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Ε Κ Θ Ε Σ Η  ∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  

 «ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ» 

                       10
η
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1

η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31

η
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)     

                       
 
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Χριστόδουλος Βασιλακάκης  
θέτει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την Έκθεση ∆ιαχειρίσεως που 
καταρτίσθηκε για τη χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017. 
 
 
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2017 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2016, 
κινήθηκαν ως εξής: 
 

            

Ποσά σε χιλ.Ευρώ     
Ποσοστά επί του 
κύκλου εργασιών Μεταβολή 

επί του 
ΚΕ   31.12.2017 31.12.2016 2017 2016 

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως           

Κύκλος εργασιών 155.658 125.312 100,00% 100,00% 0,00% 

Κόστος πωληθέντων (141.249) (113.172) -90,74% -90,31% -0,43% 

Μεικτά αποτελέσµατα 14.409 12.140 9,26% 9,69% -0,43% 

Έξοδα διάθεσης (12.701) (10.960) -8,16% -8,75% -0,59% 

Έξοδα διοίκησης (840) (570) -0,54% -0,45% -0,08% 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 113  (18) 0,07% -0,01% 0,09% 

Κέρδη εκµεταλλεύσεως 981 592 0,63% 0,47% 0,16% 

Έσοδα από επενδύσεις 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (344) (201) -0,22% -0,16% -0,06% 

Κέρδη προ φόρων 637 392 0,41% 0,31% 0,10% 

Φόροι εισοδήµατος (256) (221) -0,16% -0,18% -0,01% 

Καθαρά κέρδη χρήσης µετά από 
φόρους 

381 171 0,24% 0,14% 0,11% 

            

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα           

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 381 171 0,24% 0,14% 0,11% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στα πιο πάνω αναφερόµενα µεγέθη παρατηρούµε τα εξής : 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
1. Πωλήσεις 

 
Στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας σηµειώθηκε αύξηση κατά € 30.346 χιλιάδες ή 24,22% σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα της αύξησης των 
πρατηρίων ΜΑΚΡΑΙΩΝ καθώς και της αύξησης των όγκων των πωλήσεων κατά το 2016. 
 
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορίες πωλήσεων έχει ως εξής: 
 

Κατηγορία Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή 

Πωλήσεων 2017 2016 % 

        

Εµπορεύµατα / Καύσιµα  152.860 121.580 25,73% 

Εµπορεύµατα / Λιπαντικά 1.158 929 24,65% 

Εµπορεύµατα / Λιανικής 252 1.934 -86,97% 

Υπηρεσίες 1.388 871 59,36% 

Σύνολο 155.658 125.312 24,22% 

 
 

Οι ποσότητες Καυσίµων, Λιπαντικών και εµπορευµάτων που εµπορεύθηκε η Εταιρεία µας κατά τη 
χρήση 2016 σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της προηγουµένης χρήσης αναλύεται ως κάτωθι: 

 

  2017 2016 
% 

Μεταβολή 

Καύσιµα σε m3 138.879 120.184 15,56% 

Λιπαντικά σε τµχ. 220 172 27,91% 

Εµπορεύµατα σε τµχ.                                34 819 -95,85% 

        
  

 
2. Μεικτό Κέρδος 
 

Το µεικτό κέρδος της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των € 14.409 χιλ. έναντι € 12.140 
χιλ. της προηγουµένης χρήσεως, αυξηµένο κατά 18,69%. 

 
 
 
3. Λειτουργικά έξοδα 
 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας παρουσιάζουν την πιο κάτω εξέλιξη µεταξύ των χρήσεων 
2017 και 2016. 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2017 2016 
Μεταβολή 

ποσό 
Μεταβολή 

% 

          

∆ιοικήσεως 840 570         270    47,37% 

∆ιαθέσεως                               12.701 10.960       1.741   15,89% 

Σύνολο 13.541 11.530       2.011   17,45% 

 
Οι λειτουργικές δαπάνες όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα εµφανίζουν αύξηση κατά    
€ 2.012 χιλ. ή 17,45%.  
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – (Συνέχεια) 
 
3. Λειτουργικά έξοδα – (Συνέχεια) 
 

