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Δ Κ Θ Δ  Ζ  Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η  Δ Ω  

(ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007) 

ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ  

 «AVIN OIL - ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ» 

                       37
ε
 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1

ε
 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ – 31

ε
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014)     

                       

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ησάλλεο Β. Βαξδηλνγηάλλεο  

ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο, ηελ Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο πνπ 

θαηαξηίζζεθε γηα ηε ρξήζε 1.1.2014 - 31.12.2014. 

 

Η. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2014 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2013, 

θηλήζεθαλ σο εμήο: 

 

 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ 

 

Πνζνζηά επί ηνπ 

Κύθινπ Δξγαζηώλ 

Μεηαβνιή 

πνζνζηνύ  

επί ηνπ 

ΚΔ  2014 2013   2014    2013 

Κχθινο Δξγαζηψλ 835.698 872.058 100% 100% -4,17%* 

Κφζηνο πσιεζέλησλ (801.211) (841.469) -95,87% -96,49%      0,62% 

Μεηθηά Απνηειέζκαηα 34.487 30.589 4,13% 3,51%      0,62% 

Έμνδα δηάζεζεο (34.403) (31.332) -4,12% -3,59%          -0,52% 

Έμνδα δηνίθεζεο (9.474) (9.957) -1,13% -1,14%         -0,01% 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα / 

(έμνδα) 11.706 7.968 1,40% 0,91%      0,49% 

Απνηειέζκαηα 

Δθκεηάιιεπζεο 2.316 (2.732) 0,28% -0,31%      0,59% 

Έζνδα απφ επελδχζεηο 1.811 1.598     0,22% -0,31% 0,53% 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (10.476) (10.327) -1,25% -1,00%      -0,25% 

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (6.348) (11.461) -0,76% -1,31%      -0,55% 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 2.093 2.160 0,25% 0,25%      0,00 % 

Καζαξά θέξδε/(Εεκηέο) 

ρξήζεωο 

κεηά από θόξνπο (4.254) (9.301) -0,51% -1,07%         0,56% 

      

Λνηπά πλνιηθά 

Δηζνδήκαηα      

Αλαινγηζηηθά 

Κέξδε/(Εεκηέο) (427) 168 0,06% 0,02%      0,07% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 111 (44) 0,01% 0,01% 0,02% 

πγθεληξωηηθό ζπλνιηθό 

εηζόδεκα ρξήζεο (4.570) (9.177) 0,57% 1,05%        1,60% 
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ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα κεγέζε παξαηεξνχκε ηα εμήο : 

 

1. Πωιήζεηο 

 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά € 36.360 ρηιηάδεο ή 4,17% ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ Γηεζλψλ ηηκψλ 

ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο ηνπ 

Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαηά γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο θαη θαηά 

θαηεγνξίεο πσιήζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

Γεωγξαθηθνί Καηεγνξία Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ Μεηαβνιή 

Σνκείο Πωιήζεωλ 2014 2013 % 

     

Δμσηεξηθφ Δκπνξ/ηα/Καχζηκα 27.032 44 61336,36% 

Δμσηεξηθφ Δκπνξ/ηα/Ληπαληηθά 5.515 4.870 13,24% 

 ύλνιν 32.547 4.914 562,33% 

     

Δζσηεξηθφ Δκπνξ/ηα/Καχζηκα  793.942 858.837 -7,34% 

Δζσηεξηθφ Δκπνξ/ηα/Ληπαληηθά 8.991 8.307 8,23% 

Δζσηεξηθφ        πζθεπαζίεο 218 0  

 ύλνιν 802.933 867.144 -7,38% 

     

 Γεληθό ύλνιν 835.698 872.058 -4,17% 

 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ πνπ εκπνξεχζεθε ε Δηαηξία καο θαηά ηε 

ρξήζε 2014 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο αλαιχεηαη σο 

θάησζη: 

 Σόλνη Σόλνη 

 2014 2013 

Καχζηκα 675.633 633.139 

Ληπαληηθά 11.728 10.860 

   

ύλνιν 687.361 643.999 

 

 

2. Μεηθηό Κέξδνο 

 

Σν κεηθηφ θέξδνο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ € 34.488 ρηι. έλαληη € 30.589 

ρηι. ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο, απμεκέλν θαηά 12,74% 

 

 

3. Λεηηνπξγηθά έμνδα 

 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνπλ ηελ πην θάησ εμέιημε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ 

2014 θαη 2013. 

