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1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και
τους ελεγκτές της Εταιρείας

Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της δραστηριότητας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και
των προοπτικών της Εταιρείας "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." (στο εξής καλούμενη η
"Εταιρεία" ή "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ"), από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι, στους κυρίους Σπύρο Μπαλέζο - Υπεύθυνο
Σχέσεων με Επενδυτές, Φίλιππο Μαλέργο - Διευθυντή Ελέγχου και Οικονομικών Αναφορών και Ιωάννη Δημάκη - Υπεύθυνο
Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 210 8094194).

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με την απόφαση 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι οι:

■ Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Ηρώδου Αττικού 12Α,
151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8094162 και

■ Σπύρος Μπαλέζος, Διευθυντής Τραπεζικών Σχέσεων και Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές, Ηρώδου Αττικού 12Α,
151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8094169.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος
Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:

■ Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι πλήρη, αληθή, ορθά και ακριβή.

■ Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπο-
ρούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο
Δελτίο.

■ Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από αυτήν δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές
ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ), ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1.1.2004 ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ –
ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής
Εταιρείας και του Ομίλου των χρήσεων 2004 – 2005 διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία DELOITTE, Κηφισίας 250-
254, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 67 81 100 (αρμόδιος ελεγκτής κ. Γεώργιος Καμπάνης, ΑΜ ΣΟΕΛ 10761). Σύμφωνα με το πιστο-
ποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τη χρήση 2005 παρά μόνο ένα
θέμα έμφασης αναφορικά με τη σημείωση της Εταιρείας στην οποία ειδικότερα αναφέρεται ότι: "Οι ανέλεγκτες φορο-
λογικά χρήσεις για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είναι από τη χρήση 2000 μέχρι τη χρήση 2005. Για την AVIN OIL
Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις 2003 μέχρι 2005. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές κατα-
στάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Επίσης, δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για τις συγγενείς εταιρείες από την
ίδρυσή τους μέχρι και τη χρήση 2005".

Εκτός από τη μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται με
τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η κατά 100% θυγατρική "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." και, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
οι εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής 28%) και "ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 50%).

Διευκρινίζεται ότι κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης
δεν υπήρχαν διαθέσιμοι ελεγμένοι ισολογισμοί των εταιρειών "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." και "ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.". Η συμμετοχή των αποτελεσμάτων των δύο αυτών εταιρειών στα ενοποι-
ημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ της χρήσης 2005 διαμορφώνεται
σε 0,13%.

Και οι τρεις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ελέγχονται
από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή (κεφάλαιο 6 παρόντος δελτίου).

Επισημαίνεται ότι η χρήση 2005 είναι η πρώτη κατά την οποία η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέταξε οικονομικές καταστάσεις με βάση
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards – IFRS) και για το
λόγο αυτό στο παρόν δελτίο, και ειδικότερα στο κεφάλαιο 5 «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», παρατί-
θεται σχολιασμός μόνο των δύο τελευταίων χρήσεων 2004 και 2005, τα μεγέθη των οποίων είναι ευθέως συγκρίσιμα. Στο
ίδιο κεφάλαιο παρατίθενται τα στοιχεία κερδοφορίας και η λογιστική αξία ανά μετοχή (σε ενοποιημένη και μη βάση) με
βάση τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης, καθώς και με βάση τον αναπροσαρμοσμένο αριθμό μετοχών σύμφωνα με το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, αριθμός 33.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η Καθαρή Θέση της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) κατά την 1η Ιανου-
αρίου 2004 όπως διαμορφώθηκε λόγω της μετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek Accounting Standards)
στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards).
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(ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
Καθαρή Θέση 1.1.2004 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 165.819 169.618
Πλέον: Προσαυξήσεις Καθαρής Θέσης λόγω μετάβασης στα ΔΠΧΠ
Μεταφορά υπολοίπου μερίσματος 2003 από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.235 33.235
Αναπροσαρμογή λόγω απόσβεσης παγίων με βάση ωφέλιμο χρόνο ζωής τους 69.005 74.729
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτ. /υποχρ. σε ξένο νόμισμα 38.029 38.183
Σύνολο Προσαυξήσεων 140.269 146.147
Μείον: Μειώσεις Καθαρής Θέσης λόγω μετάβασης στα ΔΠΧΠ
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία - 36.860 - 39.624
Μεταφορά κρατικών επιχορηγήσεων στα έσοδα επόμενων χρήσεων - 5.681 - 5.681
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων υπεραξίας θυγατρικής - 8.353
Μείωση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τα έξοδα εισαγωγής στο Χ.Α. - 1.561 - 1.561
Παρουσίαση ίδιων μετοχών στην Καθαρή Θέση - 1.385 - 1.385
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων - 20.141 - 20.998
Λοιπές προσαρμογές - 3.008 - 3.637
Σύνολο Μειώσεων - 68.636 - 81.239
Καθαρή Θέση 1.1.2004 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 237.452 234.526

