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Κύριοι Μέτοχοι,
Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ως θυγατρική 100% της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, η οποία είναι εισηγμένη στο
χρηματιστήριο, προσδιόρισε και δημοσιεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2015 με βάση τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (I.F.R.S.).

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ
1. Γενικά στοιχεία ίδρυσης / Μετοχικού κεφαλαίου / Συμμετοχών
Η «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» θυγατρική εταιρία σε
ποσοστό 100% της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., διαθέτει Μετοχικό Κεφάλαιο Εκατόν τέσσερα
εκατομμύρια, εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες, επτακόσια εβδομήντα εννέα

ευρώ

και δέκα

λεπτά (104.115.779,10)

διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (3.547.386) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας €29,35 η κάθε μία.
Σήμερα η εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών :
•

ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. κατά 49%.

Μετοχικό κεφάλαιο €166,0 χιλ. που αντιστοιχούν σε 3.900 μετοχές ονομαστικής αξίας €42,56 εκάστη, από τις οποίες οι
1.911 ανήκουν στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ . Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της ΕΚΟΤΑ ΚΩ ΑΕ με 31/12/2015 ανήρχετο στο
ποσό των €461χιλ. Η μετοχική σύνθεση είναι:
Μέτοχοι

Μετοχές

Ποσοστό

1.911

49%

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

337

9%

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

662

17%

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

990

25%

3.900

100%

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Σύνολο
•

SAFCO «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «SAFCO A.E.» κατά 33,3%
Εταιρία παροχής υπηρεσιών στο Διεθνές Αεροδρόμιο

Αθηνών

« Ελ. Βενιζέλος» στα Σπάτα. Μετοχικό

κεφάλαιο €960,0 χιλ. (600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,60 εκάστη ) στην οποία συμμετέχουν ισόποσα οι
εταιρίες :


ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.



Shell & MOH Aviation Fuels A.E.



BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠ
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ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. κατά 100%

•

Την 27 Μαΐου 2005 συστάθηκε η εταιρεία ΕΚΟ – ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με μοναδικό εταίρο την ΕΚΟ
ΑΒΕΕ και κεφάλαιο 1.098 χιλ. ευρώ.
Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν €498,0 χιλ. διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια (16.600) εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30) το καθένα. Τον Απρίλιο του 2007, κατόπιν της από 9.3.2007 αποφάσεως
της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά €600 χιλ. με αντίστοιχη
αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά είκοσι χιλιάδες (20.000).
Ο σκοπός της Εταιρίας είναι:
α)Η ίδρυση και λειτουργία, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων,
β)Η εμπορία υγρών καυσίμων, ορυκτελαίων και υγραερίων, ειδών αυτοκινήτου, τυποποιημένων τροφίμων, ποτών,
αναψυκτικών, ειδών καπνού, εφημερίδων, περιοδικών, ψιλικών και συναφών και λοιπών ειδών.
γ)Η ίδρυση και λειτουργία, στα συγκροτήματα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων, σε ολόκληρη την
Ελληνική Επικράτεια, καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, καφέ, πρακτορείων ΟΠΑΠ, λαχείων,
στοιχημάτων κ.λπ. και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, λιπαντηρίου, επισκευής αυτοκινήτων, ελαστικών
και παροχής συναφών και λοιπών υπηρεσιών.
δ)Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιωνδήποτε οίκων του
εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες.
• ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μέσα στο 2009 συστήθηκαν 5 ναυτικές εταιρείες.
Αποκλειστικός σκοπός των παραπάνω ναυτικών εταιρειών είναι:
Η κυριότητα, εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων ελληνικών εμπορικών πλοίων και η απόκτηση μετοχών άλλων
ναυτικών εταιρειών που έχουν τον ίδιο ως άνω σκοπό.
•

ΕΚΟ – ΑΘΗΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 100%

Το εταιρικό κεφάλαιο είναι €2.500 χιλ. με μοναδικό εταίρο την ΕΚΟ.
Την 12η Μαρτίου 2009 συστάθηκε η εταιρεία, με κεφάλαιο 500 χιλ. ευρώ. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν
σε €500 χιλ. διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) το καθένα.
Κατόπιν της από 24.4.2009 αποφάσεως της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας
αυξήθηκε κατά €2.000 χιλ. με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά

διακόσες

χιλιάδες

(200.000).

•

ΕΚΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 100%

Το εταιρικό κεφάλαιο είναι € 2.500 χιλ. με μοναδικό εταίρο την ΕΚΟ.
Την 12η Μαρτίου 2009 συστάθηκε η εταιρεία, με κεφάλαιο 500 χιλ. ευρώ. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν
σε €500 χιλ. διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) το καθένα.
Κατόπιν της από 6.5.2009 αποφάσεως της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας
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αυξήθηκε κατά €2.000 χιλ. με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά διακόσες χιλιάδες
(200.000).
ΕΚΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 100%

•

Το εταιρικό κεφάλαιο είναι €2.500 χιλ. με μοναδικό εταίρο την ΕΚΟ.
Την 12η Μαρτίου 2009 συστάθηκε η εταιρεία, με κεφάλαιο 500 χιλ. ευρώ. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν
σε €500 χιλ. διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) το καθένα.
Κατόπιν της από 15.5.2009 αποφάσεως της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας
αυξήθηκε κατά €2.000 χιλ. με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά

διακόσες

χιλιάδες

(200.000).
ΕΚΟ – ΗΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 100%

•
η

Την 29 Απριλίου 2009 συστάθηκε η εταιρεία με εταιρικό κεφάλαιο είναι €13.500 χιλ. και μοναδικό εταίρο την ΕΚΟ. Το
εταιρικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε 1.350.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €10 εκάστη.
ΕΚΟ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 100%

•

Την 29η Απριλίου 2009 συστάθηκε η εταιρεία με εταιρικό κεφάλαιο είναι €12.000 χιλ. και μοναδικό εταίρο την ΕΚΟ. Το
εταιρικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε 1.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €10 εκάστη.
Η Εταιρία βάσει του ΔΛΠ 27 παρ.10 και του Κ.Ν 2190/1920 άρθρο 93, δεν υποχρεούται στην δημοσίευση ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και
των θυγατρικών της περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
(έδρα Μαρούσι Αττικής, Χειμάρρας 8Α, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23).

2. Εμπορία Πετρελαιοειδών
α. Η εταιρία διαθέτει :
−

Εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων.

−

Δίκτυο Πρατηρίων καυσίμων Ιδιόκτητων και ενοικιασμένων , τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους ή
στην θυγατρική της εταιρία ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ, με συμβάσεις παραχώρησης ακινήτων και παράλληλα με
συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας για την εκμετάλλευσή τους , καθώς και Τρίτων με τους οποίους συνδέεται
με συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας.

−

23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών. (συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Αθηνών)

−

Συνεργασίες με μεταπωλητές διανομής πετρελαίου θέρμανσης και άλλες επιχειρήσεις.

−

Συνεργασίες με πράκτορες για πώληση καυσίμων σε ελεύθερα πρατήρια.

−

Βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής καυσίμων.

−

Γραφεία πωλήσεων.

β. Η εταιρία επίσης διαθέτει :
−

Μονάδες εμφιάλωσης καθώς και δίκτυο διανομής υγραερίου.

− Μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών με το εμπορικό σήμα ΕΚΟ, δυναμικότητας 20 Χ.Τ.
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3.Προσωπικό
Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ είναι ο εργοδότης και καλύπτει το κόστος όλου του προσωπικού που απασχολεί για την διεκπεραίωση του
συνόλου των λειτουργιών αυτής.
Το απασχολούμενο προσωπικό σε μόνιμη και έκτακτη βάση για την χρήση 2015 ανήλθε κατά Μέσο Όρο σε 277 άτομα,
ενώ η μόνιμη και έκτακτη ανθρωποδύναμη στις 31.12.2015 ανήρχετο σε 281 άτομα.
Πέραν του δικού της προσωπικού η ΕΚΟ ΑΒΕΕ απασχολεί σε μόνιμη βάση προσωπικό δανεισμένο από άλλες εταιρείες
του Ομίλου κατά μέσο όρο 29 άτομα, ενώ έχει δανείσει δικό της προσωπικό σε άλλες εταιρείες του Ομίλου κατά μέσο
όρο 73 άτομα.

4.Διαδικασίες Δημόσιου Τομέα
Η Εταιρία με το Π.Δ. 190/2.6.1992 (ΦΕΚ 90/2.6.1992) έχει εξαιρεθεί από τις διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο
Τομέα, σύμφωνα με τους περιορισμούς που διαλαμβάνουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ.
Η Εταιρία, ως υπαγόμενη στον όμιλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, εξαιρείται από τον Νόμο περί προμηθειών του
Δημοσίου Τομέα.
Η Εταιρεία από 31/12/2005 δεν υπάγεται πλέον ως προς τις προσλήψεις προσωπικού στο Ν. 2190 / 1994 , αλλά
προσλαμβάνει το προσωπικό της κατ΄ άρθρο 17 του Ν. 3429 /2005, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. Εμπορικό Περιβάλλον – Αγορά
Διεθνές Περιβάλλον
Κατά το 2015 η μέση τιμή του αργού πετρελαίου τύπου BRENT διαμορφώθηκε στα 52,39$/Bbl έναντι 98,95$/Bbl το
2014, με διακύμανση το 2015 μεταξύ 66,66$/Βbl στις 13 Μαΐου και 35,64$/Bbl στις 22 Δεκεμβρίου. Το 2015 έκλεισε με
την τιμή του BRENT στα 35,75/Bbl (έναντι 54,98$/Bbl το 2014, 110,29$/Bbl το 2013, 109,99$/Bbl το 2012 και
106,52$/Bbl το 2011).
Σε αντίστοιχα πλαίσια κινήθηκαν και οι τιμές PLATTS των καυσίμων. Ενδεικτικά, το 2015 οι τιμές CIF Med High της
βενζίνης Premium Unleaded κυμάνθηκαν από 424,25$/ΜΤ στις 22 Δεκεμβρίου έως 731,25$/ΜΤ στις 11 Ιουνίου, και του
πετρελαίου ULSD από 327,75$/ΜΤ στις 14 Δεκεμβρίου έως 631$/ΜΤ στις 6 Μαΐου.
Η μέση ισοτιμία €/$ το 2015 διαμορφώθηκε στο 1,1095 έναντι του 1,3285 το 2014 (Δ: 16,5%), με διακύμανση το 2015
μεταξύ 1,0552 στις 13 Απριλίου και 1,2043 στις 2 Ιανουαρίου.
Ελληνική Αγορά
•

Το 2015 η ελληνική οικονομία επανήλθε στην ύφεση, όπως προκύπτει από την κατά 0,2% μείωση του ΑΕΠ. Η
διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα (24,6% τον Νοέμβριο) και η συνέχιση του αποπληθωρισμού (-1,7%
μέσος ετήσιος) παραμένουν τα αρνητικά χαρακτηριστικά της οικονομίας αντανακλώντας ότι το διαθέσιμο
εισόδημα των ελλήνων καταναλωτών παρέμεινε συμπιεσμένο.
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•

Θετικό σημείο αποτελεί η αύξηση του τουρισμού το 2015 όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τουριστικών
αφίξεων και ταξιδιωτικών εισπράξεων (αύξηση +7,1% και +6% αντίστοιχα σε σχέση με το 2014).

•

Η μετακύλυση της μείωσης των διεθνών τιμών των παραγώγων πετρελαίου στους τελικούς καταναλωτές κατά
το 2015 είχαν θετικές επιδράσεις στην ζήτηση & ενεργειακή κατανάλωση στην εσωτερική εγχώρια αγορά
λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών. Αυτό αποτυπώθηκε κυρίως στο Πετρέλαιο Θέρμανσης, το οποίο παρουσίασε
αύξηση στην συνολική κατανάλωση κατά +43,5% σε σχέση με το 2014. Παρά την σημαντική αύξηση σε σχέση
με πέρυσι, η συνολική αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης παραμένει μειωμένη κατά 52% σε σχέση με το 2011. Το
στοιχείο αυτό καθιστά προφανές ότι ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών έχει πλέον μετακινηθεί σε
εναλλακτικές μορφές θέρμανσης (ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα). Στα καύσιμα κίνησης, παρά την μικρή
ανάκαμψη της αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες της χώρας
επηρέασαν σημαντικά το επίπεδο της ζήτησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η μείωση της κατανάλωσης
Βενζινών κατά το 2015, η οποία διαμορφώθηκε στο -2,6%, σχεδόν αντισταθμίστηκε από την αύξηση της ζήτησης

Πετρελαίου Κίνησης (+2,7%).
•

Η τιμή του καυσίμου συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής εταιρίας / πρατηρίου από τους
περισσότερους καταναλωτές όχι όμως το μοναδικό. Οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που τους προσφέρουν
ασφάλεια, ποιότητα και καλή εξυπηρέτηση, με στροφή προς τα μεγάλα ποιοτικά σήματα.

•

Συρρικνώθηκε περαιτέρω ο αριθμός των ενεργών πρατηρίων καυσίμων αλλά και των βιομηχανικών
επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνονται οι πωλήσεις καυσίμων.

•

Το επιχειρηματικό περιβάλλον λιανικής εμπορίας καυσίμων παρέμεινε δύσκολο λόγω της συνεχιζόμενης
έλλειψης ρευστότητας και της περιορισμένης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό τομέα, με
αποτέλεσμα την λειτουργία των επιχειρήσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας και πιστωτικών κινδύνων.

•

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την
χρηματοδότηση της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα
ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις
αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων
και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν
σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές
επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

2. Πωλήσεις ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Οι πωλήσεις της εταιρίας στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκαν στους 1.557χιλ. τόνους σημειώνοντας αύξηση κατά 171
Χ.Τ. ή 12,3 % σε σχέση με το 2014 ( 1.387 χιλ. τόνοι).
Αντίστοιχα, οι πωλήσεις διεθνούς αγοράς διαμορφώθηκαν στους 1.176 χιλ. τόνους σημειώνοντας αύξηση κατά 212 Χ.Τ.
ή 2,2 % σε σχέση με το 2014 (964 χιλ. τόνοι).
Το σύνολο πωλήσεων (εσωτερικής και διεθνούς αγοράς) της ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατά το 2015 διαμορφώθηκε στους 2.733 χιλ.
τόνους έναντι 2.351 χιλ. τόνων το 2014 αύξηση κατά 383 Χ.Τ. ή 16,3%.
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3. Οικονομικά Αποτελέσματα (Σε χιλ. €)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκέμβριος 2014