 

Πνζά ζε ρηι. επξώ 

 

         2014 2013 

 

Μεηαβνιή 

πνζό 

 

Μεηαβνιή 

% 

     

Γηνηθήζεσο 9.474 9.957   (483) -4,85% 

Γηαζέζεσο 34.403 31.332   3.071 9,80% 

Λνηπά έμνδα / (έζνδα) (11.706) (7.968)  (3.738)  46,91% 

     

ύλνιν            32.171            33.321  (1.150) -3,45% 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα εκθαλίδνπλ απμεκέλν θαηά € 

1.150ρηι. ή 3,45%. 
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Η. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – (πλέρεηα) 

 

3. Λεηηνπξγηθά έμνδα – (πλέρεηα) 

 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα γίλεη αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζα πξέπεη 

ηα ιεηηνπξγηθά απηά έμνδα, σο πξνο ηα ζεκαληηθφηεξα θνλδχιηα ηνπο, λα ζπγθξηζνχλ θαηά 

θαηεγνξία  σο εμήο: 

 

(α) Έμνδα δηνηθήζεωο 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ      2014 2013 

% 

Μεηαβνιή 

    

Κφζηνο Μηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ  5.480 5.778 -5,16% 

Δλνίθηα 1.080 1.373 -21,35% 

Λνηπά 2.914 2.806 3,85% 

    

ύλνιν εμόδωλ δηνηθήζεωο 9.474 9.957 -4,85% 
 

(β) Έμνδα δηαζέζεωο 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ 

        

2014 2013 

% 

Μεηαβνιή 

    

Κφζηνο Μηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ  5.212 5.211 0,01% 

Δλνίθηα 6.046 6.533 -7,46% 

Μεηαθνξηθά πξντφλησλ 10.462 11.140 -6,08% 

Λνηπά 12.683 8.448 50,13% 

 

ύλνιν εμόδωλ δηαζέζεωο 34.403 31.332 9,80% 

     

(γ) Λνηπά ιεηηνπξγηθά (έζνδα) / έμνδα 

 

Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ 2014      2013 

%       

Μεηαβνιή 

Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο           124           175 -29,14% 

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο        (307)        (102) 200,98% 

Έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ      (1.624)        (983) 65,21% 

Δλνίθηα     (5.781)     (5.676) 1,85% 

Λνηπά (έζνδα) / έμνδα     (4.118)     (1.382) 197,97% 

 

ύλνιν ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ (εζόδωλ) (11.706) (7.968) 46,91% 

 

 

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδωλ  32.171 33.321 -3,45% 

 

 

Σα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο έρνπλ απμεζεί ζπλνιηθά θαηά Δπξψ 2.588εθαη. (6,27%). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ. εκεησηένλ, φηη νη δαπάλεο ησλ ελνηθίσλ κεηψζεθαλ. 

Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2014 δηελεξγήζεθαλ επηπιένλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ χςνπο 

Δπξψ 3.617ρηι.  

