακατατάχθηκαν στο επίπεδο ΙΙ. 

10 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Πάγιες πιστώσεις πελατών πέραν του έτους 3.491.835,82 2.984.213,61 3.491.835,82 2.984.213,61

Εγγυήσεις για μισθωμένα αυτοκίνητα 32.221,26 43.376,98 32.109,71 43.265,43

Εγγυήσεις για μισθωμένα ακίνητα 228.145,66 227.118,77 223.505,26 222.828,37

Λοιπές Εγγυήσεις 5.489,05 12.048,90 4.274,05 7.484,71

Σύνολο 3.757.691,79 3.266.758,26 3.751.724,84 3.257.792,12

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 

11 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Πελάτες 84.409.797,54 87.995.946,91 80.413.804,63 86.508.406,27

Μεταχρον/νες επιταγές εισπρακτέες - Γραμμάτια 1.982.049,35 4.069.902,01 1.919.049,35 3.584.589,56

Επιδότηση ναύλων 1.339.544,60 1.339.544,60 1.339.544,60 1.339.544,60

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -16.739.804,77 -13.939.804,76 -16.535.759,09 -13.735.759,08

Δουλευμένα έσοδα συμβάσεων έργων σε εξέλιξη 2.319.901,28 2.779.708,34 0,00 0,00

Προκαταβολές προμηθευτών 13.658.685,29 4.053.259,86 13.500.739,43 3.924.016,05

Αγορές υπο παραλαβή 27.431,00 38.187.680,26 27.431,00 38.187.680,26

Εκπτώσεις αγορών 186.692,57 537.389,80 186.692,57 537.389,80

Σύνολο 87.184.296,86 125.023.627,02 80.851.502,49 120.345.867,46

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Οι εύλογες αξίες των εμπορικών απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. 
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12 Λοιπές απαιτήσεις 

30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Ελληνικό Δημόσιο ( Φ.Π.Α.) 7.814.151,85 7.661.634,79 7.507.010,43 7.380.805,13

Ελληνικό Δημόσιο -Λοιπές απαιτήσεις 2.498.936,99 2.233.274,95 1.743.245,78 1.741.377,69

Λογαριασμός πιστωτικών καρτών 505.444,02 475.620,81 497.166,74 475.620,81

Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων 158.713,86 39.801,72 116.551,26 5.718,58

Διάφορα έξοδα επόμενων χρήσεων 403.453,78 188.442,54 4.518,25 34.933,76

Διάφορα έσοδα δουλευμένα / εισπρακτέα 42,55 1,55 42,55 0,00

Αποτίμηση Παραγώγων αντιστάθμισης εύλογης αξίας 1.584.389,70 0,00 1.584.389,70 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 66.716,84 36.824,38 52,57 841,56

 Σύνολο 13.031.849,59 10.635.600,74 11.452.977,28 9.639.297,53

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. 

 

13 Δάνεια 

30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά Δάνεια 89.368.709,66 90.043.427,86 85.731.640,98 87.717.651,79

Προεξόφληση πιστωτικών καρτών 412.503,86 378.195,27 412.503,86 378.195,27

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων δανείων
89.781.213,52 90.421.623,13 86.144.144,84 88.095.847,06

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

 

14 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις την 30/06/2020 και  31/12/2019 αντίστοιχα έχουν ως κάτωθι:  
 
 

Ακίνητα
Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1/1/2019 6.115.838,08 4.319.442,74 10.435.280,82

Προσθήκες 1.974.195,83 334.699,94 2.308.895,77

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 493.876,85 0,00 493.876,85

Αποσύρσεις μισθώσεων -90.611,92 0,00 -90.611,92

Χρηματοοικονομικό κόστος 383.742,21 232.457,62 616.199,83

Αποπληρωμές (τοκοχρεωλύσιο) -1.630.283,34 -2.124.027,38 -3.754.310,72

Υπόλοιπο 31/12/2019 7.246.757,71 2.762.572,92 10.009.330,63

Υπόλοιπο 1/1/2020 7.246.757,71 2.762.572,92 10.009.330,63

Προσθήκες 260.022,51 85.234,55 345.257,06

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 1.036.360,21 0,00 1.036.360,21

Λοιπές μετατροπές 64.033,36 0,00 64.033,36

Αποσύρσεις μισθώσεων -91.400,20 -37.250,48 -128.650,68

Χρηματοοικονομικό κόστος 211.875,38 67.539,87 279.415,25

Αποπληρωμές (τοκοχρεωλύσιο) -883.489,18 -1.036.175,90 -1.919.665,08

Υπόλοιπο 30/6/2020 7.844.159,79 1.841.920,96 9.686.080,75

Ομιλος

 