102.625
704
13.438
34.569
7.857
34.702
193.895

106.451
704
15.354
34.569
5.416
35.745
198.239

26.901
150.737
86.259
263.897

28.100
214.381
33.739
276.220

Σύνολο ενεργητικού

457.792

474.459

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Aποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

104.116
54.660
16.090
174.866

104.116
54.532
(2.261)
156.387

8.081
6.737
14.818

138.000
7.939
6.920
152.859

Σύνολο υποχρεώσεων

100.110
39
167.959
268.108
282.926

106.776
5.260
32.386
20.791
165.213
318.072

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

457.792

474.459

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Μερίσματα πληρωτέα
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Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων:
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκέμβριος 2014

Πωλήσεις

2.067.354

2.298.525

Ειδκός Φόρος Κατανάλωσης

(683.200)

(638.339)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

1.384.154

1.660.186

Κόστος πωληθέντων

(1.289.817)

(1.579.924)

Μικτό κέρδος

94.337

80.262

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

(76.232)

(75.747)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

9.709

9.503

Λοιπές (ζημίες) / κέρδη

(305)

(123)

Έσοδα συμμετοχών

3.620

1.231

Λειτουργικό αποτέλεσμα

31.129

15.126

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα -Καθαρά

1.648
(15.835)
(14.187)

1.703
(19.845)
(18.142)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

16.942

(3.016)

1.409

(4.463)

18.351

(7.479)

128
128

(335)
-335

18.479

(7.814)

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημίες )
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα):
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση
αποτελεσμάτων:
Αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα), καθαρά από φορολογία

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους
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Κύκλος εργασιών :
Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (χρήση 2015) ήταν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό κέρδος

Καύσιμα
εσωτερικής
αγοράς

Καύσιμα
διεθνών
πωλήσεων

Υγραέρια

Σύνολο

847.541

493.956

42.657

1.384.154

(788.599)

(462.007)

58.942

31.949

(39.211) (1.289.817)
3.446

94.337

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (χρήση 2014) ήταν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό κέρδος

Καύσιμα
εσωτερικής
αγοράς
1.000.995
(949.753)
51.243

Καύσιμα
διεθνών
πωλήσεων
610.772
(585.143)
25.629

Υγραέρια
Σύνολο
48.419
1.660.186
(45.029) (1.579.924)
3.390
80.262

Κόστος Πωληθέντων :

Μεταβολή αποθέματος
Αγορές
Έξοδα προσωπικού
Ιδιοκαταναλώσεις
Αποσβέσεις
Λοιπά ΓΒΕ
Μεταφορικά
Προμήθειες
Συναλλαγματικές διαφορές
Προεξόφληση εμπορευματικών πιστώσεων
Λοιπά μεταβλητά

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
(789)
5.578
1.251.748
1.533.139
942
1.176
925
1.221
195
195
1.089
907
25.948
23.851
2.303
2.388
(474)
3.266
226
600
7.704
7.603
1.289.817
1.579.924

Το Μικτά κέρδη για την χρήση 2015 ανήλθαν σε €94.337 χιλ. , έναντι €80.262 χιλ. της χρήσεως 2014, αυξημένα κατά
€14.075 χιλ.
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Τα λειτουργικά έξοδα (Διοίκησης και Διάθεσης), ύψους €76.232 χιλ. παρουσίασαν αύξηση κατά €485 χιλ. και
αφορούν κυρίως :

Κόστος εργασίας
Πρόβλεψη συνταξιοδότησης προσωπικού
Συντήρηση / Επισκευές
Υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους
Διαφήμιση
Ενοίκια
Καύσιμα αυτοκινήτων /ιδιοκαταναλώσεις υλικών
Κοινόχρηστες δαπάνες (Ηλεκτρισμός /Τηλ./Κοινόχρ.)
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών
Αποσβέσεις
Απόσβεση φήμης και πελατείας πρατηρίων
Έξοδα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και λοιπά μεταβλητά
Φόροι και Τέλη
Λοιπά

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
15.089
17.359
376
334
3.938
4.064
12.615
13.080
3.981
3.659
10.364
10.620
311
270
1.835
1.750
5.642
4.401
12.282
11.932
1.950
2.116
3.701
2.752
2.262
1.726
1.886
1.684
76.232
75.747

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) και Λοιπά κέρδη / (ζημίες) :
Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως εξής:

Υπηρεσίες προς τρίτους
Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων
Λοιπά
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
5.228
4.853
5.770
5.694
(1.289)
(1.044)
9.709
9.503

Τα λοιπά κέρδη/(ζημίες) αναλύονται ως εξής:

Κέρδη/(Ζημιές) από εκποίηση παγίων
Ζημιές από προεξόφληση διακανονισμών
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
93
160
(398)
(283)
(305)
(123)
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EBITDA
Τα κέρδη προ χρηματοδοτικών, φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν
σε €45.557χιλ.

EBIT
Τα κέρδη προ χρηματοδοτικών, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €31.129χιλ.
Κέρδη προ Φόρων
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ποσό ύψους €16.942χιλ.
Κέρδη μετά από Φόρους
Τα κέρδη μετά από αφαίρεση των φόρων εισοδήματος της χρήσεως 2015, κατέληξαν στο ποσόν των €18.351χιλ.
Σημείωση: Λόγω του μεγέθους και τους πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας, υφίστανται σε
διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών υπέρ ή κατά της εταιρείας από την
έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει σημαντική επίπτωση επί της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

4. Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων :
Μετοχικό
κεφάλαιο Αποθεματικά
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014

Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων
εις νέον
Κεφαλαίων

104.116

63.129

17.746

184.991

-

-

(7.479)

(7.479)

(335)

-

(335)

-

(335)

(7.479)

(7.814)

Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών

-

(8.262)

(17.405)

(25.667)

Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών

-

-

4.877

4.877

104.116

54.532

(2.261)

156.387

Συνολικά εισοδήματα
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη χρήσης
Λοπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικές (ζημίες) / κέρδη από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

-

Συναλλαγές με τους μετόχους

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015

104.116

54.532

(2.261)

156.387

-

-

18.351

18.351

-

128

Συνολικά εισοδήματα
Καθαρά κέρδη/(ζημίες)
Λοπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015

104.116

128
128
54.660

18.351

18.479

16.090

174.866
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών :

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωθέντες φόροι
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπραχθέντες τόκοι
Μερίσματα εισπραχθέντα
Έσοδα από πώληση παγίων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας
Εξοφλήσεις δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Αύξηση / (Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
100.828
(5.878)
(15.889)
79.061

63.614
(19.924)
43.690

(9.085)

(8.747)

1.648
3.620
493
(3.324)

1.703
1.211
531
(5.302)

(20.791)
(2.427)
(23.218)

(42.688)
(42.688)

52.519

(4.300)

33.739
(54)
52.574

38.039
(79)
(4.221)

86.259

33.739
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Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αναλύονται :
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

`
Κέρδη / (Ζημίες) Χρήσης
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές (κέρδη) / ζημίες
(Κέρδη) από εκποίηση παγίων
Έσοδα από μερίσματα

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) απαιτήσεων
(Mείωση) υποχρεώσεων

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

16.942

(3.015)

14.427
(1.648)
15.889
6.891
(391)
(93)
(3.620)
48.397

14.241
(1.703)
19.924
4.697
577
(160)
(1.231)
33.330

1.198
58.465
(7.232)
52.431

6.038
1.049
23.197
30.284

100.828

63.614

6. Επενδύσεις
Επενδύσεις σε πάγια
Κατά το 2015 οι συνολικές εκταμιεύσεις για επενδύσεις παγίων στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ ανήλθαν σε €9.086 χιλ. Αναλυτικότερα
ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις επενδύσεις των ετών 2015 και 2014 ανά κατηγορία επένδυσης :
2015

2014

6.741

6.726

Βιομηχανικός Τομέας

46

44

Λιπαντικά

56

62

Υγραέρια

946

867

Αεροπορία

720

546

Εγκαταστάσεις καυσίμων

564

495

Λοιπές επενδύσεις
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-

9.086

8.740

Πρατήρια

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Δανεισμός
Ο μέσος ετήσιος δανεισμός διαμορφώθηκε στα €164.478 χιλ. με μέσο κόστος 7,65 %.

2. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα
Η εταιρία τηρεί λογαριασμούς σε συνάλλαγμα για τις συναλλαγές της σε ξένο νόμισμα. Με 31.12.2015 το υπόλοιπο του
λογαριασμού ήταν $1.821.349,29 και αποτιμημένα σε ευρώ με ισοτιμία $/€ στις 31.12.2015 ήταν €1.672.957,92.

3. Προτεινόμενο Μέρισμα
Μηδέν

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Ακίνητη Περιουσία
Η ακίνητη περιουσία της εταιρίας με 31.12.2015 έχει ως εξής :
ΛΟΓ 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΟΓ 11
ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΤΗ ΑΞΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΩΝ
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

6.154.406,93

16.995.389,07

10.762.594,50

6.232.794,57

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

1.492.679,03

1.655.409,49

1.404.650,84

250.758,65

ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

2.479.655,35

3.405.030,31

2.168.953,20

1.236.077,11

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

1.241.641,77

498.880,27

341.203,62

157.676,65

21.046.969,98

20.255.900,89

11.502.368,56

8.753.532,33

32.415.353,06

32.415.353,06

ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΜΕΙΟΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

42.810.610,03 26.179.770,72 16.630.839,31

42.810.610,03

26.179.770,72

16.630.839,31

47.277.374,75

22.965.898,94

24.311.475,81

-422.597,21

ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

-2.882.559,38

-1.244.758,45

-1.637.800,93

ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

-2.581.254,91

-1.185.986,52

-1.395.268,39

-224.539,96

-46.488,22

-178.051,74

ΜΕΙOΝ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-180.590,37
31.812.165,48

84.399.630,53 46.668.436,47 37.731.194,06
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2. Συμμετοχές

ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. :
Με 31.12.2015 το 49% της καθαρής θέσης της ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. που συμμετέχει η εταιρία διαμορφώθηκε σε €226 χιλ.,
έναντι €81,3 χιλ. που είναι η συμμετοχή της εταιρίας στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Η χρήση 2015 έκλεισε με κέρδη προ
φόρων €50 χιλ.
«SAFCO» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
με τον διακριτικό τίτλο «SAFCO A.E.». :
Η εταιρία συμμετέχει κατά 33,3% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €960,0 χιλ. Η εν λόγω εταιρία
έκλεισε το 2015 την 16η εταιρική χρήση και πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων €2078 χιλ. Τα αναλογούντα στην ΕΚΟ
ΑΒΕΕ κέρδη μετά από φόρους , ανέρχονται σε €467 χιλ.
ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. :
Η εταιρία συμμετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €1.098 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων της
ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την χρήση 2015 (10η εταιρική χρήση ) ήταν €4.826χιλ.
ΕΚΟ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρία συμμετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €12.000 χιλ. Ξεκίνησε η δραστηριότητά
της 19/7/2009. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για την χρήση 2015 ήταν €324 χιλ.
ΕΚΟ – ΗΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρία συμμετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €13.500 χιλ. Ξεκίνησε η δραστηριότητά
της 27/7/2009. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για την χρήση 2015 ήταν €283χιλ.
ΕΚΟ – ΑΘΗΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρία συμμετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €2.500 χιλ. Ξεκίνησε η δραστηριότητά
της 22/7/2009. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για την χρήση 2015 ήταν €307χιλ.
ΕΚΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρία συμμετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €2.500 χιλ. Ξεκίνησε η δραστηριότητά
της 4/8/2009. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για την χρήση 2015 ήταν €286 χιλ.
ΕΚΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρία συμμετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €2.500 χιλ. Ξεκίνησε η δραστηριότητά
της 16/8/2009. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για την χρήση 2015 ήταν €276 χιλ.
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3.Αριθμοδείκτες
Οι βασικοί αριθμοδείκτες απεικόνισης της οικονομικής θέσης της εταιρίας έχουν:

2015

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ROE (Καθαρά κέρδη /(ζημίες) / Ίδια Κεφάλαια)

10,49%

2014

-4,78%

Απόδοση Απασχολουμένων Κεφαλαίων ROCE (Καθαρά κέρδη /(ζημίες) προ
χρηματοοικονομικών / Απασχολούμενα Κεφάλαια*)

12,68%

3,64%

10,47%

3,27%

Απόδοση Μέσων Απασχολ. Κεφαλαίων Κεφαλαίων ROΑCE (Καθαρά κέρδη
/(ζημίες) προ χρηματοοικονομικών / Μέσα Απασχολούμενα Κεφάλαια)
* Απασχολούμενα Κεφάλαια = Ίδια Κεφάλαια + Δανεισμός – Ταμειακά Διαθέσιμα

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Πολιτικές και Στόχοι
Οι βασικές πολιτικές και αρχές της Εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., που ρυθμίζουν τις σχέσεις με το προσωπικό της, έχουν ως
εξής:
α) Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας: Καθορίζει τους κανόνες που διέπουν γενικά τις εργασιακές σχέσεις,
μεταξύ της εταιρείας & του προσωπικού της.
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό που απασχολείται στην εταιρεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, πλην των στελεχών Διευθυντικού
επιπέδου, των Συμβούλων Διοίκησης, των Νομικών Συμβούλων και των δικηγόρων της Εταιρείας , των
νεοπροσλαμβανόμενων κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου των 12 μηνών & των Συμβούλων και
Ειδικών Συνεργατών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Επιδίωξη του
Κανονισμού είναι η ενεργοποίηση και η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων των εργαζομένων στην
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. μέσα από σύγχρονες εργασιακές σχέσεις.
Η ρύθμιση κάθε θέματος που δεν περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας ανήκει στο
διευθυντικό δικαίωμα της Εταιρείας, το οποίο ασκείται στα πλαίσια που ορίζει η εργατική νομοθεσία.
β) Κώδικας Δεοντολογίας: Σκοπός του κώδικα είναι να συνοψίσει τις αρχές που διέπουν την εσωτερική
λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας
του προς επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που εκάστοτε τίθενται για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και
την πρόοδό του. Η εσωτερική λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου για να είναι ικανοποιητική
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πρέπει να γίνεται με βάση αρχές και κανόνες, ώστε να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια, βασικά δομικά στοιχεία
που εγγυώνται μια επιτυχημένη και αναπτυξιακή πορεία.
γ)

Οι αποδοχές του προσωπικού προσδιορίζονται από τα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα συστήματα

αμοιβών, ήτοι:
• Μισθολογικό σύστημα αμοιβών των στελεχών Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας και των Νομικών
της Συμβούλων.
• Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) : ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων στην Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλην των Στελεχών
Διευθυντικού Επιπέδου και των Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, όπου ο εργοδότης διατηρεί επιχειρηματικές
δραστηριότητες, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
• Αναπόσπαστο μέρος της ΕΣΣΕ είναι οι παροχές που προβλέπονται για να βελτιώσουν τους όρους εργασίας,
να διευκολύνουν τους εργαζόμενους στην εκτέλεση του έργου τους και να συντελέσουν στη διατήρηση και
βελτίωση κλίματος εποικοδομητικής συνεργασίας.
Οι Παροχές αυτές διακρίνονται σε :

δ)

α.