 

Αλ νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο αλαρζνχλ ζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ δχν ρξήζεσλ πξνθχπηεη φηη 

γηα κελ ηε ρξήζε 2014 αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 5,25% ελψ γηα ηε ρξήζε 2013 πνζνζηφ 

4,73%. 
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Η. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ - (πλέρεηα) 
 

4. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο, ε θαζαξή δαπάλε πνπ πξνέθπςε, 

κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά €64 ρηι.(0,74%).  Ζ κεηαβνιή απηή 

αλαιχεηαη θαηά θαηεγνξία ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο: 

 

   Μεηαβνιή 

Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ 2014 2013    Πνζό      % 

     

Έζνδα επελδχζεσλ (735) (876) 141 -16,12% 

Πηζησηηθνί ηφθνη (799) (779) (20) 2,53% 

Λνηπά έμνδα/(έζνδα) επελδχζεσλ (277) 57 (335) -587,10% 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & έμνδα ηξαπεδψλ 10.476 10.327 149 1,44% 

 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάηωλ – έμνδα 

8.665 8.729 (64) -0,74% 

 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα έζνδα επελδχζεσλ ηνπ έηνπο 2014 αθνξνχλ κεξίζκαηα απφ ηελ 

ζπλδεδεκέλε εηαηξία “Τπεξεζίεο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ Α.Δ.”, ε νπνία δηέλεηκε ην κέξηζκα 

ηεο ρξήζεο ηνπ 2013 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014.  

 

  

 

 

 

5. Φόξνη  
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  

 1/1 – 31/12/14  1/1 – 31/12/13 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο 0  (219) 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ: 0  0 

 0  (219) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα 

απνηειέζκαηα (2.093)  2.379 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (111)  (44) 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  

(εκείωζε 19) (2.204)  2.335 

ύλνιν      (2.204)        2.116 

 

 

 

 

Γηα ηελ εηαηξία βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2014 

ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1159/22.07.2011 απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 
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6. Μέξηζκα 
 

Σα κεξίζκαηα ησλ κεηφρσλ πξνηείλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαη 

ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Καηά ηελ παξνχζα 

ρξήζε δελ πξνέθπςαλ κεξίζκαηα θαζψο ηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (1/1 

– 31/12/2013) ήηαλ δεκηέο. Οκνίσο θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα 

δηαλνκή κεξίζκαηνο αθνχ ηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ ηεο εηαηξείαο είλαη δεκηέο. 

  

 

ΗΗ. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Ο φγθνο πσιήζεσλ θαζψο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ην 2015 αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί 

πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2014, εθφζνλ δελ ππάξμεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ θαη ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, ε εηαηξεία εθηηκά φηη ζα εληζρπζνχλ 

νη πσιήζεηο ηνπ Σνκέα ηεο Βηνκεραλίαο, θαζψο αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ άκεζα ηα έξγα νδνπνηίαο 

ζηνπο κεγάινπο νδηθνχο άμνλεο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη ζα δψζνπλ ψζεζε ζηηο πσιήζεηο 

αζθάιηνπ, καδνχη, ιαδηψλ θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο. 

ηα πιαίζηα απηά ε εηαηξεία έρεη απμήζεη ηελ εηαηξηθή δηαθήκηζε, θπξίσο κέζσ ηεο θακπάληαο 

«Diesel Best Action», νχησο ψζηε λα γίλεη επξχηεξα γλσζηφ ην Brand ηεο εηαηξείαο αθνχ πξφθεηηαη 

γηα έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ κε πςειέο επηδφζεηο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ θεηαλίσλ πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε απμεκέλεο θαηαλαιψζεηο. 

ην θνκκάηη ησλ εμαγσγψλ, παξαηεξείηαη ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θπξίσο πξνο ηα Βαιθάληα θαζψο 

ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα ηεο κεηξηθήο Motor Oil είλαη 

πνιχ πνηνηηθά θαη αληαγσληζηηθά.   

Αθφκα, θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2015 ζα γίλεη απνξξφθεζε ηνπ θιάδνπ ησλ Καπζίκσλ ηεο εηαηξείαο 

Cyclon θαη φινπ ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαηεξίσλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ην κεξίδην 

αγνξάο ηεο Avin. 

 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζην ηαζκφ Φφξησζεο Αγίσλ Θενδψξσλ,  

πξνζδνθάηαη φηη ζα πξνθχςεη ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ επέθηαζε ησλ θνξηψζεσλ γηα ηε Θεζζαιία 

θαη ηε Γπηηθή Διιάδα. 

