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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» 

                       29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)     
                       
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 1.1.2006 - 31.12.2006. 
 
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 

 2006    2005   2006    2005 

Μεταβολή 
ποσοστού  
επί του 
ΚΕ 

Κύκλος Εργασιών 795.516 705.283 100,00% 100,00% 12,79%*

Κόστος πωληθέντων (750.423) (661.492) -94,33% -93,79% -0,54

Μικτό κέρδος 45.093 43.791 5,67% 6,21% -0,54
Έξοδα διάθεσης (36.225) (32.325) -4,55% -4,58% 0,03
Έξοδα διοίκησης (7.888) (7.906) -0,99% -1,12% 0,13
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / 
(έξοδα) 6.386 4.275 0,80% 0,61% 0,19

Μικτά Αποτελέσµατα 7.366 7.835 0,93% 1,11% -0,18
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.655) (1.470) -0,21% -0,21% 0,00
Καθαρά κέρδη  
χρήσεως προ φόρων 5.711 6.365 0,72% 0,90% -0,18
Φόροι Εισοδήµατος (1.427) (1.971) -0,18% -0,28% 0,10
Καθαρά κέρδη χρήσεως 
µετά από φόρους 4.284 4.394 0,54% 0,62% -0,08%

 
*Ποσοστό µεταβολής του Κύκλου Εργασιών. 
 
 
Στα πιο πάνω αναφερόµενα µεγέθη παρατηρούµε τα εξής : 
 
1. Κύκλος Εργασιών 

 
Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας σηµειώθηκε αύξηση κατά € 90.233 χιλιάδες ή 12,79% 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 2006 2005 % 
   
Εξωτερικό Εµπορ/τα/Καύσιµα 43.489 36.059 20,61% 
Εξωτερικό Εµπορ/τα/Λιπαντικά 1.037 1.617 -35,87% 

 Σύνολο 44.526 37.676 18,18% 
     

Εσωτερικό Εµπορ/τα/Καύσιµα  741.886 659.841 12,43% 
Εσωτερικό Εµπορ/τα/Λιπαντικά 9.104 7.766 17,23% 

 Σύνολο 750.990 667.607 12,49% 
    
 Γενικό Σύνολο 795.516 705.283 12,79% 

 
Η συνολική ποσότητα Καυσίµων και Λιπαντικών που εµπορεύθηκε η Εταιρία µας κατά τη 
χρήση 2006 σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της προηγουµένης χρήσης αναλύεται ως 
κάτωθι: 
 
 Τόνοι Τόνοι
 2006 2005 
Καύσιµα 1.216.714 1.206.772
Λιπαντικά 9.125 11.681
  

Σύνολα 1.225.839 1.218.453
 

2. Μικτό Αποτέλεσµα 
 

Το µικτό αποτέλεσµα της Εταιρίας διαµορφώθηκε στο ποσό των € 45.093 χιλ. έναντι € 43.791 
χιλ. της προηγουµένης χρήσεως αυξηµένο κατά 2,97%. 

 
3. Λειτουργικά έξοδα 
 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας παρουσιάζουν την πιο κάτω εξέλιξη µεταξύ των χρήσεων 
2006 και 2005. 

 

 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 

 
         2006 

 
      2005 

 
Μεταβολή 

ποσό 

 
Μεταβολή 

% 
   
∆ιοικήσεως 7.888 7.906 (18) -0,23%
∆ιαθέσεως 36.225 32.325 3.900 12,06%
Λοιπά έξοδα / (έσοδα) (6.386) (4.275)            (2.111) 49,38%
  

Σύνολο            37.727            35.956 1.771 4,93%
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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  € 
1.771 χιλ. ή 4,93%. 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) Έξοδα διοικήσεως 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ      2006      2005 

% 
Μεταβολή 

  
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού  4.869 4.959 -1,81% 
Ενοίκια 883 817 8,08% 
Λοιπά 2.136 2.130 0,28% 

    
Σύνολο εξόδων διοικήσεως 7.888 7.906 -0,23% 

 
(β) Έξοδα διαθέσεως 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

   
2006        2005 

% 
Μεταβολή 

  
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού  6.151 5.430 13,28% 
Ενοίκια 3.952 3.072 28,65% 
Αποθήκευτρα 2.291 2.133 7,41% 
Μεταφορικά προϊόντων 13.961 12.340 13,14% 
Λοιπά 9.870 9.350 5,56% 
Σύνολο εξόδων διαθέσεως 36.225 32.325 12,06% 

     
(γ) Λοιπά λειτουργικά (έσοδα) / έξοδα 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2006 2005 

