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Ε Κ Θ Ε Σ Η  ∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  

 «AVIN OIL - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» 

                       28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)     
                       
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης  
θέτει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την Έκθεση ∆ιαχειρίσεως που 
καταρτίσθηκε για τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005. 
 
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής: 
 

 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 
Ποσοστά επί του 
Κύκλου Εργασιών 

 2005    2004   2005    2004 

Μεταβολή 
ποσοστού  
επί του 
ΚΕ 

Κύκλος Εργασιών 705.283 578.073 100,00% 100,00% 22,01%*

Κόστος πωληθέντων (661.492) (536.404) -93,79% -92,79% -1,00

Μικτό κέρδος 43.791 41.669 6,21% 7,21% -1,00
Εξοδα διάθεσης (32.325) (30.689) -4,58% -5,31% 0,73
Εξοδα διοίκησης (7.906) (7.482) -1,12% -1,29% 0,17
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / 
(έξοδα) 4.275 3.999 0,61% 0,69% -0,08

Μικτά Αποτελέσµατα 7.835 7.497 1,11% 1,30% -0,19
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.470) (1.268) -0,21% -0,22% 0,01
Καθαρά κέρδη  
χρήσεως προ φόρων 6.365 6.229 0,90% 1,07% -0,17
Φόροι Εισοδήµατος (1.971) (2.263) -0,28% -0,39% 0,11
Καθαρά κέρδη χρήσεως 
µετά από φόρους 4.394 3.966 0,62% 0,69% -0,07%

 
*Ποσοστό µεταβολής του Κύκλου Εργασιών. 
 
Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά οι οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα 
αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης, έχουν συνταχθεί και απεικονίζονται 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), όπως απαιτεί 
πλέον η σχετική νοµοθεσία. Ηµεροµηνία µετάβασης από τις Ελληνικές λογιστικές αρχές στα 
∆.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2004. 
 
Στα πιο πάνω αναφερόµενα µεγέθη παρατηρούµε τα εξής : 
 
1. Κύκλος Εργασιών 

 
Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας σηµειώθηκε αύξηση κατά € 127.210 χιλιάδες ή 22,01% σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση κυρίως λόγω της αύξησης των τιµών. 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - (Συνέχεια) 
 
1. Κύκλος Εργασιών - (Συνέχεια) 

 
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τοµείς δραστηριότητας της Εταιρίας και κατά 
κατηγορίες πωλήσεων έχει ως εξής: 

 
Γεωγραφικοί Κατηγορία Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή 

Τοµείς Πωλήσεων 2005 2004 % 
    
Εξωτερικό Εµπορ/τα/Καύσιµα 36.059 29.642 21,65% 
Εξωτερικό Εµπορ/τα/Λιπαντικά 1.617 1.936 -16,48% 

 Σύνολο 37.676 31.578 19,31% 
     

Εσωτερικό Εµπορ/τα/Καύσιµα  659.841 538.747 22,48% 
Εσωτερικό Εµπορ/τα/Λιπαντικά 7.766 7.748 0,23% 

 Σύνολο 667.607 546.495 22,16% 
    
 Γενικό Σύνολο 705.283 578.073 22,01% 

 
Η συνολική ποσότητα Καυσίµων και Λιπαντικών που εµπορεύθηκε η Εταιρία µας κατά τη 
χρήση 2005 σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της προηγουµένης χρήσης αναλύεται ως 
κάτωθι: 
 
 Τόνοι Τόνοι
 2005 2004 
Καύσιµα 1.206.772 1.259.696
Λιπαντικά 11.681 14.742
  

Σύνολα 1.218.453 1.274.438
 

2. Μικτό Αποτέλεσµα 
 

Το µικτό αποτέλεσµα της Εταιρίας διαµορφώθηκε στο ποσό των € 43.791 χιλ. έναντι € 41.669 
χιλ. της προηγουµένης χρήσεως αυξηµένο κατά 5,09%. 

 
3. Λειτουργικά έξοδα 
 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας παρουσιάζουν την πιο κάτω εξέλιξη µεταξύ των χρήσεων 
2005 και 2004. 