 

Σέινο, ε εηαηξεία απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε έρεη αλαιάβεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πξαηεξίσλ 

θαη ησλ ππνινίπσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν ηεο απνθέξεη έζνδα απφ ινηπέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Ζ πνξεία εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο κε βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 θξίλεηαη 

ειπηδνθφξα. 

 

 

ΗΗΗ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ – ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2007 ε Δηαηξία πξνέβε ζηελ ίδξπζε ηεο 100% ζπγαηξηθήο εηαηξίαο «Μαθξαίσλ 

Α.Δ.». θνπφο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη ε ίδξπζε 

θαη ιεηηνπξγία πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ε εκπνξία πγξψλ θαπζίκσλ, ε 

παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζε πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, ε κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη ε άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ζπλαθή 

πξντφληα, αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 

Παξάιιεια, ε Δηαηξία πξνέβε ζηελ απφθηεζε ή κίζζσζε ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

πξαηεξίσλ ππφ ηελ δηαρείξηζε ηεο «Μαθξαίσλ Α.Δ.», κε ηειηθφ ζηφρν ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ ηεο 

Δηαηξίαο, ηνλ έιεγρν, ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ, ησλ ηηκψλ θαη ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο. Μέζα απφ 

ηα πξαηήξηα απηά επηηπγράλνπκε ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηελ 

πξνβνιή ηνπ δηθηχνπ ηεο Avin Oil, κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πειάηεο ηεο.  

 

Σελ 31/12/2014 ε ζπγαηξηθή εηαηξία «Μαθξαίσλ Α.Δ.». είρε ππφ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο 80 

πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, ελψ ην ζρεηηθφ αλαπηπμηαθφ ζρέδην πξνβιέπεη ηελ έληαμε ηνπιάρηζηνλ 

δεθαηξία λέσλ πξαηεξίσλ εληφο ηνπ 2015, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ εχξεζε θαη απφθηεζε ρψξσλ 

θαηάιιεισλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξαηεξίσλ, εληφο ησλ επνκέλσλ εηψλ.   
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Δπηπιένλ, ε εηαηξεία κέζσ ησλ πξαηεξίσλ ηεο Μαθξαίσλ επηδηψθεη ηελ ψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

πγξαεξίνπ θίλεζεο, θαζψο ην πξντφλ είλαη ειθπζηηθφηεξν πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή έρνπλ απμεζεί θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ γλσζηφ ην πξντφλ ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο Auto Gas ζε θαηλνχξγηα πξαηήξηα κέζα ζην 2015. Παξάιιεια, ζηηο 

αίζνπζεο ησλ Πξαηεξίσλ Μαθξαίσλ αλακέλνληαη απμήζεηο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο απφ ηηο πσιήζεηο 

ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζηελ ζπγαηξηθή ΜΑΚΡΑΗΩΝ ΑΔ., ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ηεο ηειεπηαίαο, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, έρεη γίλεη θαηψηεξν απφ ην έλα δεχηεξν 

(1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ., ζα ζπγθαιέζεη, θαη’ άξζξν 47 Κ.Ν. 

2190/1920, Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ ψζηε λα αξζνχλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηνπο άξζξνπ απηνχ. 

 

Δπίζεο, ε Δηαηξία ζηηο αξρέο ηνπ 2015 νινθιήξσζε ζην ζχλνιν ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηαζκνχ 

Δμππεξέηεζεο Απηνθηλήησλ (ΔΑ) ζε ζηξαηεγηθφ ζεκείν (Λεπηνθαξπά), ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηηο 

θαηαλαιψζεηο ησλ Πξαηήξηα ηεο ΜΑΚΡΑΗΩΝ πνπ ήδε έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Δπηπξνζζέησο, ην 

2013 έρεη μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ελφο θαηλνχξγηνπ ηαζκνχ εμππεξέηεζεο Απηνθηλήησλ (ΔΑ) ζηελ 

πεξηνρή Πειιάλα πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο πάξηεο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη λα 

μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληφο ηνπ 2015. 