%      
Μεταβολή 

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές           492                751 -34,49% 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές          (544)              (482) 12,86% 
Έσοδα παροχής υπηρεσιών            (72)              (141) -48,94% 
Ενοίκια        (3.693)          (3.065) 20,49% 
Λοιπά (έσοδα) / έξοδα        (2.569)          (1.338) 92,00% 
Σύνολο λοιπών λειτουργικών (εσόδων) (6.386) (4.275) 49,38% 
 
  
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 37.727 35.956 4,93% 

 
Η αύξηση των λοιπών λειτουργικών εσόδων οφείλεται αφενός στα αυξηµένα έσοδα από 
πώληση παγίου εξοπλισµού της εταιρίας και αφετέρου στα αυξηµένα έσοδα προηγουµένων 
χρήσεων. 
 
Αν οι δαπάνες αυτές αναχθούν στο κύκλο εργασιών των δύο χρήσεων προκύπτει ότι για µεν 
τη χρήση 2006 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,74% ενώ για τη χρήση 2005 ποσοστό 5,10%. 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - (Συνέχεια) 
 
4. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα είναι αρνητικά (έξοδα) και σηµείωσαν αύξηση 12,59%. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται ως επί το πλείστον στους αυξηµένους χρεωστικούς τόκους της 
τρέχουσας χρήσης λόγω της σταδιακής αύξησης των επιτοκίων, καθώς και στην αύξηση του 
µέσου όρου του βραχυπρόθεσµου δανεισµού λόγω αύξησης των τιµών πετρελαίου και των 
προϊόντων αυτού , ενώ σηµαντικά ήταν τα έσοδα της εταιρίας από πωλήσεις επενδύσεων. 
 
  Μεταβολή 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2006 2005    Ποσό      % 
    
Έσοδα επενδύσεων (156) (153) (3) 1,96%
Πιστωτικοί τόκοι (600) (548) (52) 9,49%
Έσοδα από πώληση επενδύσεων (1.140) 0 (1.140) -
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 3.551 2.171 1.380 63,57%
  
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
αποτελεσµάτων – έξοδα 1.655 1.470 185 12,59%

 
Τα έσοδα επενδύσεων αφορούν µερίσµατα από την συνδεδεµένη εταιρία “Ολυµπιακή Εταιρία 
Καυσίµων Α.Ε.” ενώ τα έσοδα από πωλήσεις επενδύσεων αφορούν την πώληση ποσοστού 
30% που κατείχε η εταιρία από το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας “Κόρινθος Power Α.Ε.” 

  
5. Φόροι εισοδήµατος 

 
Οι φόροι εισοδήµατος για τη χρήση 2006 ανήλθαν σε € 1.427 χιλ. και είναι µειωµένοι σε 
σχέση µε τη προηγουµένη χρήση κατά € 544 χιλ. ή 27,60%. 
 
Οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2006 2005 
   
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 1.473 1.838 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (46) 133 
   
Σύνολο 1.427 1.971 
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. 
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε προς 29% επί του φορολογητέου κέρδους της περιόδου 
1/1–31/12/2006, ενώ επί του φορολογητέου κέρδους για την αντίστοιχη περίοδο 1/1–
31/12/2005 προς 32%. 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - (Συνέχεια) 
 

6. Μέρισµα 
 
Τα µερίσµατα των µετόχων προτείνονται από τη διοίκηση της Εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσεως και 
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Τα µερίσµατα που 
διανεµήθηκαν κατά την παρούσα χρήση από τα κέρδη της προηγούµενης (1/1 – 31/12/2005) 
ανερχόταν σε 2,26 € ανά µετοχή (συνολικό ποσό € 4.000.000). Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, 
συνεκτιµώντας τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική χειρισµού των κερδών, 
προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανοµή συνολικού µερίσµατος για 
τη χρήση 2006 ποσού € 3.000.000 (ή ποσού € 1,54 ανά µετοχή). 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία, το φορολογητέο 
εισόδηµα φορολογείται στο όνοµα της Εταιρίας, εξαντλώντας έτσι κάθε φορολογική υποχρέωση επί 
των µερισµάτων. Τα προς διανοµή µερίσµατα προς τους µετόχους, (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 
καταβάλλονται καθαρά από κάθε φόρο. 

 
ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η πορεία εργασιών της Εταιρίας µε βάση τα δεδοµένα της νέας χρήσεως 2007 κρίνεται ικανοποιητική 
δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών του πρώτου µήνα ανήλθε σε € 71.747 χιλιάδες (Ιανουάριος 2006: € 
81.799 χιλιάδες) και η ποσότητα των εµπορευµάτων που πωλήθηκαν ήταν Μ.Τ. 129.576 (Ιανουάριος 
2006: ΜΤ 136.861). 
 
