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Δ Κ Θ Δ  Η  Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι  Δ Ω  

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

 «ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Δ. – ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ & 
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ» 

                       8
η
 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1

η
 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ – 31

η
 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015)     

                       
Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Υξηζηφδνπινο Βαζηιαθάθεο  
ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο, ηελ Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο πνπ 
θαηαξηίζζεθε γηα ηε ρξήζε 1.1.2015 - 31.12.2015. 
 
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 
 
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2014, 
θηλήζεθαλ σο εμήο: 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ     
Ποζοζηά επί ηος 
κύκλος επγαζιών 

Μεηαβολή 
επί ηος 

ΚΔ   31.12.2015 31.12.2014 2015 2014 

Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεωρ           

Κχθινο εξγαζηψλ 121.197 119.646 100,00% 100,00% 0,00% 

Κφζηνο πσιεζέλησλ -110.604 -111.372 -91,26% -93,08% 1,82% 

Μεικηά αποηελέζμαηα 10.593 8.274 8,74% 6,92% 1,82% 

Έμνδα δηάζεζεο -9.845 -8.120 -8,12% -6,79% -1,33% 

Έμνδα δηνίθεζεο -241 -185 -0,20% -0,15% -0,05% 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα) -20 135 -0,02% 0,11% -0,13% 

Κέπδη εκμεηαλλεύζεωρ 487 104 0,40% 0,09% 0,32% 

Έζνδα απφ επελδχζεηο 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -183 -92 -0,15% -0,08% -0,08% 

Κέπδη ππο θόπων 305 13 0,25% 0,01% 0,24% 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 67 -31 0,06% -0,03% 0,08% 

Καθαπά κέπδη σπήζηρ μεηά από 
θόποςρ 

372 -17 0,31% -0,01% 0,32% 

            

Λοιπά ςνολικά Διζοδήμαηα           

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

ςγκενηπωηικά ζςνολικά ειζοδήμαηα 372 -17 0,31% -0,01% 0,32% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα κεγέζε παξαηεξνχκε ηα εμήο : 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 
 
1. Πωλήζειρ 

 
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά € 1.551 ρηιηάδεο ή 1,30% ζε 
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ε νπνία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ 
πξαηεξίσλ ΜΑΚΡΑΙΩΝ θαηά ην 2015. 
 
Η αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαηά θαηεγνξίεο πσιήζεσλ έρεη σο εμήο: 
 

Καηηγοπία Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ Μεηαβολή 

Πωλήζεων 2015 2014 % 

        

        

Δκπνξεχκαηα / Καχζηκα  117.862 117.243 0,53% 

Δκπνξεχκαηα / Ληπαληηθά 890 822 8,27% 

Δκπνξεχκαηα / Ληαληθήο 1.853 1.097 122,88% 

ύνολο 120.605 119.162 1,71% 

 
 
Οη πνζφηεηεο Καπζίκσλ, Ληπαληηθψλ θαη εκπνξεπκάησλ πνπ εκπνξεχζεθε ε Δηαηξία καο θαηά 
ηε ρξήζε 2015 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο αλαιχεηαη σο 
θάησζη: 
 

  2015 2014 
% 

Μεηαβολή 

Καχζηκα ζε m3 108.412 96.057 12,86% 

Ληπαληηθά ζε ηκρ. 149 132 12,88% 

Δκπνξεχκαηα ζε ηκρ.                                844 550 53,45% 

 
  

 
2. Μεικηό Κέπδορ 
 

Σν κεηθηφ θέξδνο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ € 10.593 ρηι. έλαληη € 8.274 ρηι. 
ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο, απμεκέλν θαηά 28,03%. 

 
 
 
3. Λειηοςπγικά έξοδα 
 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνπλ ηελ πην θάησ εμέιημε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ 
2015 θαη 2014. 
 

Ποζά ζε σιλ. εςπώ 2015 2014 
Μεηαβολή 

ποζό 
Μεηαβολή 

% 

     
Γηνηθήζεσο 241 185 56 30,27% 

Γηαζέζεσο                               9.845 8.120 1.725 21,24% 

ύνολο 10.086 8.305 1.781 21,44% 

 
 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά    
€ 1.781 ρηι. ή 21,44%.  
 