Παροχές εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών και εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας

β.

Παροχές κοινωνικού χαρακτήρα

γ.

Παροχές Ασφαλιστικού χαρακτήρα
Στόχος της Εταιρείας είναι να πραγματοποιεί προσλήψεις που θα καλύπτουν θέσεις εργασίας οι οποίες

σε μεγάλο ποσοστό βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας της ιεραρχίας ώστε να δίνεται η δυνατότητα στελέχωσης
ανώτερων οργανικών θέσεων μέσα από τον Οργανισμό.
ε)

Αποτελούν πάγια πολιτική της Εταιρείας :

• Η διατήρηση του απολύτως απαραίτητου προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.
• Η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, καθώς η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του
προσωπικού αποτελεί βασική αξία, πρώτιστη φροντίδα και δέσμευση της Εταιρείας, η οποία
αποκρυσταλλώνεται στην ισχύουσα πολιτική του Ομίλου ΕΛΠΕ.

2. Εκπαίδευση Προσωπικού
Η διαρκής εκπαίδευση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων της Εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ,
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, δηλαδή τη βελτίωση των επιδόσεων, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στο σύνολο των δραστηριοτήτων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, ενώ παρέχουμε κάθε δυνατή ευκαιρία και στήριξη, με προγράμματα που βοηθούν τους εργαζόμενους να
βελτιώσουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους και να εξελιχθούν προσωπικά. Δημιουργούμε κοινή αντίληψη για το
σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου αλλά και της ευρύτερης αγοράς. Αναβαθμίζουμε τον ρόλο και ενισχύουμε τις
δεξιότητες της ομάδας πωλήσεων έχοντας ως προσδοκώμενα αποτελέσματα την ανάπτυξη κερδοφόρων πωλήσεων, την
ενίσχυση της ρευστότητας και την ισχυροποίηση των δικτύων. Τέλος, υιοθετούμε κουλτούρα αριστείας και
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αποτελεσματικότητας από το σύνολο του προσωπικού συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, στην ανοδική πορεία του
Ομίλου.
Εφαρμόζουμε πολιτικές για συνεχή εκπαίδευση, συμμετοχή των εργαζομένων σε σεμινάρια και συνέδρια, εντός και εκτός
Ελλάδος και ενισχύουμε τη φοίτηση των εργαζομένων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
Για το 2015, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όσο και στους
υπαλλήλους, διαχειριστές των πρατηρίων και οδηγούς βυτίων θέρμανσης. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποια από
τα θεματικά αντικείμενα:

Ανθρώπινο Δυναμικό ΕΚΟ ΑΒΕΕ
•

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EDGE). Το 2015
συνεχίσθηκε η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος EDGE (το οποίο ξεκίνησε το 2013) με στόχο την
ενίσχυση μίας ενιαίας κουλτούρας σε όλο το προσωπικό του Ομίλου μέσω της ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων,
επαγγελματικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων σε τομείς που δίνει έμφαση ο Όμιλος. Ο αριθμός των Στελεχών
της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τα οποία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα εντός του 2015, ήταν 28 εργαζόμενοι ενώ οι συνολικές
εκπαιδευτικές ώρες ήταν 878.

•

Σεμινάριο με θέμα «Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Αεροπορικού». Στόχος της εκπαίδευσης η
εξειδίκευση αλλά και επανεκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα ασφάλειας που αφορούν στα αεροδρόμια.
Ο αριθμός των εργαζομένων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, οι οποίοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα εντός του 2015, ήταν 10
ενώ οι συνολικές εκπαιδευτικές ώρες ήταν 450.

•

Σεμινάριο με θέμα «Σύστημα Εισροών Εκροών Πρατηρίων». Στόχος της εκπαίδευσης η ενημέρωση των
Στελεχών Πωλήσεων σε τεχνικά θέματα που αφορούν στο Σύστημα Εισροών Εκροών των Πρατηρίων. Ο
αριθμός των Στελεχών της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τα οποία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα εντός του 2015, ήταν 36
εργαζόμενοι ενώ οι συνολικές εκπαιδευτικές ώρες ήταν 288.

•

Σεμινάριο με θέμα «Γνωριμία Στελεχών Πωλήσεων με την Αγορά Υγραερίου». Στόχος της εκπαίδευσης η
γνωριμία σε εισαγωγικό επίπεδο των Στελεχών Πωλήσεων με την Αγορά Υγραερίου

και η απόκτηση

σφαιρικών γνώσεων που αφορούν στο εν λόγω αντικείμενο. Ο αριθμός των Στελεχών της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τα
οποία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα εντός του 2015, ήταν 29 εργαζόμενοι ενώ οι συνολικές εκπαιδευτικές ώρες
ήταν 116.
•

Σεμινάριο με θέμα «Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας Πρατηρίων». Στόχος της εκπαίδευσης η γνωριμία με
το νέο εγχειρίδιο και επιπλέον η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την ασφαλή λειτουργία των πρατηρίων. Ο
αριθμός των Στελεχών της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τα οποία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα εντός του 2015, ήταν 24
εργαζόμενοι ενώ οι συνολικές εκπαιδευτικές ώρες ήταν 192.

Τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν κυρίως προγράμματα Πληροφορικής, Λογιστικής, Πρώτων Βοηθειών,
Διαχείρισης Κινδύνου, Ship to Shore, SAP Business Objects, BPM.
Συγκεντρωτικά εντός του 2015 υλοποιήθηκαν:
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Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται ο αριθμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το 2015, ο
αριθμός των συμμετεχόντων, οι συνολικές εκπαιδευτικές ώρες και το κόστος που δαπανήθηκε από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ για
την εκπαίδευση του προσωπικού.
To συνολικό κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ για το 2015 ήταν 16.339€, ενώ το κόστος των
προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί στον ΟΑΕΔ είναι 8.410€, από το οποίο μπορεί να επιδοτηθεί το 70%, βάσει του
Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, ήτοι ~ 5.887€.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΟ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΩΡΕΣ

(€)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Σεμινάρια

71

113

2.789

12.380€

Προπτυχιακά

3

3

-

1.980€

Μεταπτυχιακά

1

1

-

1.980€

ΣΥΝΟΛΟ

75

117

2.789

16.340€

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικές ώρες για συμμετοχή σε παρακολούθηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων, δεν συμπεριλαμβάνονται στο άθροισμα των εκπαιδευτικών ωρών που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η ΕΚΟ, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συνεχίζει μέσα από τις δράσεις της να σηματοδοτεί μία
διαφορετική ηθική προσέγγιση σε θέματα όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός η ποιότητα ζωής, η εφοδιαστική
αλυσίδα και οι προμηθευτές.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε κάθε συνάνθρωπο έχει επικεντρώσει την πολιτική της στην αρχή της συνέπειας και της
δράσης μέσα στην κοινωνία.
Τα τελευταία χρόνια ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής, όπως, διαλέξεις για θέματα πρώτων
βοηθειών και εκτάκτων περιστατικών και παρακίνηση προσωπικού για τη συμμετοχή του στην εθελοντική αιμοδοσία, που
σταθερά πραγματοποιείται στην εταιρεία μας από το 1996 δύο φορές κάθε χρόνο.
Ενίσχυσε οικονομικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με στόχο την υποστήριξη του έργου τους.
Εκπαίδευσε το προσωπικό της εταιρείας σε θέματα πυρασφάλειας, χρήσης πυροσβεστικών μέσων, πρώτες βοήθειες,
έκτακτες ανάγκες, συμμετοχή σε ασκήσεις και υπενθύμιση σημαντικών διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας.
Ανέλαβε την κοινωνική ευθύνη να εφοδιάζει με καύσιμα (πρατήρια, σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών) ακόμη και
στις πιο απομακρυσμένες και ακριτικές γωνιές της χώρας μας, έστω κι αν η δραστηριότητα αυτή δεν κρίνεται επωφελής
για την εταιρεία, υπό αυστηρά οικονομικούς όρους.
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Με σεβασμό προς τον Έλληνα καταναλωτή, ακολουθεί μία κοινωνική πολιτική τιμών και υπηρεσιών, ώστε να έχουν τη
δυνατότητα όλοι να απολαμβάνουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της εταιρείας.
Στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και φροντίζει τόσο για την προστασία της υγείας του, όσο και για την
επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή του εξέλιξη και ασφάλεια.
Παρέχει δωρεάν προγράμματα προληπτικού ιατρικού ελέγχου, πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη και προσφέρει στο
προσωπικό της επιπλέον παροχές με στόχο τη βελτίωση του εισοδήματος και τη στήριξη της οικογένειάς τους (γεννήσεις
παιδιών, παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, πολιτική δανείων έκτακτης ανάγκης, ψυχαγωγία, ειδικές άδειες κ.λ.π.).
Επιβραβεύει οικονομικά τα παιδιά των υπαλλήλων της, που εισάγονται για πρώτη φορά στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας και όσα
αριστεύουν στα Γυμνάσια και Λύκεια.
Η ΕΚΟ αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό της ρόλο δίνει έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και παρέχει ξεχωριστή φροντίδα
για προστασία της υγείας, την επαγγελματική εξέλιξη και την οικογενειακή ασφάλεια.
Ειδικότερα το 2015 συνεχίζοντας το πολύπλευρο κοινωνικό της έργο:
•

Συμμετείχε στη δράση συγκέντρωσης τροφίμων του «ΔΕΣΜΟΥ» για άπορες οικογένειες την περίοδο των
Χριστουγέννων και στο Χριστουγεννιάτικο & Πασχαλινό Bazaar που διοργανώθηκε από τις ΜΚΟ «Εργαστήρι»
και «ΠΕΚ-ΑΜΕΑ»

•

Κάλυψε τη συμμετοχή των εργαζομένων της στο πλαίσιο των Αθλητικών Εκδηλώσεων Εταιρειών
Πετρελαιοειδών

•

Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια διέθεσαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες προς πώληση (0,50 ευρώ η κάθε μια) με
σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του Ειδικού Εργαστηρίου «Μαργαρίτα»

4. Αμοιβές και λοιπές Παροχές Προσωπικού στη χρήση 2015
α. Κόστος Μισθοδοσίας
Το απασχολούμενο προσωπικό (μέσος όρος έτους) και το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας, για την χρήση 2015 παρουσιάζεται
στον πιο κάτω πίνακα.

Τα ποσά σε χιλ. €
Μισθοί – Επιδόματα
Υπερωρίες
Εργοδοτικές Εισφορές
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

11.230
253
2.918
14.402

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 271 Άτομα.
Στους Μισθούς – επιδόματα περιλαμβάνεται Αμοιβή Παραγωγικότητας ποσού €472 χιλ.
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Στα αναφερόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και οι αμοιβές έκτακτων και ασκούμενων φοιτητών, ενώ η δύναμη
προσωπικού αναφέρεται στο μόνιμο προσωπικό.

β. Πρόσθετες Εταιρικές Παροχές :
Το κόστος για λοιπές παρεπόμενες παροχές διαμορφώθηκε για το 2015 στο ποσό των €1.642 χιλ. Αναλυτικότερα τα ποσά
που δόθηκαν για ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα για το προσωπικό της εταιρίας.
Στις εταιρίες METRO LIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ALICO είναι για προγράμματα (χιλ. €)
Συνταξιοδότησης

269

Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

506

ΣΥΝΟΛΟ

775

Λοιπές Παρεπόμενες Παροχές βάσει εγκεκριμένων εταιρικών πολιτικών (χιλ. €)
Έξοδα στεγάσεως
Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου

17
287

Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού

20

Εκπαίδευση

16

Τακτικός προληπτικός έλεγχος υγείας προσωπικού

14

Βοήθημα γάμου – γέννησης τέκνων προσωπικού

3

Διατακτικές – Τσεκ δώρων

67

Έξοδα βρεφονηπιακών σταθμών

22

Έξοδα μεταφοράς προσωπικού

21

Βραβεύσεις τέκνων υπαλλήλων/ Λοιπά

13

Καύσιμα ΙΧ αυτοκινήτων υπαλλήλων

293

Κάρτες οδοιπορικών
Λοιπές παροχές
ΣΥΝΟΛΟ

55
3
831

22

5. Συνεισφορά της Επιχείρησης στο Κοινωνικό Προϊόν

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Ποσά σε χιλ. ευρώ
1. Δημόσιο
Δασμοί και φόροι αγορών

683.200

Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι
Σύνολο Δημοσίου

683.200

2. Προσωπικό
Αμοιβές Προσωπικού (Μισθοί- Επιδόματα, Υπερωρίες,
Παρεπόμενες παροχές)

12.316

Εργοδοτικές εισφορές

2.918

Κόστος συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
Σύνολο Προσωπικού

775
16.009

3. Τράπεζες
Τόκοι

15.873

Σύνολο Τραπεζών

15.873

4. Επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους

18.351

Σύνολο Επιχειρήσεων

18.351

Σύνολο Κοινωνικού Προϊόντος (1+2+3+4)