Ο όγκος πωλήσεων καθώς και ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για το 2007 αναµένεται να διατηρηθεί 
περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2006, εφόσον δεν υπάρξει κάποια σηµαντική αύξηση στις τιµές των 
καυσίµων. 
 
ΙΙΙ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Εντός του 2007 αναµένεται να ολοκληρωθεί το έργο που αφορά τον εκσυγχρονισµό του 
αντλιοστασίου στο σταθµό εκφόρτωσης της Εταιρίας, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Το 
κόστος του έργου κατά την 31.12.2006 ανήρχετο σε € 1.046.054. Η ολοκλήρωση του έργου 
αναµένεται να προσφέρει ταχύτερες και ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες καθώς θα επιτρέπει την 
ταυτόχρονη λειτουργία των γεµιστηρίων σε πλήρη παροχή. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και το 
έργο για τη µετατροπή των νησίδων ανεφοδιασµού καυσίµων του σταθµού Αγίων Θεοδώρων σε 
Bottom Loading. Το κόστος του έργου κατά την 31.12.2006 ανήρχετο σε € 404.324. ενώ η 
ολοκλήρωση του θα προσφέρει µεγιστοποίηση της ταχύτητας ανεφοδιασµού, ασφάλεια κατά την 
διάρκεια των φορτώσεων καθώς και µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος λόγω της µείωσης των 
διαφευγόντων αερίων. 
 

IV. 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. 
 
 
V. 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 2006. 
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VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
 Υποκαταστήµατα 
 

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

VII. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
α. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να είναι 
βιώσιµη µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης 
δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας αποτελείται από δανεισµό, 
χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα και ίδια κεφάλαια των µετόχων της εταιρίας που περιλαµβάνουν 
το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και τα κέρδη εις νέο. Η διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί 
την κεφαλαιακή διάρθρωση αυτής σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η 
αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεµένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. 
Πρόθεση της Εταιρίας είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση µέσω πληρωµής 
µερισµάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωµή υφισταµένων δανείων. 
 
β. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων 
 
Το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρίας συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες 
κεφαλαιαγορές, ρυθµίζοντας τους οικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών 
κινδύνων, κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιµών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου 
ρευστότητας. Η Εταιρία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, 
συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Το τµήµα 
διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρίας κάνει αναφορές σε τακτά διαστήµατα στη διεύθυνση της 
Εταιρίας που µε τη σειρά της ρυθµίζει τους κινδύνους και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές για να 
αµβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους. 
 
γ. Κίνδυνοι αγοράς 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας την εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής 
επιτοκίων  (βλέπε (ε) παρακάτω) καθώς και στην διακύµανση των τιµών του πετρελαίου. Η Εταιρία 
αντιµετωπίζει την διακύµανση των τιµών του πετρελαίου ρυθµίζοντας τα αποθέµατα στα κατώτερα 
δυνατά επίπεδα. ∆εν υπάρχουν αλλαγές στους κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται η Εταιρία στην αγορά 
που δραστηριοποιείται καθώς και στον τρόπο που αντιµετωπίζει και µετρά αυτούς τους κινδύνους. 
 
δ. Κίνδυνοι συναλλάγµατος 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας σε ξένα νοµίσµατα αφορούν κυρίως αγορές και πωλήσεις προϊόντων µε 
νόµισµα κίνησης το δολάριο. Το µέγεθος των συναλλαγών αυτών δεν είναι επαρκές για την 
δηµιουργία σηµαντικού κινδύνου για την Εταιρία από τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, ενώ για την αντιστάθµιση του κινδύνου οι αποπληρωµές των αγορών γίνονται µέσω των 
διαθεσίµων της εταιρίας σε δολάρια. 
 
ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 
 
Η Εταιρία έχει πρόσβαση σε σηµαντικές εγχώριες κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού. Προκειµένου τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες να µην επηρεάζονται σηµαντικά από τις 
διακυµάνσεις των επιτοκίων, το τµήµα πιστωτικής διαχείρισης αµβλύνει τον κίνδυνο µέσω της 
δανειοδότησης µε χρονικό ορίζοντα που να εξασφαλίζει την Εταιρία, ενώ επιδιώκεται και η µείωση 
των τραπεζικών spreads σε περιόδους ανόδου των ευρωπαϊκών επιτοκίων. 
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VII. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ - (Συνέχεια) 
 
ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος της Εταιρίας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις, Καθώς τα διαθέσιµα της Εταιρίας είναι κατατεθειµένα σε γνωστές τράπεζες του 
εσωτερικού. Οι  απαιτήσεις της Εταιρίας κατανέµονται σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν 
υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρία έχει συµβάσεις για 
τις συναλλαγές µε τους πελάτες της, στις οποίες ορίζεται ότι η τιµή πώλησης των προϊόντων θα είναι 
σύµφωνη µε τις αντίστοιχες τρέχουσες τιµές που ισχύουν κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης 
το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου ασχολείται αποκλειστικά µε την εφαρµογή της πιστωτικής 
πολιτικής της εταιρίας. Επιπροσθέτως για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της η Εταιρία λαµβάνει 
προσηµειώσεις ακινήτων από τους πελάτες της, εγγυητικές επιστολές τραπέζης, ενώ συνεργάζεται και 
µε ασφαλιστική εταιρία. 
 
η. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρηµατικών διαθεσίµων 
και εγκεκριµένων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας για την αντιµετώπιση 
κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων και να 
εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων. 
 
VΙΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
Η περιβαλλοντολογική πολιτική της Avin Oil σχετίζεται µε την αυστηρή τήρηση των προβλεποµένων 
από την οικεία νοµοθεσία διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Η εγκατάσταση αποθήκευσης της Avin Oil στους Αγ. Θεοδώρους είναι εφοδιασµένη µε όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις περιβαλλοντολογικών όρων, όπως αυτές προβλέπονται από τη νοµοθεσία, ενώ 
η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί στοιχείο της καθηµερινής πρακτικής της εταιρίας σε όλες 
τις φάσεις αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων της. 
 
Οι εργασιακές σχέσεις είναι ιδιαίτερα καλές, αφού η διαµόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόµενων 
από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στην ανάπτυξη αµοιβαίου πνεύµατος εµπιστοσύνης, 
κατανόησης και συνεργασίας καθώς και στη διατύπωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, 
που καθορίζουν µε σαφή και αµερόληπτο τρόπο όλα τα θέµατα προσλήψεων, µετακινήσεων, 
προαγωγών, εκπαιδεύσεως, αµοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών. 
 
Όλες οι δραστηριότητες της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού γίνονται µε διαφάνεια και 
αξιοκρατία. Το σύστηµα που εφαρµόζει η εταιρεία για τον καθορισµό, διαχείριση και εξέλιξη των 
αµοιβών του προσωπικού, χαρακτηρίζεται από συνέπεια και αντικειµενικότητα. Προσφέρονται  
ανταγωνιστικές αµοιβές, βασισµένες στην απόδοση. 
 
Οι οικειοθελείς παροχές στους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων και αποβλέπουν στην ενίσχυση της ασφάλισης των, πέραν των απαιτήσεων του 
νόµου, στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσµών τους µε την εταιρεία, στην ανάπτυξη συνεργασίας και 
οµαδικού πνεύµατος και στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Ορισµένες από τις 
ενέργειες που υλοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία της εταιρείας είναι:  
 

o Πρόγραµµα συµπληρωµατικής ασφάλισης ζωής και υγείας. 
o Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. 

 
Το µορφωτικό επίπεδο του προσωπικού έχει ιδιαίτερη σηµασία. Στόχος είναι να προσελκύονται, να 
αναπτύσσονται και να παραµένουν στην εταιρεία κατάλληλοι και ικανοί άνθρωποι. Για τη 
µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζοµένων και τη δηµιουργία εργασιακού περιβάλλοντος 
υψηλής απόδοσης, υλοποιούνται προγράµµατα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και επαγγελµατικής ανέλιξης, 
ενώ το προσωπικό ενθαρρύνεται για συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που οδηγούν στην 
απόκτηση αναγνωρισµένου πτυχίου. 
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IX. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
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, 23 Φεβρουαρίου 2007.

  

 2006 2005 
 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 
 

Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 
Σύνολο Ενεργητικού 

 
2,51% 2,93%

 
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
    23,64% 

 
    24,64% 

 
∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

 
Σύνολο  ∆ανεισµού          . 

Σύνολο ∆ανεισµού & Ιδίων Κεφαλαίων 

 
    83,43% 

 
    80,10% 

 
Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC) 

 
Κέρδη µετά από φόρους + Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  . 

Σύνολο  Καθαρού ∆ανεισµού + Ίδια Κεφάλαια + Προβλέψεις 

 
    6,15% 

 
    6,49% 
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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 

 ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜΑΚΗΣ 

 