 
 
 
 



 3 

 
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ – (ςνέσεια) 
 
3. Λειηοςπγικά έξοδα – (ςνέσεια) 
 

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) Έξοδα διοικήζεωρ 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2015 2014 Μεηαβολή 

        

Παξνρέο Σξίησλ              123    68 80,64% 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ                 59    58 1,73% 

Απνζβέζεηο                42    36 16,09% 

Λνηπά έμνδα                17    23 -25,65% 

ύνολο εξόδων 
διοικήζεωρ 

             241    185 30,13% 

 
 
 

(β) Έξοδα διαθέζεωρ 
 

 
     

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2015 2014 Μεηαβολή 

        

Παξνρέο Σξίησλ 4.051 3.287 23,25% 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  5.062 4.174 21,26% 

Απνζβέζεηο 135 94 57,78% 

Λνηπά έμνδα 597 564 3,55% 

ύνολο εξόδων διαθέζεωρ 9.845 8.120 21,24% 

 
 
 
(γ) Λοιπά λειηοςπγικά έζοδα / (έξοδα) 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2015 2014 Μεηαβολή 

        
Λνηπά ιεηηνπξγηθά 
έζνδα/(έμνδα) 

-20 135 -114,84% 

ύνολο λοιπών 
λειηοςπγικών εζόδων 
/(εξόδων) 

-20 135 -114,84% 

 
 
Σα ζπλνιηθά έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο έρνπλ απμεζεί θαηά Δπξψ 1.781 ρηι. (21,44%), σο 
απφξξνηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαηεξίσλ ΜΑΚΡΑΙΩΝ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο ηνπ 2015.  
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ - (ςνέσεια) 
 
 
4. Υπημαηοοικονομικά αποηελέζμαηα 

 
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο, ε θαζαξή δαπάλε πνπ πξνέθπςε θαη 
αθνξά ηξαπεδηθά έμνδα, απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά € 91 ρηι. 
(100,28%) ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πξαηεξίσλ.  Η κεηαβνιή απηή αλαιχεηαη θαηά θαηεγνξία 
ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο: 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2015 2014 Μεηαβολή 

        

Πηζησηηθνί ηφθνη 1 1 -10,63% 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα -183 -92 99,08% 

ύνολο λοιπών λειηοςπγικών 
εζόδων/(εξόδων) 

-182 -91 100,28% 

 
 
 

  
5. Φόποι  

 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 2015 2014 

   
Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο  65 33 
   

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (132) (2) 
ύνολο (67) 31 
   

 
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ε εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 
 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 2015, ζε ζπλέρεηα ηνπ ςεθηζζέληνο ηνλ Ινχιην 2015 απφ ην 
Διιεληθφ Κνηλνβνχιην Νφκνπ 4334 (ΦΔΚ Α’ 80/16.07.2015), ππνινγίζζεθε πξνο 29% επί ηνπ 
θνξνινγεηένπ θέξδνπο έλαληη 26% γηα ηε ζπγθξηηηθή ρξήζε 2014 (Ν. 4110–ΦΔΚ Α’ 17/23.01.2013). 
 
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012, 2013 & 2014, ε Δηαηξεία πνπ ππνρξενχληαλ ζε έιεγρν 
θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ ηαθηηθνχο ειεγθηέο, έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ εθιεγκέλν θαηά Κ.Ν. 
2190/1920 ηαθηηθφ ειεγθηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 2238/1994 θαη άξζξν 65Α λ.4174/13 θαη 
έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε 
ηελ ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δελ εμαηξνχληαη απφ ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο 
αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο 
πκκφξθσζεο. πλεπψο νη θνξνινγηθέο αξρέο είλαη δπλαηφλ λα επαλέιζνπλ θαη λα δηελεξγήζνπλ ηνλ 
δηθφ ηνπο θνξνινγηθφ έιεγρν.  
 