 
Σέινο, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΤΑΚΗΟΤ Α.Δ.» ζα αξρίζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο κέζα ζηε ρξήζε 2015. 

 
 

IV. ΜΔΣΟΥΟΗ 

 

Ζ «Avin Oil ΑΒΔΝΔΠ» είλαη ζπγαηξηθή κε πνζνζηφ 100% ηεο «Μφηνξ Ότι (Διιάο) Γηπιηζηήξηα 

Κνξίλζνπ Α.Δ» ε νπνία είλαη αλψλπκε εηαηξία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε έδξα ζην Μαξνχζη, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Σ.Κ. 151 24 θαη εηλαη εηζεγκέλε 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ «Μφηνξ Ότι (Διιάο)» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ θαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αθνξνχλ ηε δηχιηζε θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ. 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο «Avin Oil ΑΒΔΝΔΠ»  αλέξρεηαη ζε € 15.709.481 απνηεινχκελν 

απφ 5.343.361 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα, 

νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,94 ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θακία 

ελεξγφ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

 

V. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΜΒΔΗ ΔΩ ΖΜΔΡΑ 

 

Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ 

επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 

 

VΗ. ΚΤΡΗΔ ΠΖΓΔ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΔΚΣΗΜΖΔΩΝ 

 

Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην 

χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε 

απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο 

απαηηήζεσλ, αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.  

Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επίδηθεο ππνζέζεηο θαη ηηο αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη ζηε ζεκείσζε 26 επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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 Άιιεο πεγέο αβεβαηφηεηαο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία φπσο απμήζεηο απνδνρψλ, 

ππνιεηπφκελα έηε αθππεξέηεζεο, πιεζσξηζκφο θιπ. Δπίζεο πεγή αβεβαηφηεηαο απνηειεί ε εθηίκεζε 

ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη 

ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο 

εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

 

VII. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

Διιάδα. Γεληθφηεξα φπσο αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ, δελ 

ζεσξεί φηη ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

 

α. Γηαρείξηζε θηλδύλωλ θεθαιαίνπ 
 

Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη 

βηψζηκε κεγηζηνπνηψληαο ηελ απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο 

δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα. Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξίαο απνηειείηαη απφ δαλεηζκφ, 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα θέξδε εηο λέν. 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο, ζε ζπλερή βάζε. Μέξνο 

απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε αλαζεψξεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

θηλδχλσλ αλά θαηεγνξία θεθαιαίνπ. Πξφζεζε ηεο Δηαηξίαο είλαη ε ηζνξξνπία ζηελ φιε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε κέζσ πιεξσκήο κεξηζκάησλ θαζψο θαη έθδνζεο λέσλ ή απνπιεξσκή πθηζηακέλσλ 

δαλείσλ. 

 
 

Στέζη Καθαρού Χρέοσς προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο επηζθνπεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ην 

πιαίζην απηήο ηεο επηζθφπεζεο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη γηα θάζε 

θαηεγνξία θεθαιαίνπ.  

 

Ζ ζρέζε απηή έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  31/12/2014 31/12/2013 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 135.030 138.126 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (5.784) (9.333) 

Καζαξφ ρξένο 129.246 128.793 

   

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 8.128 12.698 

   

ρέζε Καζαξνχ Υξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 15,90 10,14 
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β. Γηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ θηλδύλωλ 

 

Σν ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξίαο ζπληνλίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, 

ξπζκίδνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. Απηνί 

νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο αγνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκηζκαηηθψλ θηλδχλσλ, 

θηλδχλσλ εχινγεο αμίαο επηηνθίσλ θαη θηλδχλσλ ηηκψλ), πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο. Ζ Δηαηξία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Σν ηκήκα 

δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξίαο θάλεη αλαθνξέο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο 

πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ξπζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γηα λα ακβιχλεη ηελ 

πηζαλή έθζεζε ζε θηλδχλνπο. 