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 χιλ. ευρώ  2017 2016 Μεταβολή 

        

Παροχές Τρίτων              184           203   -9,36% 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων               595           239   148,95% 

Αποσβέσεις                27             33   -18,18% 

Λοιπά έξοδα                34             95   -64,21% 

Σύνολο εξόδων διοικήσεως              840           570   47,37% 

 
 

(β) Έξοδα διαθέσεως 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2017 2016 Μεταβολή 

        

Παροχές Τρίτων 4.304 4.019 7,09% 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  7.261 6.016 20,69% 

Αποσβέσεις 111 118 -5,93% 

Λοιπά έξοδα 1.025 808 26,86% 

Σύνολο εξόδων διαθέσεως 12.701 10.960 15,89% 

 
 
 
(γ) Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 
 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2017 2016 Μεταβολή 

        

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 114  (18) -733,33% 

Σύνολο λοιπών λειτουργικών 
εσόδων /(εξόδων) 114  (18) 

-733,33% 

 
 

 
4. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 
Στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας, η καθαρή δαπάνη που προέκυψε και αφορά 
τραπεζικά έξοδα, αυξήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά € 144 χιλ. (71,70%) λόγω της 
αύξησης των πρατηρίων καθώς και της αύξησης των συναλλαγών µέσω πιστωτικών καρτών 
(προµήθειες).  Η µεταβολή αυτή αναλύεται κατά κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  2017 2016 Μεταβολή 

        

Πιστωτικοί τόκοι 0 1 -100,00% 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (344) (201) 71,14% 

Σύνολο λοιπών λειτουργικών 
εσόδων/(εξόδων) (344) (200) 

72,00% 
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Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - (Συνέχεια) 
 
5. Φόροι  
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

      

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας 
χρήσης  

60 57 

Αναβαλλόµενη φορολογία 196  164  

Σύνολο 256  221  

 
Για τη χρήση του 2010, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και δεν αναµένεται 
σχετικός έλεγχος. 
 
Ο φόρος εισοδήµατος για τη χρήση 2017 υπολογίσθηκε προς 29% επί του φορολογητέου κέρδους 
όπως επίσης και για τη συγκριτική χρήση 2016. 
 
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 η Εταιρεία που υποχρεούνταν σε έλεγχο 
φορολογικής συµµόρφωσης από τακτικούς ελεγκτές, έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγµένο κατά Κ.Ν. 
2190/1920 τακτικό ελεγκτή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και 
έχουν εκδοθεί οι σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε 
την 10 ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από 
τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής 
Συµµόρφωσης, εκτός των χρήσεων που έχουν ήδη περαιωθεί φορολογικά. Συνεπώς οι φορολογικές 
αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο 
εκτιµάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσµατα από τέτοιους µελλοντικούς ελέγχους 
από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγµατοποιηθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική θέση της Εταιρείας. Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων ο 
έλεγχος φορολογικής συµµόρφωσης της εταιρείας από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2017 δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις. 

 

6. Μέρισµα 
 

Τη χρήση του 2017 η Εταιρέια δεν θα προβεί στη διανοµή µερίσµατος. 
  

 
ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η πορεία εργασιών της Εταιρείας µε βάση τα αρχικά δεδοµένα της νέας χρήσεως 2018 αναµένεται 
ικανοποιητική δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών του πρώτου µήνα ανήλθε σε € 15.358 χιλιάδες 
(Ιανουάριος 2017: 11.864 € χιλιάδες). 
 
Ο όγκος πωλήσεων καθώς και ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το 2018 αναµένεται να αυξηθεί σε 
σχέση µε το 2017 λόγω της αύξησης των πρατηρίων ΜΑΚΡΑΙΩΝ, από 107 σε 120 πρατήρια, εφόσον 
δεν υπάρξει κάποια σηµαντική αλλαγή στις τιµές των καυσίµων και στο γενικότερο οικονοµικό 
περιβάλλον. Επιπλέον, η εταιρεία µέσω των πρατηρίων της Μακραίων επιδιώκει την περαιτέρω 
ώθηση των πωλήσεων του υγραερίου κίνησης, καθώς το προϊόν είναι ελκυστικότερο προς τους 
καταναλωτές. Έχουν αυξηθεί και οι προωθητικές ενέργειες µε σηµαντικότερες την διαφηµιστική 
καµπάνια για την “Diesel Best Action”, οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστήσουν τα καύσιµα και 
λιπαντικά της εταιρείας τα πιο γνωστά στο καταναλωτικό κοινό  και του προγράµµατος AVIN ΚΕΡ∆ΙΖΩ 
µε επιστροφή χρηµάτων στους καταναλωτές µέσω κουπονιών. 
 