Ωζηφζν εθηηκάηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηέηνηνπο κειινληηθνχο 
ειέγρνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, αλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεζνχλ, δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή 
επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο. 
Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ν έιεγρνο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 
ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο ρξήζεο 2015 δελ έρεη νινθιεξσζεί. Ωζηφζν δελ αλακέλεηαη 
λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο πεξαηηέξσ επηβαξχλζεηο. 

 
  
6. Μέπιζμα 

 
Σε ρξήζε ηνπ 2015 δελ ζα πξνβεί ζηε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
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ΙΙ. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 
Η πνξεία εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο κε βάζε ηα αξρηθά δεδνκέλα ηεο λέαο ρξήζεσο 2016 αλακέλεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή δεδνκέλνπ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πξψηνπ κήλα αλήιζε ζε € 8.600 ρηιηάδεο 
(Ιαλνπάξηνο 2014: 9.430€ ρηιηάδεο). 
 
Ο φγθνο πσιήζεσλ θαζψο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ην 2016 αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 
ζρέζε κε ην 2015 ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πξαηεξίσλ ΜΑΚΡΑΙΩΝ, απφ 93 ζε 105 πξαηήξηα, εθφζνλ 
δελ ππάξμεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία κέζσ ησλ πξαηεξίσλ ηεο Μαθξαίσλ επηδηψθεη ηελ ψζεζε ησλ 
πσιήζεσλ ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο, θαζψο ην πξντφλ είλαη ειθπζηηθφηεξν πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 
Έρνπλ απμεζεί θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε ζεκαληηθφηεξε  ηελ δηαθεκηζηηθή θακπάληα γηα ηελ 
“Diesel Best Action”, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά ηεο εηαηξείαο 
ηα πην γλσζηά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 
 
 
ΙΙΙ. ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 
Σελ 31/12/2015 ε εηαηξία «Μαθξαίσλ Α.Δ.». είρε ππφ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο 93 πξαηήξηα πγξψλ 
θαπζίκσλ, ελψ ην ζρεηηθφ αλαπηπμηαθφ ζρέδην πξνβιέπεη ηελ έληαμε ηνπιάρηζηνλ 15 εληφο ηνπ 2016, 
θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ εχξεζε θαη απφθηεζε ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξαηεξίσλ, 
εληφο ησλ επνκέλσλ εηψλ.  
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη  κέζα ζην 2015, ηα πξαηήξηα ηεο Μαθξαίσλ ηα νπνία  δηέζεηαλ πγξαέξην 
θίλεζεο (Auto LPG) θαη θηάιεο πγξαεξίνπ απμήζεθαλ ζε 17, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηελ εηαηξία ηνπ 
νκίινπ Coral Gas. Η δξαζηεξηφηεηα απηή αλακέλεηαη λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ θαη ζε αιιά 
ηδηνιεηηνπξγνχκελα πξαηήξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2016. 
 
 
 
IV. ΜΔΣΟΥΟΙ 
 
Η “ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΔΤΔΩ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ” είλαη ζπγαηξηθή θαηά κε πνζνζηφ 100% ηεο εηαηξίαο «Avin Oil 
ΑΒΔΝΔΠ», ε νπνία είλαη αλψλπκε εηαηξία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920, κε έδξα ζην Μαξνχζη, Ηξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Σ.Κ. 151 24. Η AVIN OIL 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνξά ηελ εκπνξία 
πξντφλησλ πεηξειαίνπ. 
 
 
V. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΜΒΔΙ ΔΩ ΗΜΔΡΑ 

 
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. 
 
 
VΙ. ΚΤΡΙΔ ΠΗΓΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΔΚΣΙΜΗΔΩΝ 
 
Η 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. Η ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε 
εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε 
απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ θαη αλνηρηέο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο. 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 ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ θαη ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη 
ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε 
πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 
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VII. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 
 
Η 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. 
 
Παπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος 
 
Η Eηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (θίλδπλν ηακεηαθψλ 
ξνψλ θαη θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε 
ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  
 
πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 
 
(α) Κίνδςνορ αγοπάρ 
 

Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζην πξσηεχνλ 
λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην Δπξψ. πλεπψο ε εηαηξεία δελ είλαη 
εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 
 
(β) Κίνδςνορ ηαμειακών ποών 
 
Η Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε κεηξεηά, δηαηεξεί ζρεηηθά πςειά ξεπζηά 
δηαζέζηκα, ζπλεπψο δελ ζπληξέρεη ιφγνο δαλεηζκνχ θαη θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ.  
 
 (γ) Κίνδςνορ ηιμήρ 
 
Η έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζρεηηθά 
πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο πςειήο θηλεηηθφηεηαο ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο λα 
ξπζκίδεη ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα. 
 
(δ) Πιζηωηικόρ κίνδςνορ 
 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, 
επηζεκαίλεηαη φηη ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ 
πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Η Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ 
θηλδχλνπ. Η πνιηηηθή ηεο έγθεηηαη ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη πσιήζεηο γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ζε 
πειάηεο ιηαληθήο ηνηο κεηξεηνίο. 
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VII. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ (ζςνέσεια) 
 
(ε) Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 
 

Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε θαζεκεξηλήο θαηάζεζεο ησλ 
δηαζεζίκσλ απφ ηα πξαηήξηα ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο. Η εμαζθάιηζε ησλ 
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ δηεπθνιχλεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε κεηξεηά. Ο παξαθάησ 
πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ ππφινηπν απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο. Σα πνζά 
πνπ εκθαλίδνληαη αθνξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 
 
 
2015 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ  0-6 κήλεο 6 κήλεο +  χλνιν 

    

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο 5.871 0 5.871 

ύνολο 5.871 0 5.871 

 
 

       2014 

   

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ  0-6 κήλεο 6 κήλεο + χλνιν 

    

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο 6.050 0 6.050 

ύνολο 6.050 0 6.050 

    

 
 
VΙΙΙ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΓΙΔΙΝΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ - ΔΡΓΑΙΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ  
     
Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ κε ήζνο θαη ζπλέπεηα απφ ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2007, 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 ησλ ζηφρσλ ηεο, ε Δηαηξία πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηεο θπξίσο απφ ηελ AVIN OIL, 
εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξντφληα πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 
Παξάιιεια, νη άξηζηεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, 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. 
Παξάιιεια, βαζηθφ κέιεκα θαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο  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 ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  
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IX. ΒΑΙΚΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 
 
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 
 

  2015 2014 

  

4,86% -0,23% 

Απφδνζε Δλεξγεηηθνχ (ROA) 

  

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

  

20,86% -1,23% 

Απφδνζε Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 

  

Καζαξά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

30,37% 23,32% 
  

Ίδηα θεθάιαηα 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 

Απνδνηηθφηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  

17,10% 0,94% 

  

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκηέο) 
ρξήζεσο πξν θφξσλ  

Ίδηα θεθάιαηα 

Πεξηζψξην Μεηθηνχ Κέξδνπο 

8,74% 6,92% 
  

Μεηθηά Απνηειέζκαηα  

Πσιήζεηο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο 

42,62% 51,66% 
  

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ-Απνζέκαηα 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

X. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 
 
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 
 
 

 
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΩΛΗΔΙ ΑΓΟΡΔ 

AVIN OIL 165 4.077 441 107.860 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 2 22 51 4.989 

ύνολο 167 4.099 492 112.849 

 
 
 
 
 
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. 
 
Αμοιβέρ Γιεςθςνηικών ηελεσών 
 
Γελ ππάξρνπλ ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ 
 
 
ςναλλαγέρ Γιεςθςνηικών ηελεσών 
 
Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  

 
 
 

Μαξνχζη, 09  Μαξηίνπ 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & 

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΑ ΜΔΛΗ 
 
 

ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ 

 
    

ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΑΝΓΩΡΟ 
 

 

 
 
 
                  
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΙΟΚΑ 
 