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ                        

 

 

49 

 

 

Ακίνητα
Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1/1/2019 6.115.838,08 501.190,38 6.617.028,46

Προσθήκες 1.974.195,83 334.699,94 2.308.895,77

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 493.876,85 0,00 493.876,85

Αποσύρσεις μισθώσεων -90.611,92 0,00 -90.611,92

Χρηματοοικονομικό κόστος 383.742,21 41.794,52 425.536,73

Αποπληρωμές (τοκοχρεωλύσιο) -1.630.283,34 -299.027,38 -1.929.310,72

Υπόλοιπο 31/12/2019 7.246.757,71 578.657,46 7.825.415,17

Υπόλοιπο 1/1/2020 7.246.757,71 578.657,46 7.825.415,17

Προσθήκες 260.022,51 85.234,55 345.257,06

Μετατροπές μισθώματος και λήξη μίσθωσης 1.036.360,21 0,00 1.036.360,21

Λοιπές μετατροπές 64.033,36 0,00 64.033,36

Αποσύρσεις μισθώσεων -91.400,20 -37.250,48 -128.650,68

Χρηματοοικονομικό κόστος 211.875,38 15.666,03 227.541,41

Αποπληρωμές (τοκοχρεωλύσιο) -883.489,18 -126.175,90 -1.009.665,08

Υπόλοιπο 30/6/2020 7.844.159,79 516.131,66 8.360.291,45

Εταιρεία

 
 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 < 1 έτους
Μεταξύ 1 

και 5 ετών
> 5 έτη Σύνολο

Υποχρεώσεις μισθώσεων (ακίνητα) 1.064.925,78 3.645.669,04 3.133.564,97 7.844.159,79

Υποχρεώσεις μισθώσεων (πλοία) 1.183.999,92 141.789,38 1.325.789,30

Υποχρεώσεις μισθώσεων (αυτοκίνητα) 200.890,04 315.241,62 0,00 516.131,66

Σύνολο υποχρεώσεων 2.449.815,74 4.102.700,04 3.133.564,97 9.686.080,75

Ο Ομιλος

 
 

 

 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 < 1 έτους
Μεταξύ 1 

και 5 ετών
> 5 έτη Σύνολο

Υποχρεώσεις μισθώσεων (ακίνητα) 1.064.925,78 3.645.669,04 3.133.564,97 7.844.159,79

Υποχρεώσεις μισθώσεων (αυτοκίνητα) 200.890,04 315.241,62 0,00 516.131,66

Σύνολο υποχρεώσεων 1.265.815,82 3.960.910,66 3.133.564,97 8.360.291,45

Η Εταιρεία

 
 

15 Λοιπές υποχρεώσεις 

 

30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 432.082,70 950.555,52 357.285,17 865.779,24

Εισπραχθέντα ποσά από μετόχους βάσει προσωπικής τους 

δέσμευσης, για την κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρίας από 

Καταλογιστικές Πράξεις περιόδου 1992

1.845.524,01 1.845.524,01 1.845.524,01 1.845.524,01

Οφειλόμενες αμοιβές μελών ΔΣ 194.386,87 74.386,87 194.386,87 74.386,87

Πιστωτές διάφοροι 387.995,01 469.280,58 384.256,59 455.761,48

Εξοδα που αφορούν την κλειόμενη χρήση 3.673.254,92 3.872.307,84 3.654.315,21 3.691.394,61

Εγγυήσεις ηλεκτρικού ρεύματος 241.042,21 127.070,71 241.042,21 127.070,71

Λοιπές εγγυήσεις 302.798,83 294.888,74 300.151,04 294.888,74

Αποτίμηση Παραγώγων αντιστάθμισης εύλογης αξίας 0,00 941.477,06 0,00 941.477,06

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 266.475,53 71.594,39 0,00 0,00

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 234.681,82 312.039,93 183.396,55 262.279,02

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων 4.398,87 9.124,06 1.512,87 4.533,07

Λοιποί Φόροι - Τέλη 73.019,25 103.865,32 71.331,37 61.995,37

 Σύνολο 7.655.660,02 9.072.115,03 7.233.201,89 8.625.090,18

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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16 Έξοδα διοικήσεως 

1/1-30/06/2020 1/1- 30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1- 30/06/2019

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.031.238,39 1.174.835,22 1.065.270,04 1.066.672,17

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 259.727,17 28.629,17 208.252,17 218.527,53