ΙΙΙ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Την 31/12/2017 η Εταιρεία «Μακραίων Α.Ε.». είχε υπό τον διαχειριστικό έλεγχο της 107 πρατήρια 
υγρών καυσίµων, ενώ το σχετικό αναπτυξιακό σχέδιο προβλέπει την ένταξη τουλάχιστον 20 εντός του 
2018, καθώς και την περαιτέρω εύρεση και απόκτηση χώρων κατάλληλων για την εγκατάσταση 
πρατηρίων, εντός των εποµένων ετών.  
Αξίζει να αναφέρουµε ότι  µέσα στο 2017, τα πρατήρια της Μακραίων τα οποία  διέθεταν υγραέριο 
κίνησης (Auto LPG) και φιάλες υγραερίου αυξήθηκαν σε 23, σε συνεργασία πάντα µε την Εταιρεία του 
οµίλου Coral Gas. Η δραστηριότητα αυτή αναµένεται να επεκταθεί περαιτέρω και σε αλλά 
ιδιολειτουργούµενα πρατήρια κατά την διάρκεια του 2018. 
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IV. ΜΕΤΟΧΟΙ 
 
Η “ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ” είναι θυγατρική κατά µε ποσοστό 100% της Εταιρείας «Avin Oil 
ΑΒΕΝΕΠ», η οποία είναι ανώνυµη Εταιρεία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Η AVIN OIL 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και η κύρια δραστηριότητα της αφορά την εµπορία 
προϊόντων πετρελαίου. 
 
 
V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 
 
 
VΙ. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
 
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, 
που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και 
το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η 
εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε 
αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, αποµείωση αξίας απαιτήσεων και ανοιχτές φορολογικές 
υποχρεώσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες πηγές 
αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν την ωφέλιµη ζωή των παγίων 
στοιχείων και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται 
στην ως τώρα εµπειρία της ∆ιοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε 
υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. 
 
 
VII. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονοµικών κινδύνων που 
µπορεί να προκύψουν λόγω της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιµέρους κινδύνων, δεν 
θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονοµία θα επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή 
λειτουργία της Εταιρείας. 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η Eταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (κίνδυνο ταµειακών 
ροών και κίνδυνο τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση 
της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.  
 
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται παρακάτω: 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και οι συναλλαγές της διενεργούνται στο πρωτεύον 
νόµισµα του οικονοµικού της περιβάλλοντος που είναι το Ευρώ. Συνεπώς η εταιρεία δεν είναι 
εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
(β) Κίνδυνος ταµειακών ροών 
 
Η Εταιρεία λόγω της φύσης των συναλλαγών της σε µετρητά, διατηρεί σχετικά υψηλά ρευστά 
διαθέσιµα, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος δανεισµού και κίνδυνος από τη µεταβολή των επιτοκίων.  
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VII. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
 (γ) Κίνδυνος τιµής 
 
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης των τιµών του πετρελαίου είναι σχετικά 
περιορισµένη λόγω της υψηλής κινητικότητας των αποθεµάτων της και λόγω της πολιτικής της να 
ρυθµίζει τα αποθέµατα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. 
 
(δ) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίµων, 
επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία συνεργάζεται µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που έχουν 
υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού 
κινδύνου. Η πολιτική της έγκειται στο να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις γίνονται στην πλειοψηφία σε 
πελάτες λιανικής τοις µετρητοίς. 
 