 

 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 

 
         2005 

 
      2004 

 
Μεταβολή 

ποσό 

 
Μεταβολή 

% 
   
∆ιοικήσεως 7.906 7.482 424 5,67%
∆ιαθέσεως 32.325 30.689 1.636 5,33%
Λοιπά έξοδα / (έσοδα) (4.275) (3.999) (276) 6,90%
  

Σύνολο            35.956          34.172 1.784 5,22%
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – (Συνέχεια) 
 
3. Λειτουργικά έξοδα – (Συνέχεια) 

 
Οι λειτουργικές δαπάνες όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα εµφανίζουν αύξηση κατά  € 
1.784 χιλ. ή 5,22%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πληθωριστικές τάσεις της 
αγοράς. 

 
Προκειµένου όµως να γίνει αξιολόγηση και σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση θα πρέπει 
τα λειτουργικά αυτά έξοδα, ως προς τα σηµαντικότερα κονδύλια τους, να συγκριθούν κατά 
κατηγορία  ως εξής: 

 
(α) Εξοδα διοικήσεως 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ      2005      2004 

% 
Μεταβολή 

  
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού  4.959 4.269 16,16% 
Ενοίκια 817 801 2,00% 
Λοιπά 2.130 2.412 -11,69% 

    
Σύνολο εξόδων διοικήσεως 7.906 7.482 5,67% 

 
(β) Εξοδα διαθέσεως 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

   
2005        2004 

% 
Μεταβολή 

  
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού  5.430 5.817 -6,65% 
Ενοίκια 3.072 2.656 15,66% 
Αποθήκευτρα 2.133 2.005 6,38% 
Μεταφορικά προϊόντων 12.340 10.719 15,12% 
Λοιπά 9.350 9.492 -1,50% 
Σύνολο εξόδων διαθέσεως 32.325 30.689 5,33% 

     
(γ) Λοιπά λειτουργικά (έσοδα) / έξοδα 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 

%      
Μεταβολή 

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές              751            592 26,86% 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές            (482)            (590) -18,31% 
Έσοδα παροχής υπηρεσιών            (141)              (198) -28,79% 
Ενοίκια         (3.065)           (2.695) 13,73% 
Λοιπά (έσοδα) / έξοδα         (1.338)           (1.108) 20,76% 
Σύνολο λοιπών λειτουργικών (εσόδων) (4.275) (3.999) 6,90% 
 
  
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 35.956 34.172 5,22% 

 
Αν οι δαπάνες αυτές αναχθούν στο κύκλο εργασιών των δύο χρήσεων προκύπτει ότι για µεν 
τη χρήση 2005 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,10% ενώ για τη χρήση 2004 ποσοστό 5,91%. 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - (Συνέχεια) 
 
4. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα είναι αρνητικά (έξοδα) και σηµείωσαν αύξηση 16,02%. 
Η αύξηση αυτη οφείλεται αφενός στους αυξηµένους χρεωστικούς τόκους της τρέχουσας 
χρήσης λόγω λήψης µεγαλύτερου ύψους δανείων και αφετέρου στην µείωση των πιστωτικών 
τόκων. 
 
  Μεταβολή 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004    Ποσό      % 
    
Έσοδα επενδύσεων (153) (112) (41) 36,61%
Πιστωτικοί τόκοι (548) (709) 161 -22,71%
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 2.171 2.088 83 3,98%

   
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
αποτελεσµάτων – έξοδα 1.470 1.267 203 16,02%

 
Τα έσοδα επενδύσεων αφορούν µερίσµατα από την συνδεδεµένη εταιρία “Ολυµπιακή Εταιρία 
Καυσίµων Α.Ε”. 

  
5. Φόροι εισοδήµατος 

 
Οι φόροι εισοδήµατος για τη χρήση 2005 ανήλθαν σε € 1.971 χιλ. και είναι µειωµένοι σε 
σχέση µε τη προηγουµένη χρήση κατά € 292 χιλ. ή 12,90%. 
 
Οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 
   
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 1.838 2.492 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 150 
Αναβαλλόµενος φορος εισοδήµατος 133 (379) 
   
Σύνολο 1.971 2.263 
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - (Συνέχεια) 
 
6. Μέρισµα 

 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας συνεκτιµώντας τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την 
πολιτική χειρισµού των κερδών, προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 
διανοµή συνολικού µερίσµατος για τη χρήση 2005 ποσού € 4.000.000. 
 
 

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η πορεία εργασιών της Εταιρίας µε βάση τα δεδοµένα της νέας χρήσεως 2006 κρίνεται ικανοποιητική 
δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών του πρώτου µήνα ανήλθε σε € 81.799 χιλιάδες (Ιανουάριος 2005: € 
61.533 χιλιάδες) και η ποσότητα των εµπορευµάτων που πωλήθηκαν ήταν Μ.Τ. 136.861 (Ιανουάριος 
2005: ΜΤ 139.958). 
 
Ο όγκος πωλήσεων της Εταιρίας για το 2006 αναµένεται να διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα µε 
το 2005, ενώ ο κύκλος εργασιών αναµένεται να αυξηθεί κατά περίπου 10% κυρίως λόγω των 
πληθωριστικών τάσεων και της ανόδου των τιµών. 
 
 
ΙΙΙ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Εντός του 2006 αναµένεται να ολοκληρωθεί το έργο που αφορά τον εκσυγχρονισµό του 
αντλιοστασίου στο σταθµό εκφόρτωσης της Εταιρίας, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Το 
κόστος του έργου κατα την 31.12.2005 ανήρχετο σε € 987.113. Η ολοκλήρωση του έργου αναµένεται 
να προσφέρει ταχύτερες και ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες καθώς θα επιτρέπει την ταυτόχρονη 
λειτουργία των γεµιστηρίων σε πληρη παροχή. 
 
 
IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
1. Πάγια στοιχεία 
 

Η συνολική αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας (Γήπεδα, 
κτίρια και εξοπλισµός) ανήρχετο κατα την 31.12.2005 σε € 35.886 χιλ. (31.12.2004 € 30.744 
χιλ.). Αντίστοιχα η συνολική αναπόσβεστη αξία των ασωµάτων ακινητοποιήσεων της 
εταιρίας (δικαιώµατα εκµετάλευσης και λογισµικό) ανήρχετο κατα την 31.12.2005 σε € 2.682 
χιλ. (31.12.2004 € 1.711 χιλ.). 

 
2. ∆ιαθέσιµα σε συνάλλαγµα 

 
Τα διαθέσιµα σε συνάλλαγµα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 ανέρχονται σε $ 899.505,14 ή € 
762.486,34. 
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IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - (Συνέχεια) 
 
3. Υποκαταστήµατα 
 

Ως υποκατάστηµα λειτουργεί το ευρισκόµενο επι της οδού 26ης Οκτωβρίου, στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
 

V. ΜΕΤΟΧΟΙ  
  

Η «Avin Oil ΑΒΕΝΕΠ» είναι θυγατρική µε ποσοστό 100% της «Μότορ Όϊλ (Ελλάς) ∆ιυλιστήρια 
Κορίνθου Α.Ε» η οποία είναι ανώνυµη εταιρία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24 και ειναι εισηγµένη 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. «Η Μότορ Όϊλ (Ελλάς)» δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν τη διύλιση και την εµπορία προϊόντων 
πετρελαίου. 
 
VΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 
Έως σήµερα δεν έχουν συµβεί άλλα σηµαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την οικονοµική θέση 
της Εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 
 
 
Αποκτώντας από τα παραπάνω εκτεθέντα και τις επισυναπτόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις µε τις 
σχετικές σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, πλήρη εικόνα των εργασιών της 
επιχείρησης και των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρακαλείσθε κ.κ. Μέτοχοι να 
εγκρίνετε αυτά και απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους κ.κ. Ελεγκτές (Ορκωτούς 
Λογιστές) από κάθε ευθύνη για τη κρινόµενη χρήση. 

 
 
 

Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2006.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

  

BΑΡ∆ΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ 

 ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΥΛΑΚΗΣ 

 ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΜΑΝΩΛΗ 

 