 

γ. Κίλδπλνη αγνξάο 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο ηελ εθζέηνπλ πξσηίζησο ζε νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο αιιαγήο 

επηηνθίσλ  (βιέπε (ε) παξαθάησ) θαζψο θαη ζηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο απνζεκάησλ. Ζ Δηαηξία αληηκεησπίδεη ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ ξπζκίδνληαο ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα. Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ εθηίζεηαη ε Δηαηξία ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ αληηκεησπίδεη θαη κεηξά απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ θαηά ην 2014, γεληθά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη εηδηθφηεξα, ζηνλ θιάδν 

δηχιηζεο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ε επίηεπμε θεξδνθνξίαο γηα ηελ Δηαηξία θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. 

 

δ. Κίλδπλνη ζπλαιιάγκαηνο 

 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο ζε μέλα λνκίζκαηα αθνξνχλ θπξίσο αγνξέο θαη πσιήζεηο πξντφλησλ κε 

λφκηζκα θίλεζεο ην δνιάξην. Σν κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ δελ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

δεκηνπξγία θηλδχλνπ γηα ηελ Δηαηξία απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ελψ γηα 

ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ νη απνπιεξσκέο ησλ αγνξψλ γίλνληαη κέζσ ησλ δηαζεζίκσλ ηεο 

Δηαηξίαο ζε δνιάξηα. 

 

 

ε. Κίλδπλνη επηηνθίωλ 

 

Ζ Δηαηξία έρεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο εγρψξηεο θεθαιαηαγνξέο θαη είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά επηηφθηα θαη φξνπο δαλεηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα κελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, ην ηκήκα πηζησηηθήο δηαρείξηζεο ακβιχλεη ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο 

δαλεηνδφηεζεο κε ρξνληθφ νξίδνληα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ Δηαηξία, ελψ επηδηψθεηαη θαη ε κείσζε 

ησλ ηξαπεδηθψλ spreads ζε πεξηφδνπο αλφδνπ ησλ επξσπατθψλ επηηνθίσλ. 

 

Δάλ ηα πθηζηάκελα επηηφθηα ήηαλ 50 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξα ή ρακειφηεξα, θξαηψληαο ζηαζεξέο 

ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ην πξν-θφξσλ θέξδνο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014, 

ζα κεησλφηαλ ή ζα απμαλφηαλ αληίζηνηρα θαηά πεξίπνπ € 690 ρηιηάδεο. 

 

δ. Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 

 

Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο ηεο Δηαηξίαο αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο, Καζψο ηα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε γλσζηέο ηξάπεδεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ.  

Οη  απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηαλέκνληαη ζε έλαλ επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη 

ζπγθέληξσζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ Δηαηξία έρεη ζπκβάζεηο γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηεο, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ε ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο 

ην ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο. Δπηπξνζζέησο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ε Δηαηξία ιακβάλεη 

πξνζεκεηψζεηο αθηλήησλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο. 
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ε. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

θαη εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ή φρη. Ζ Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ 

πηζηψζεσλ απφ ηξάπεδεο εζσηεξηθνχ ή κέζσ ηνπ Οκίινπ απφ ηξάπεδεο εμσηεξηθνχ. 

Ζ Δηαηξία αλακέλεη λα επαλαθέξεη ηελ ζρέζε ”δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα”, ζηα βέιηηζηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επίπεδα, κε ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2014 (2014:15,90 - 2013: 

10,13). 

