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∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ  ΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ν.2190/20 ΑΡ. 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ∆ΛΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας : Χειµάρας 8Α - 15125 Μαρούσι

Αρµόδια Αρχή : Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - Πρόεδρος ∆.Σ. (έως 13/12/2013)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -   Αντιπρόεδρος ∆.Σ. (έως 13/12/2013)

                                           -   Πρόεδρος ∆.Σ.  (από 13/12/2013)

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         -  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. (από 13/12/2013)

                                            -  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - Μέλος ∆.Σ.

ΒΑΡ∆ΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Μέλος ∆.Σ.

ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ - Μέλος ∆.Σ.

ΤΖΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Μέλος ∆.Σ. (έως 31/05/2013 και από 13/12/2013)

ΨΥΛΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - Μέλος ∆.Σ. (έως 31/05/2013)

ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Μέλος ∆.Σ. (έως 13/12/2013)

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  Μέλος ∆.Σ. (από 13/12/2013)

∆ιεύθυνση διαδικτύου : http://www.hellenicfuels.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων οικονοµ. 

καταστάσεων :
 31 Μαρτίου 2014

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 12111)

Ελεγκτική εταιρεία : ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Γνώµη µε επιφύλαξη

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2013 31/12/2012 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

1/1/2013-

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

(ποσά σε χιλιάδες €)  (ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 79.573 85.135 Λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.300 8.578 Ζηµιές προ φόρων (28.622) (42.679)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.237 72.086 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποθέµατα 12.939 16.072 Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 10.382 10.235 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 67.795 85.614 Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.999 1.982 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 127.397 76.809 Αποµείωση/διαγραφή ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.296 300

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 7.112 4.060 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 346.241 344.294 Προβλέψεις 1.550 (198)

(Κέρδη ) / Ζηµιές  από εκποίηση παγίων (54) 27 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (6.337) (26.273)

Μετοχικό Κεφάλαιο 120.284 120.284 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 8.186 19.428  κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 128.470 139.712 (Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων 3.133 (4.643)

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.604 6.510 (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 54.176 (48.770)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 100.160 100.160 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 18.756 9.377 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσες 112.007 97.912 Μείον :

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 217.771 204.582 Καταβληθέντες τόκοι (10.176) (7.728)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 346.241 344.294 Πληρωθέντες φόροι (5.244) (439)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 54.308 (78.476)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)  Επενδυτικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 625.495 808.519 Αγορές ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (7.563) (9.122)

Μικτά κέρδη 29.702 33.427 Εισπραχθέντες τόκοι 3.064 3.668 

Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (21.510) (38.619) Έσοδα από πώληση παγίων 779 494 

Zηµιές  προ φόρων (28.622) (42.679) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.720) (4.960)

Μείον Φόροι 17.465 (7.139)

Ζηµιές µετά από φόρους (11.157) (49.818) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους (85) (265) Εξοφλήσεις δανείων - (7.000)

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους (11.242) (50.083) Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια - 23.000 

Ζηµιές  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  (9.129) (26.402) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - 16.000 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2013 31/12/2012 Καθαρή (µείωση) /αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 139.712 189.795 ισοδύναµα χρήσης  (α)+(β)+(γ) 50.588 (67.436)

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους (11.242) (50.083) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 76.809 144.245 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 128.470 139.712 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 127.397 76.809 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες  οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η τελική µητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, µε έδρα το Μαρούσι -Χειµάρας 8Α. 

2. Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση είναι η χρήση 2010.

3. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31 ∆εκεµβρίου 2012, µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα 

και διερµηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της 31 ∆εκεµβρίου 2013. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεµηθεί
για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης.

4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί παγίων.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31.12.2013 σε 166 άτοµα  (31.12.2012 : 193 άτοµα)

6 Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση 2013 ανέρχεται στο ποσόν των 6.603 χιλ.€.

7. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί την 31.12.2013 είναι:
          α) για επίδικες υποθέσεις 629 χιλ.€
          β) για φορολογικές εκκρεµότητες 1.450 χιλ. €
          γ) για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.525 χιλ. €
          δ) για επισφαλείς απαιτήσεις (πελατών/χρεωστών) 35.469 χιλ. €

8. Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στη χρήση 2013, σε χιλ. ευρώ  είναι:
           - Αγορές 591.755 χιλ. €
           - Πωλήσεις 63.182 χιλ. €

           - Υπόλοιπο χρεωστικό 9.752 χιλ. €
           - Υπόλοιπο πιστωτικό 136.676 χιλ. €

9.  Λόγω της τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 έχουν πραγµατοποιηθεί αναπροσαρµογές στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήµατα, στα ίδια κεφάλαια, στον αναβαλλόµενο φόρο και στις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

των προηγουµένων χρήσεων. Οι παραπάνω αναπροσαρµογές παρατίθενται στην σηµείωση 2 & 16 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

1/1/2013-

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ.Συνιστούµε εποµένως στον 
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ     

Ι.Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ. ∆ιαβ. 761208370

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    

Ι.Γ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ

Α.∆.Τ.  ΑΙ 620961

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Ρ.Α. ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ 

Αρ. ∆ιαβ. K00153889