733.433

ΣΤ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΥΓΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
H EKO ABEE ως θυγατρική του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια υιοθετεί τη στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του
Ομίλου. Η στρατηγική αυτή επιλογή στην εταιρική διοίκηση που ασκεί συνοψίζεται στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα,
οικονομικά βιώσιμη λειτουργία , με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.
Κύρια χαρακτηριστικά στη λειτουργία της ΕΚΟ ΑΒΕΕ είναι η προσήλωση στη διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων και
παρεχόμενων υπηρεσιών, στην πρόληψη των ατυχημάτων, στη μείωση των κινδύνων κατά την εργασία και την ασφαλή
εργασία, στην προστασία της υγείας του προσωπικού, στην προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλει στην Ομιλική
στρατηγική επιλογή ανάπτυξης των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Έτσι, κάθε χρόνο υλοποιείται πρόγραμμα για την βελτίωση της ασφάλειας, διενεργούνται επιθεωρήσεις και
παρακολουθούνται οι διορθωτικές ενέργειες που προκύπτουν, παρακολουθούνται δείκτες ασφαλείας.
Στην προστασία του περιβάλλοντος συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές άδειες για τις αέριες εκπομπές, τα υγρά και
στερεά απόβλητα. Προωθούνται οι πιστοποιήσεις των Συστημάτων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος για τις εγκαταστάσεις
της.
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Στη διαχείριση της ποιότητας προϊόντων εφαρμόζεται εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας
καυσίμων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Παράλληλα προωθείται η
πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε εγκαταστάσεις και δίκτυο πρατηρίων.
Η συμβολή τους στην ανάπτυξη των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται μέσα από το Δίκτυο
Πρατηρίων. Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΚΟ ΑΒΕΕ επεκτείνει τη συνεργασία της με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, αυξάνοντας τον αριθμό
των πρατηρίων που διαθέτουν φυσικό αέριο (FISIKON) σε όλη την Ελλάδα. Επίσης σχεδιάζεται η ανάπτυξη Δικτύου
Πρατηρίων ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ που διαθέτουν υποδομές για ανεφοδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων. Τέλος, σχεδιάζεται η
επέκταση του Δικτύου Πρατηρίων που διαθέτουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα λειτουργούν ως
αυτοπαραγωγοί με συμψηφισμό ενέργειας (net metering).
Προωθεί την ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων με την δημοσιοποίηση της έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας του
Ομίλου, η οποία αναφέρει την επίδοση μας στους τομείς της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Στα παραπάνω πλαίσια και σε εφαρμογή της Πολιτικής για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και της Πολιτικής για την Ποιότητα του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., κατά το 2015 όπως κάθε χρόνο, υλοποιήθηκε μια
σειρά δράσεων με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ σε θέματα Ποιότητας – Υγείας –
Ασφάλειας – Περιβάλλοντος (ΠΥΑΠ).
Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ αποτιμά τις επιδόσεις στην ασφάλεια μέσω μέτρησης διεθνώς καθιερωμένων δεικτών. Ο δείκτης
ατυχημάτων LWIF* για το μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας ήταν μηδενικός για το 2015 καθώς δεν καταγράφηκαν
ατυχήματα απουσίας από την εργασία για υπαλλήλους της ΕΚΟ. Αντίθετα καταγράφηκαν 5 περιστατικά αποχής από την
εργασία για προσωπικό εργολάβων μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας (αφορούσαν κυρίως τραυματισμούς οδηγών β/φ).
Επίσης, αναφέρθηκαν 16 περιστατικά μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας που κυρίως αφορούσαν εξοπλισμό, εκ των
οποίων 5 παρ’ ολίγον ατυχήματα. Δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό διαρροής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα
τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με υποδειγματικό τρόπο χάρη στην άμεση αντίδραση και την καλή εκπαίδευση του
προσωπικού. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη LWIF* για την εταιρεία ΕΚΟ.

Οι επιδόσεις σε περιβαλλοντικά θέματα αποτυπώνονται μέσω των δεικτών GRI-G4. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες
παρακολουθούνται ξεχωριστά ανά εγκατάσταση. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στην
αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων με στόχο της μείωση των εκπομπών αέριων οργανικών ενώσεων (VOCs).

* LWIF: Lost Workdays Injury Frequency (= αρ. Ατυχημάτων αποχής από την εργασία / ώρες εργασίας Χ 1εκατ. ώρες
εργασίας)
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Για την αποτύπωση του επιπέδου ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ (Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων και Εγκατάσταση Λιπαντικών)
το 2015 πραγματοποιήθηκαν από τη Δ/νση ΠΥΑΠ Εμπορίας 3 προγραμματισμένες εσωτερικές επιθεωρήσεις ΥΑΠ.
Επίσης, διεξήχθησαν 10 επιθεωρήσεις από εξωτερικούς φορείς, όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμεναρχεία, μικτά
κλιμάκια επιθεώρησης SEVESO και 8 επιθεωρήσεις των Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων από τον
εξωτερικό φορέα ΙΑΤΑ-IFQP. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Στα σημεία όπου
εντοπίστηκε περιθώριο βελτίωσης συμφωνήθηκαν και υλοποιήθηκαν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Ο εξωτερικός φορέας πιστοποίησης πραγματοποίησε 4 επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης και 1 επιθεώρηση επιτήρησης
των πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ΠΥΑΠ. Οι πιστοποιημένες δραστηριότητες της ΕΚΟ ΑΒΕΕ είναι:
−

Σχεδιασμός, Παραγωγή, Διακίνηση, Αποθήκευση και Εμπορία Λιπαντικών: EN ISO 9001:2008, EN ISO
14001:2004, ΕΝ ISO 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (Επαναπιστοποίηση).

−

Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων (Πωλήσεις και Λειτουργία Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών): EN ISO
9001:2008 (Επαναπιστοποίηση).

−

Λειτουργία Σταθμών Αεροπορικών Καυσίμων (Παραλαβή, Αποθήκευση και Ανεφοδιασμός Αεροσκαφών): EN
ISO 14001:2004, ΕΝ ISO 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (Επαναπιστοποίηση).

−

Λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (Καλυψώ Νο22 και Νο23 - ΣΕΑ Ασπροπύργου): EN ISO 9001:2008
(Επιτήρηση)

Όπως κάθε χρόνο, υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ/ΕΚ ΑΕΕ προγραμματισμένες ασκήσεις ετοιμότητας
– εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 ασκήσεις κατάσβεσης φωτιάς, 2
ασκήσεις αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και 7 ασκήσεις για σενάρια σχετικά με κακόβουλες ενέργειες.
Επίσης κατά το 2015, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ/ΕΚ ΑΕΕ 153 Συναντήσεις Ασφαλείας με
τη συμμετοχή εργαζομένων και εργολάβων για τη συζήτηση θεμάτων σχετικά με την Υγεία, την Ασφάλεια και την
Προστασία του Περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της ενοποίησης των διαδικασιών ΥΑΠ στα πρατήρια των εταιρειών ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΕ και ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διανεμήθηκε στο δίκτυο πρατηρίων των τριών εταιρειών το νέο κοινό
Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας Πρατηρίων, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διαδικασίες και οδηγίες που
αφορούν την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου καυσίμων.
Για τη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων στα πρατήρια του δικτύου ΕΚΟ/ΕΚ/ΚΑΛΥΨΩ χρησιμοποιήθηκε το
αναθεωρημένο - κοινό checklist (Ready for Safety) που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του πρατηρίου που σχετίζονται
με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνολικά το 2015 πραγματοποιήθηκαν 171
επιθεωρήσεις πρατηρίων ΕΚΟ, ΕΚ και ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ.
Δίνοντας έμφαση στη διαμόρφωση κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της Εμπορίας, το 2015,
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε θέματα ΥΑΠ για υπαλλήλους, εργολάβους και συνεργάτες της ΕΚΟ. Συνολικά οι
ώρες εκπαίδευσης ξεπέρασαν τις 3000.
Ειδικά για το Δίκτυο Πρατηρίων, κατά το Α’ τρίμηνο του έτους, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία εκπαιδεύσεις των
Διαχειριστών του Δικτύου Ιδιολειτουργούμενων Πρατηρίων ΚΑΛΥΨΩ στην παροχή Α’ Βοηθειών από το ΕΚΑΒ. Το Β΄,
Γ΄ και Δ΄ τρίμηνο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκπαιδεύσεις των Στελεχών Πωλήσεων και των Διαχειριστών του
Δικτύου ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων ΚΑΛΥΨΩ καθώς και αρκετών ομάδων συνεργατών – λειτουργών πρατηρίων
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ΕΚΟ στο νέο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας Πρατηρίων. Επιπλέον, τα Στελέχη Πωλήσεων εκπαιδεύτηκαν και στη
διεξαγωγή επιθεωρήσεων ΥΑΠ στα πρατήρια.
Στην προσπάθεια για συνεχή ενημέρωση σε θέματα ΥΑΠ και αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας στην αντιμετώπιση
συμβάντων ΥΑΠ, συνεχίστηκε η τακτική ενημέρωση (Safety Bulletins) σε όλο το δίκτυο δραστηριοτήτων της εταιρείας
για περιστατικά ΥΑΠ που συνέβησαν στον κλάδο των Πετρελαιοειδών καθώς και για τα αποτελέσματα της διερεύνησής
τους.
Στα πρατήρια υγρών καυσίμων ξεκίνησε η τακτική μηνιαία αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
ενημερωτικού δελτίου «Στόχος μας η ασφάλεια!», με θέματα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου ή/και
τα συμπεράσματα που προκύπτουν από συμβάντα ασφαλείας στον κλάδο των πρατηρίων.
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2015 αναθεωρήθηκαν όλα
τα Εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των καυσίμων που διακινούνται από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU) 453/2010 και μέχρι την 5η προσαρμογή της τεχνικής και
επιστημονικής προόδου του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.
Στον τομέα της οδικής ασφάλειας η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συνεχίζει την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών που προάγουν την
ασφάλεια στην μεταφορά υγρών καυσίμων όπως τον έλεγχο ασφάλειας των βυτιοφόρων καθώς και την κατάλληλη
εκπαίδευση των οδηγών και του λοιπού εμπλεκόμενου προσωπικού, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Ασφαλούς
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).
Το 2015, συνεχίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού της Εταιρείας από
τον Ιατρό Εργασίας και η λειτουργία της Τράπεζας Αίματος των Εργαζομένων.
Κατά το 2015, συνεχίστηκε με συνέπεια το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν
αποκλίσεις υλοποιήθηκαν άμεσα οι κατάλληλες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στο
ευρύτερο πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ» το οποίο εφαρμόζεται στα πρατήρια ΕΚΟ. Για την ενημέρωση και ικανοποίηση
των πελατών, το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων παρουσία
του πελάτη, εφόσον το επιθυμεί, καθώς και τον έλεγχο της βαθμονόμησης των μετρητών καυσίμων.