 

 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ελειηθίσζεο ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο: 

 

2014 

 πλνιηθφ 

Μέζν 

Δπηηφθην 

     

      

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 ρξφληα 5 + ρξφληα χλνιν 

       

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο          60.175    0 0 0 60.175 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 6,73%         12.501 681 121.849 0        135.030 

ύλνιν         72.675 681 121.849 0 195.205 

 

 

2013 

 πλνιηθφ 

Μέζν 

Δπηηφθην 

     

      

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  0-6 κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 ρξφληα 5 + ρξφληα χλνιν 

       

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο            47.595    0 0 0 47.595 

Γάλεηα ηξαπεδψλ 6,98%         13.246 500 47.500 76.881      138.126 

ύλνιν         60.841 500 47.500 76.881 185.722 

       

 

 

VΗΗΗ. ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ - ΔΡΓΑΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

Ζ  Avin Oil δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ κε ήζνο θαη ζπλέπεηα απφ ην 

1977, κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, κε θχξην κέιεκα ηελ ζσζηή εμππεξέηεζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, δηα κέζνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θνξπθαίσλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο, ε Δηαηξία πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηεο θπξίσο απφ ηελ ΜΟΣΟΡ 

ΟΗΛ, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξντφληα πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Παξάιιεια, νη άξηζηεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ  ζηαζκφ 

απνζήθεπζεο ησλ Αγ. Θενδψξσλ Κνξηλζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο δηαλνκήο θαη 

απνζήθεπζεο ησλ θαπζίκσλ ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

θαπζίκνπ πνπ θαηαιήγεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.  

 

Δπηπξνζζέησο, ε Δηαηξία έρνληαο απφιπην ην αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο εθαξκφδεη απζηεξέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή. Με δηαξθή έιεγρν, αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ αζθαιείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εληνπίδεη θαη εμαιείθεη αλαζθαιείο ελέξγεηεο θαη 

θαηαζηάζεηο, ελψ είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θάζε έθηαθηε αλάγθε ή 

επείγνπζα θαηάζηαζε, ζέηνληαο ππφ πιήξε έιεγρν ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε άλζξσπν ή ζην πεξηβάιινλ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ή ζε ηξίηνπο. 
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Παξάιιεια, βαζηθφ κέιεκα θαη πνιηηηθή ηεο Avin Oil απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο, κε 

ηελ   πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο 

ηεο Δηαηξίαο ζε φιεο ηηο θάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, ηεξψληαο απζηεξά 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ηεο Avin Oil ζηνπο Αγ. Θενδψξνπο απνηειεί έλα 

ππεξζχγρξνλν ζηαζκφ θφξησζεο, εμνπιηζκέλν κε πιήξε ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ελψ παξάιιεια είλαη εθνδηαζκέλε κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο 

πεξηβαιινληνινγηθψλ φξσλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηελ πνηφηεηα, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν EN ISO 

9001, πνπ βεβαηψλεηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ TUV AUSTRIA CERT, κε Πεδίν Δθαξκνγήο ηελ 

Απνζήθεπζε-Δκπνξία θαη Γηαλνκή Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ θαη Γηαρείξηζε Πξαηεξίσλ. Σν 

ζχζηεκα απηφ αξρηθά πηζηνπνηήζεθε ην 2008 θαη ζηελ ζπλέρεηα επαλαπηζηνπνηήηαη θάζε ρξφλν. 

 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν, αθνχ ε δηακφξθσζή ηνπο, πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, βαζίδεηαη πάλσ ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ειεπζεξηψλ, πάλσ ζηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε θαζηέξσζε πνιηηηθψλ δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ θαζνξίδνπλ κε ζαθή θαη ακεξφιεπην ηξφπν φια ηα ζέκαηα πξνζιήςεσλ, 

κεηαθηλήζεσλ, πξναγσγψλ, εθπαίδεπζεο, ακνηβψλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, αδεηψλ θαη απνπζηψλ. 

            

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ εθαξκφδεηαη έλα 

ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα, δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Παξέρνληαη 

αληαγσληζηηθέο ακνηβέο, βαζηζκέλεο ζηελ απφδνζε. 