Παροχές τρίτων 187.785,74 339.670,68 180.399,49 327.395,58

Φόροι - Τέλη 16.379,16 15.912,63 15.891,16 15.662,63

Διάφορα έξοδα 246.844,81 242.581,84 228.496,23 236.624,91

Αποσβέσεις 221.176,39 43.931,61 176.952,35 40.066,52

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 17.252,87 15.527,58 17.252,87 15.527,58

ΣΥΝΟΛΟ 1.980.404,54 1.861.088,73 1.892.514,32 1.920.476,92

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 

17 Έξοδα διαθέσεως 

 

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.378.586,75 3.670.657,56 3.378.586,75 3.560.599,57

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.948.512,00 1.190.083,05 1.518.794,01 1.011.151,08

Παροχές τρίτων 682.599,15 785.874,99 748.083,21 705.652,96

Φόροι - Τέλη 55.775,64 80.015,17 55.467,13 79.421,60

Διάφορα έξοδα 8.307.871,03 7.975.993,20 8.833.385,60 7.940.739,49

Αποσβέσεις 1.927.161,48 2.184.086,51 1.903.805,30 2.164.964,62

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 60.201,73 49.272,41 60.201,73 49.272,41

Τόκοι και συναφή έξοδα 186,67 5.827,96 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 16.360.894,45 15.941.810,85 16.498.323,73 15.511.801,73

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Το κονδύλι «Διάφορα έξοδα» του λογαριασμού Εξόδων διάθεσης, αναλύεται όπως παρακάτω: 
 

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Έξοδα μεταφοράς πωλήσεων εσωτερικού 4.377.857,78 5.705.852,31 5.860.916,15 5.705.852,31

Έξοδα μεταφοράς πωλήσεων εξωτερικού 1.483.058,37 1.483.058,37

Διάφορα έξοδα πρατηρίων /βιομηχανίας 691.709,06 1.142.116,96 691.709,06 1.142.116,96

Λοιπά έξοδα 1.755.245,82 1.128.023,93 797.702,02 1.092.770,22

8.307.871,03 7.975.993,20 8.833.385,60 7.940.739,49

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

18 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

 

 

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων 1.404.353,36 1.983.458,86 1.334.116,17 1.945.721,33

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 55.343,90 57.815,34 54.979,20 49.501,13

Προμήθειες πιστωτικών καρτών 7.703,15 6.334,15 7.703,15 6.334,15

Τόκοι Factoring 7.690,45 0,00 7.690,45 0,00

Τόκοι υποχρεώσεων από μισθώσεις 302.690,44 267.656,93 250.816,60 172.783,59

Διάφορα τραπεζικά έξοδα διεθνούς εμπορίου 1.326.890,08 1.717.812,81 1.326.890,08 1.717.812,81

Λοιπα χρηματοοικονομικά έξοδα 61.186,08 58.863,89 51.665,11 49.819,01

Έσοδα τόκων από πελάτες -71.157,15 -48.781,58 -37.353,32 -48.781,58

Έσοδα από τραπεζικούς τόκους -4.192,59 -1.422,21 -4.169,50 -1.422,21

3.090.507,72 4.041.738,19 2.992.337,94 3.891.768,23

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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19 Φόροι  

Ο ισχύοντας φορολογικός συντελεστής ανέρχεται για τις περιόδους 2019 και μετά σε 24%. Η μεταβολή αυτή 

πραγματοποιήθηκε με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019). Το ποσό του φόρου εισοδήματος 

που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των περιόδων 1/1-30/6/2020 και 1/1-30/6/2019, αναλύεται ως 

εξής:

1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος -250.881,78 -1.381.101,30 -178.506,34 -1.096.861,92

Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -15.800,00 -13.100,00 -8.450,00 -8.200,00

Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο - έσοδο) περιόδου -83.997,69 880.636,60 -27.224,96 606.221,62

-350.679,47 -513.564,70 -214.181,30 -498.840,30

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

20 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€) 

Τα βασικά κέρδη ανά  μετοχή, τα οποία ταυτίζονται με τα απομειωμένα, υπολογίζονται με διαίρεση του 

κέρδους/ (ζημίας) που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών 

μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

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

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Κέρδη/Zημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
204.955,11 1.291.138,64 284.693,82 1.152.572,60

Κέρδη/Zημιές που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής για σκοπούς βασικών κερδών ανά μετοχή
204.955,11 1.291.138,64 284.693,82 1.152.572,60

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 23.712.545 23.712.545 23.712.545 23.712.545

Βασικά κέρδη/ζημιές κατά μετοχή (ευρώ ανά 

μετοχή)από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
0,0086 0,0544 0,0120 0,0486

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 11.914.065,00 ευρώ και διαιρείται σε 23.828.130 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μια. 