Ζ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κάτω από συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη ελληνική αγορά και έντασης αθέμιτου ανταγωνισμού
στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και της
ρευστότητας. Κύριοι άξονες της στοχευόμενης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας είναι η βελτιστοποίηση των
λειτουργιών και η περαιτέρω αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον καταναλωτή με καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Οράματος και της Αποστολής της
εταιρίας στην Ελληνική κοινωνία, με βασικούς πυλώνες την κερδοφόρα ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα, η
Εταιρία θέτει, ανά κλάδο εμπορίας, ως βασικούς στρατηγικούς στόχους τους εξής:

• Πρατήρια: την αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας, την συγκράτηση του Μεικτού Περιθωρίου
Κέρδους σε στρατηγικά σημεία του δικτύου, την επιλεκτική ένταξη νέων σημείων, την αύξηση της κερδοφορίας
του κλάδου πρατηρίων, τις στοχευμένες επενδύσεις σε περιοχές με υψηλή προστιθέμενη αξία ή σε περιοχές με
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μικρό μερίδιο αγοράς, την περεταίρω μείωση DSOs, την αριστοποίηση του μοντέλου λειτουργίας των
ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων (ΚΑΛΥΨΩ) και την περαιτέρω ανάπτυξη τους στα 2 brands.

• Βιομηχανία: την διατήρηση των μεριδίων αγοράς καυσίμων και των περιθωρίων, την ελαχιστοποίηση των
πιστωτικών κινδύνων και την συνέχιση της αυστηρής πιστωτικής πολιτικής, την ενίσχυση των υφιστάμενων
συνεργασιών με μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών σε
συγκεκριμένους τομείς (ξενοδοχειακές μονάδες, στόλοι οχημάτων & μεταφορικές εταιρείες).

• Υγραέριο: την αύξηση των όγκων πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς και στους τρεις τομείς (εμφιαλωμένο,
χύμα & autogas), τη διαφύλαξη των περιθωρίων καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη σε περιοχές με μικρή ή
μηδενική παρουσία και σε περιοχές με υψηλά περιθώρια.

• Ναυτιλία: την διατήρηση των μεριδίων αγοράς σε MGO και BFO σε συνδυασμό με τη διατήρηση των
περιθωρίων τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στο bunkering, την μείωση των ληξιπροθέσμων καθώς και την
ανάπτυξη των πωλήσεων λιπαντικών.

• Αεροπορία: την διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο, την προάσπιση της υψηλής κερδοφορίας παρά το
μεταβλητό πλαίσιο των νέων συνθηκών καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη πελατολογίου με low cost εταιρείες.

• Λιπαντικά: την οριακή αύξηση των μεριδίων αγοράς, την διατήρηση των περιθωρίων, την υποστήριξη
Marketing για τη βελτίωση του brand awareness του ΕΚΟ brand λιπαντικών καθώς και την εκμετάλλευση των
συνεργιών με τα καύσιμα (Πρατήρια, Βιομηχανία & Ναυτιλία).

• Logistics: την διατήρηση υψηλού επιπέδου λειτουργίας των εγκαταστάσεων με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας
για το προσωπικό και το περιβάλλον, τον εκσυγχρονισμό τους και την προσαρμογή τους στις νεώτερες απαιτήσεις
της νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την συγκράτηση του κόστους λειτουργίας των. Την διερεύνηση πιθανοτήτων
εκμετάλλευσης/αξιοποίησης των ανενεργών εγκαταστάσεων, την βελτίωση συνεργιών κλίμακας καθώς και τον
εκσυγχρονισμό και την λειτουργική βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων υγραερίου. Την κατά το δυνατό
διατήρηση του κόστους χερσαίου μεταφορικού στα πλαίσια των υφισταμένων συμβάσεων μεταφορικού έργου.
Την βελτίωση αποδοτικότητας και την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των ιδιόκτητων RO-RΟς μέσω
επενδύσεων και τεχνικών βελτιώσεων, την περαιτέρω συνεισφορά στην θετική εταιρική εικόνα με διασφάλιση της
ποιότητας και της ποσότητας παραδιδόμενων καυσίμων. Την καταγραφή/παρακολούθηση των διαφορών
(ελλεμμ/πλεονασμάτων), την μελέτη και απόφαση διατήρησης/αξιοποίησης των ιδιόκτητων δεξαμενοπλοίων.

• Οργανωτική δομή: την μεγιστοποίηση ικανοποίησης και απόδοσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας των εταιρικών διαδικασιών.

•
Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Στις 9 Μαρτίου 2016 το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Η συγχώνευση
γίνεται με απορρόφηση της ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
βάση τον με ημερομηνία 31/12/2015 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν στους όρους, διατυπώσεις και
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προϋποθέσεις των οποίων οι Συγχωνευόμενες υποβάλλονται. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιριών, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης και θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας μετά τη
συντέλεση της συγχώνευσης. Η οριστική απόφαση επί της ως άνω σκοπούμενης συγχώνευσης θα ληφθεί από τα αρμόδια
όργανα, ήτοι , τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920. Η
Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα κατά το άρθρο 75 παρ 1 του κ.ν. 2190/1920, από την καταχώρηση στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (το «ΓΕΜΗ») της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη
Συγχώνευση.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ε. ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ
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