 

Δθηφο απφ ηηο πάζεο θχζεσο ρξεκαηηθέο ακνηβέο, πξνζθέξνπκε ζην πξνζσπηθφ καο θαη έλα επξχ 

θάζκα νηθεηνζειψλ παξνρψλ πνπ θαιχπηνπλ απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη νηθεηνζειείο παξνρέο 

απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιηζήο ηνπο πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ, ζηελ πεξαηηέξσ 

ζχζθηγμε ησλ δεζκψλ ηνπο κε ηελ εηαηξεία, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Οξηζκέλεο 

απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο εηαηξείαο είλαη: 

 

o Πξφγξακκα ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο δσήο θαη πγείαο. 

o πληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. 

 

Αλαγλσξίδνπκε φηη ε αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ε πινπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Δηαηξίαο ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν θαη πςειήο ηερληθήο εμεηδίθεπζεο θιάδν φπσο είλαη ν θιάδνο ηνπ 

πεηξειαίνπ, ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ καο ζηνπο ηνκείο ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, φζν θαη ηεο αηνκηθήο επηκφξθσζεο είλαη ζέκα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην νπνίν 

γίλνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ρξήκα θαη ζε ρξφλν απαζρφιεζεο. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε 

πξνβιέπεη ηε ζχλδεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δηαζέηεη θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ηειηθφ ζηφρν ηε ζπλερή, ππεχζπλε, επέιηθηε θαη 

νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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IX. ΒΑΗΚΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

X. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 

 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ Πωιήζεηο Αγνξέο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Μεηξηθή Δηαηξία (ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ) 2.620 417.664 393 46.906 

Θπγαηξηθή (ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ.) 108.898 492 3.694 383 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 27.813 8.967 4.607 720 

ύλνιν 139.331 427.123 8.694 48.009 

 

Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηηο θαλνληθέο ηηκέο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Σα νθεηιφκελα πνζά είλαη αθάιππηα θαη ζα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ. Κακία 

εγγχεζε δελ έρεη δνζεί  ή ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε.  

 

Δπίζεο, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 

  

 2014 2013 

 

Απφδνζε Δλεξγεηηθνχ (ROA) 

 

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

-2,05% 

 

 -4,63% 

 

Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 

 

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

    -52,34% 

 

   -73,25% 

 

Απφδνζε Δπελδπκέλσλ Κεθαιαίσλ (ROIC) 

 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο + Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  . 

χλνιν  Καζαξνχ Γαλεηζκνχ + Ίδηα Κεθάιαηα + Πξνβιέςεηο-

Γηαζέζηκα 

 

 

     2,51 % 

 

-1,16 % 

   

 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Μφριεπζεο 

 

                  χλνιν  Γαλεηζκνχ          .     

χλνιν Γαλεηζκνχ & Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

          

94,32% 

 

 

91,58% 

 

ρέζε Γαλεηζκνχ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 

χλνιν Γαλεηζκνχ 

Ίδηα Κεθάιαηα 

 

 

16,61 

 

 

 

10,88 
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Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 

 

Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, πνπ απνηεινχλ θαη ην αλψηαην θιηκάθην ηεο δηνίθεζεο ηεο 

Δηαηξίαο, γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2014 θαη 1/1 – 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε € 388 ρηιηάδεο θαη € 

473 ρηιηάδεο αληίζηνηρα. 

 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπδεηνχληαη θαη εγθξίλνληαη ζηελ Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

Άιιεο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο 1/1-31/12/2014 πνπ αθνξνχλ δηεπζπληηθά ζηειέρε αλέξρνληαη ζε € 23 

ρηιηάδεο (1/1-31/12/2013 € 21  ρηιηάδεο), θαζψο θαη απνδεκηψζεηο Δπξψ  226 ρηιηάδεο. 
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Μαξνχζη, 13 Μαξηίνπ 2015. 
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