21 Μερίσματα 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 9η Ιουλίου 2020, ενέκρινε την μη 

διανομή μερίσματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 161 του Ν.4548/2018. 

22 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον όμιλο έχουν όπως παρακάτω: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

% συμμετοχής  ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

    Άμεση Έμμεση Σύνολο  

1 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 

ΚΗΦΙΣΙΑ 0 Μητρική   Ολική Ενοποίηση 

2 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 99,9889% 0,05% 100% Ολική Ενοποίηση 

3 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 99,9964% 0,004% 100% Ολική Ενοποίηση 

4 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 5 99,9999% 0,001% 100% Ολική Ενοποίηση 

5 ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 37% 0% 37% Καθαρή Θέση 
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Για τις χρήσεις 2014-2018 για την εταιρία και τις θυγατρικές της (εκτός της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ), έχει εκδοθεί 

Φορολογικό Πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με 

το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, ενώ για τη χρήση 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από τον 

νόμιμο ελεγκτή. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες χρήσεις των 

θυγατρικών εταιριών. 

23 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί ακινήτου της Μητρικής έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE 

ποσού ευρώ 2.055 χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού ευρώ 143,8 χιλ. για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων την 30/6/2020 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ -7.454 χιλ. για την 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ,  και ποσό ευρώ 17.255 χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 

24 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και του ομίλου. 

25 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  

 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: 

  30/6/2020 31/12/2019 

Όμιλος: 266 266 

Εταιρία: 227 228 

 

26 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-30/6/2020, ανέρχεται 

στο ποσό των ευρώ 1.189 χιλ. για τον όμιλο εκ των οποίων  ποσό ευρώ  1.183 χιλ. αφορούν την εταιρία. 

 

Συνοπτικά οι επενδύσεις  του ομίλου περιόδων  1/1-30/6/2020 και 1/1-30/6/2019 έχουν όπως παρακάτω: 

   

1/1-

30/06/2020

1/1-

30/06/2019

Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων 198.039,80 562.105,92

Δίκτυο Πρατηρίων 673.355,67 1.196.067,35

Μεταφορικά μέσα-Μέσα αποθήκευσης 288.925,60 28.232,00

Εξοπλισμός Γραφείων -Μηχανοργάνωση 28.988,55 91.685,13

1.189.309,62 1.878.090,40  
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27 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την εταιρία μέρη 

Ο όμιλος είναι ελεγχόμενος από την μητρική «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ».  

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια 

του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2020, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο 

Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για 

τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε 

τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και 

συνθήκες. 

Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας και του Ομίλου με τις θυγατρικές, τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-30/6/2020 και 1/1-30/6/2019, καθώς και οι μεταξύ τους απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις την 30/6/2020 και 31/12/2019, έχουν όπως παρακάτω:  

 

 

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 13.840,63 72.969,39 0,00 0,00 369,05 30.313,03 500,00 200,00

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ 1.952.891,65 3.328.847,61 1.060,91 1.618,30 1.114.498,22 947.197,71 5.768,43 2.808,43

ΕΛΙΝ Trading 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,36

ΕΛΙΝ ΝΕ 52.019,71 59.370,52 3.129.437,81 3.094.943,17 9.510,62 0,00 1.793.711,77 1.305.555,97

Σύνολο 2.018.751,99 3.461.187,52 3.130.498,72 3.096.561,47 1.124.377,89 977.510,74 1.799.980,20 1.312.554,76

ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

Σύνολο 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.144.844,18 3.691.198,60 3.288.488,97 3.725.318,26 1.129.980,42 989.050,57 1.800.230,20 1.312.804,76

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

Σύνολο 126.092,19 230.011,08 157.990,25 628.756,79 5.602,53 11.539,83 250,00 250,00

Σ
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Β) Οι δουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν 

ως δαπάνη στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-30/6/2020 και 1/1-30/6/2019 αντίστοιχα, αφορούν μισθούς 

(πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), προγράμματα καθορισμένων παροχών κατά την  

συνταξιοδότηση, καθώς και δουλευμένες αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και έχουν όπως παρακάτω: 

(χιλ. ευρώ): 

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Βραχυπρόθεσμες παροχές 646 667 646 667

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 2 7 2 7

Σύνολο 648 674 648 674

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. 

Οι υποχρεώσεις την 30/6/2020 στα ως άνω πρόσωπα ανέρχονται σε 194 χιλ. ευρώ και αφορούν κυρίως σε 

οφειλόμενες αμοιβές μελών Δ.Σ. 
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28 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της χρηματοοικονομικής θέσης 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ής Ιουνίου 2020 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

 