(ε) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη καθηµερινής κατάθεσης των 
διαθεσίµων από τα πρατήρια στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας. Η εξασφάλιση των 
ταµειακών διαθεσίµων διευκολύνεται λόγω της φύσης των συναλλαγών της σε µετρητά. Ο παρακάτω 
πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την 
ηµεροµηνία κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. Τα ποσά 
που εµφανίζονται αφορούν τις συµβατικές υποχρεώσεις. 
 

     2017 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  0-6 µήνες 6 µήνες + Σύνολο 

    

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 10.898 0 10.898 

Σύνολο             10.898 0         10.898 

 
       2016 

   

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  0-6 µήνες 6 µήνες + Σύνολο 

    

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 8.907 0 8.907 

Σύνολο                8.907 0 8.907 

 
VΙΙΙ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
     
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της εµπορίας πετρελαιοειδών µε ήθος και συνέπεια από τον 
Απρίλιο του 2007, µε σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, µε κύριο µέληµα την σωστή 
εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, δια µέσου της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων 
κορυφαίων προδιαγραφών. 
Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρεία προµηθεύεται τα προϊόντα της κυρίως από την AVIN OIL, 
εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο προϊόντα πιστοποιηµένης ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. 
Παράλληλα, οι άριστες συνθήκες αποθήκευσης που επικρατούν στις εγκαταστάσεις της 
προµηθεύτριας εταιρείας, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες διανοµής και αποθήκευσης των καυσίµων 
στα πρατήρια υγρών καυσίµων, αποτελούν εγγύηση για την  ποιότητα του καυσίµου που καταλήγει 
στον τελικό καταναλωτή. 
Επιπροσθέτως, η Εταιρεία έχοντας απόλυτο το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης εφαρµόζει αυστηρές 
πολιτικές που αφορούν στην Ασφάλεια και Υγιεινή. Με διαρκή έλεγχο, αξιολόγηση και βελτίωση του 
επιπέδου ασφαλείας των δραστηριοτήτων της, εντοπίζει και εξαλείφει ανασφαλείς ενέργειες και 
καταστάσεις, ενώ είναι προετοιµασµένη να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά κάθε έκτακτη ανάγκη ή 
επείγουσα κατάσταση, θέτοντας υπό πλήρη έλεγχο τους λειτουργικούς κινδύνους που µπορούν να 
προκαλέσουν βλάβη σε άνθρωπο ή στο περιβάλλον ή στις εγκαταστάσεις της ή σε τρίτους. 
Παράλληλα, βασικό µέληµα και πολιτική της Εταιρείας  αποτελεί η περιβαλλοντική πολιτική της, µε την 
προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθηµερινής πρακτικής της 
Εταιρείας σε όλες τις φάσεις αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων της, τηρώντας αυστηρά τις 
προβλεπόµενες από την οικεία νοµοθεσία διατάξεις που αφορούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος.  
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IX. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

 
 

  2017 2016 

  

2,88% 1,57% 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 

  

Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 

Σύνολο Ενεργητικού 

  

16,31% 8,74% 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

  

Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Κεφαλαιακή διάρθρωση 

21,42% 21,93% 
  

Ίδια κεφάλαια 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  

27,28% 20,05% 
  

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως προ φόρων  

Ίδια κεφάλαια 

Περιθώριο Μεικτού Κέρδους 

9,26% 9,69% 
  

Μεικτά Αποτελέσµατα  

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 

Άµεσης Ρευστότητας 

59,68% 54,64% 
  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Αποθέµατα 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
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X. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω. 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
    

Πωλήσεις 
         Αγορές 

Μητρική Εταιρεία (AVIN  
OIL) 

679 8.155 510 139.832 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 4 362 75 5.407 

Σύνολο 683 8.516 585 145.239 

 
 
 
Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων της Εταιρείας. 
 
Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε την καταβολή µετρητών. Καµία εγγύηση 
δεν έχει δοθεί  ή ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη.  
 
Επίσης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα 
µέρη. 
 
Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
 
Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρείας και των 
διευθυντικών στελεχών.  
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Μαρούσι, 30 Μαΐου 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                   ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 
 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ 

         
    
  

ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΡΑΠΑΣ  
 

 

 
 
 
                  
                                            ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
  

 
 
        

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 
 