Τα δημοσιευμένα στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως 2005, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2005, η Έκθεση
Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατίθενται
στο παράρτημα του παρόντος δελτίου. Τα στοιχεία και πληροφορίες και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της
31.3.2005, της 30.6.2005 (ελεγμένες) και της 30.9.2005 είναι διαθέσιμα στην εταιρική ιστοσελίδα στην ηλεκτρoνική
διεύθυνση www.moh.gr.
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2. Δικαιώματα Μετόχων

2.1. Γενικά

Η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001 με την έκδοση 5.275.380 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω
δημόσιας εγγραφής στην τιμή των Ευρώ 10,30 ανά μετοχή. Επίσης, με την από 19.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης των μετόχων της Εταιρείας και την Κ2-17690/14.1.2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης αυξήθηκε η ονο-
μαστική αξία μετοχής σε Ευρώ 0,30 η κάθε μία. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δια-
μορφώνεται σήμερα σε Ευρώ 33.234.894 διαιρούμενο σε 110.782.980 κοινές ονομαστικές μετοχές.

■ Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κωδι-
κοποιημένο Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτο-
δικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων.

■ Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Δεκεμβρίου 2005 τροποποι-
ήθηκαν – καταργήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Καταστατικού και ειδικότερα:
• τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 14 περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο

οποίος εφεξής θα διαμορφώνεται από 8 μέχρι 12
• καταργήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 14 περί του δικαιώματος ορισμένων μετόχων να διορίζουν μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου
• καταργήθηκε το 2ο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 περί αναπληρώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου

από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διοριστεί ή εκλεγεί μετά από πρόταση της Aramco Overseas B.V.
• τροποποιήθηκε η παράγραφος 1α του άρθρου 18 περί της δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να συνε-

δριάζει στην αλλοδαπή και ειδικότερα καταργήθηκε η σχετική δυνατότητα να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο
στο Dhahran της Σαουδικής Αραβίας

• τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 19 και η παράγραφος 1 του άρθρου 30 και ειδικότερα καταργήθηκε
ο όρος περί τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως αντιστοίχως στην
Αγγλική γλώσσα.

Oι μετοχές της Εταιρείας δεν ενσωματώνουν κανενός είδους προνόμιο και η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχές επικαρπίας
ή συμμετέχουσες στα κέρδη ούτε κοινούς ή εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα
ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εταιρείας και ανάλογη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις
διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μέτοχου.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα
με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικο-
ποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη
σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκα-
θάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρισή της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις
του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή
οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία
ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.
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Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών μετοχών, για να έχουν το δικαίωμα
ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους
εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν ορισθεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώματα των συγκύριων μετοχών στη
Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να ασκηθούν.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πλη-
ρεξούσιου. Για να μετάσχει μέτοχος σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσει στο Σύστημα Άυλων
Τίτλων ή στο Kεντρικό Αποθετήριο Αξιών τις μετοχές του, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνε-
δρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι βεβαιώσεις
δέσμευσης των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική
Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

α. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα
με τα άρθρα 40, 40ε του Νόμου 2190/1920, και

β. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπο-
χρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την
ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι
οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές κατα-
στάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημε-
ρομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποτεδήποτε
οριστεί.

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Ο τόπος και τρόπος
καταβολής γνωστοποιείται στους μετόχους με ανακοινώσεις στον ημερήσιο Τύπο.

Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του
Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία δέσμευσης των μετοχών προκειμένου να συμμετάσχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις
των μετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκά-
στοτε ισχύει.

2.2. Φορολογία Μερισμάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2238/1994 άρθρο 109), όπως ισχύει σήμερα, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών βαρύνονται για τη χρήση 1.1. έως 31.12.2005 με συντελεστή φόρου 32% επί
των φορολογητέων κερδών τους. Έτσι, τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο
κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει.

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη τα οποία πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγα-
τρικές εταιρείες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στη μητρική Εταιρεία καταβάλ-
λεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός εάν δοθεί προμέρισμα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της
μητρικής Εταιρείας της επόμενης χρήσης.

Τα δε μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής Εταιρείας που σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη
των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον διανεμηθούν, καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση.
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3. Στοιχεία του κλάδου

3.1. Δομή της Ελληνικής Αγοράς Πετρελαιοειδών

3.1.1. Γενικά

Η παραγωγή αργού πετρελαίου στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη. Το κοίτασμα του Πρίνου στην Καβάλα καλύπτει
λιγότερο του 2% της εγχώριας ζήτησης, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των αναγκών της χώρας σε αργό πετρέλαιο να
καλύπτεται από εισαγωγές. Το αργό πετρέλαιο, αφού διυλιστεί στις εγχώριες μονάδες διύλισης, εξάγεται ή διατίθεται
στην ελληνική αγορά.

Η δομή της εγχώριας αγοράς πετρελαίου παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί :
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3.2. Θεσμικό Πλαίσιο

3.2.1. Γενικά

Η παραγωγή και διακίνηση προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο. Μέχρι
τα μέσα της δεκαετίας του ’80 υπήρχε έντονος κρατικός παρεμβατισμός. Το Ελληνικό Δημόσιο καθόριζε την τιμολογιακή
πολιτική και υποχρέωνε τις εταιρείες εμπορίας να προμηθεύονται καύσιμα από τα δύο κρατικά διυλιστήρια. Η αγορά
σταδιακά απελευθερώθηκε πλήρως και σήμερα η λειτουργία της ρυθμίζεται από το Ν. 3054/2002. Βάσει αυτού του
νόμου, ένα νομικό πρόσωπο δύναται να λαμβάνει περισσότερες από μία άδειες (διύλισης, εμπορίας πετρελαιοειδών, λια-
νικής εμπορίας πετρελαιοειδών / πρατηρίου καυσίμων κ.τλ.) εφόσον πληροί χωριστά τις προϋποθέσεις που θέτει αυτός.

3.2.2. Διύλιση Πετρελαιοειδών

Το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι εταιρείες διύλισης δύνανται ελεύθερα να εισάγουν και να επεξεργάζονται αργό
πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα με μόνο περιορισμό την καταβολή φόρων σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτοί προβλέπονται για εισαγωγές πετρελαιοειδών από χώρες εκτός Ε.Ε.

3.2.3. Άσκηση Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Για τη χορήγηση άδειας εμπορίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε μια εταιρεία εμπορίας πρέπει να πληρούνται οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις: α) το μετοχικό κεφάλαιο να είναι μεγαλύτερο ενός κατώτατου ορίου, β) να διαθέτει αποθηκευ-
τικούς χώρους μεγέθους που εξαρτάται από το είδος της άδειας την οποία ζητά, γ) να διαθέτει τεχνικές εγκαταστάσεις
κατάλληλες για την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και δ) να διαθέτει έναν αριθμό ιδιόκτητων βυτιοφόρων. Η νομο-
θεσία προβλέπει περιορισμούς σχετικά με τη χρήση βυτιοφόρων ή και πλωτών μέσων για τη μετακίνηση των πετρελαιο-
ειδών από τα διυλιστήρια.

Οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να προμηθεύονται έτοιμα προϊόντα είτε από τα εγχώρια διυλιστήρια είτε μέσω εισαγωγών
από οποιαδήποτε χώρα με μόνο περιορισμό την καταβολή φόρων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπως αυτοί προβλέπονται για εισαγωγές από χώρες εκτός Ε.Ε. Βάσει του Νόμου 3054/2002, οι εται-
ρείες εμπορίας δύνανται να λειτουργούν πρατήρια και εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να είναι ιδιοκτήτριες της γης
και των εγκαταστάσεων των πρατηρίων. Επίσης, τα ανεξάρτητα πρατήρια/πρατηριούχοι μπορούν να προμηθεύονται απ’
ευθείας καύσιμα από τα διυλιστήρια κι από εισαγωγές ή/και μέσω των εταιρειών εμπορίας.

3.2.4. Αποθέματα Ασφαλείας

Με το Νόμο 3054/2002 οι εισαγωγείς αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου είτε είναι διυλιστήρια ή εταιρείες
εμπορίας ή πρατήρια είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αποθέματα ασφαλείας ίσα με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών
που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος προκειμένου να καλυ-
φθούν οι υποχρεώσεις της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy
Association) . Η υποχρεωτική τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας έχει σαν συνέπεια τα διυλιστήρια στην Ελλάδα να πωλούν
τα προϊόντα τους στην εγχώρια αγορά σε υψηλότερες τιμές προκειμένου να καλύψουν το επιπλέον αυτό κόστος.

3.2.5. Τιμολόγηση

Οι τιμές των προϊόντων προς τον καταναλωτή είναι πλήρως απελευθερωμένες και διαμορφώνονται από τις εταιρείες
εμπορίας και τα πρατήρια βάσει των εκάστοτε συνθηκών προσφοράς και ζήτησης. Για λόγους προστασίας του κατα-
ναλωτή, τα διυλιστήρια γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον τρόπο προσδιορισμού των ex factory τιμών τους,
οι δε εταιρείες εμπορίας τις πραγματικές τιμές στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους στους πρατηριούχους. Το κράτος
έχει διατηρήσει το δικαίωμα να επιβάλλει σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο ανώτατες τιμές πώλησης.
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3.2.6. Φόροι

Ο Ν. 2127/93 και ο Ν. 1642/86, όπως τροποποιήθηκε την 1/1/93, προβλέπει τα θέματα ειδικού φόρου κατανάλωσης
και ΦΠΑ στα καύσιμα.

3.2.7. Κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Με στόχο την ενδυνάμωση της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση του κινδύνου της κλιματικής μεταβολής,
υιοθετήθηκε το 1997 το Πρωτόκολλο του Κιότο, με το οποίο καθορίζονται νομικά δεσμευτικοί στόχοι για τον περιορισμό
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις ανεπτυγμένες χώρες.

Στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Πρωτοκόλλου, η Ε.Ε. υιοθέτησε την οδηγία 2003/87 βάσει της οποίας θεσπί-
ζεται σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Η οδηγία καλεί τα κράτη-μέλη να
καταθέσουν ολοκληρωμένα σχέδια κατανομής των προβλεπόμενων εθνικών εκπομπών στις επιμέρους δραστηριότητες
που αυτή καλύπτει και κατ’ επέκταση στις υποκείμενες εγκαταστάσεις. Με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632 απόφαση
του 2004 η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την παραπάνω οδηγία, ενώ το 2005 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Εθνικό Σύστημα Κατανομής Δικαιωμάτων.

Ο κλάδος της διύλισης αργού πετρελαίου υπόκειται στην εφαρμογή της παραπάνω Οδηγίας. Ως εκ τούτου, για την πρώτη
φάση της εφαρμογής του (2005-2007), στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατανεμήθηκαν δικαιώματα εκπομπής τόσο για τις υπάρχουσες
και εν λειτουργία μονάδες κατά την κατάρτιση του Σχεδίου όσο και για τις μονάδες οι οποίες ήταν υπό κατασκευή κατά
την προαναφερθείσα περίοδο.

3.2.8. Προδιαγραφές Προϊόντων

Βάσει του ΝΔ 549/70, καθώς και των συνακόλουθων υπουργικών αποφάσεων, καθορίζονται οι προδιαγραφές που θα
πρέπει να πληρούν τα προϊόντα πετρελαίου που διακινούνται στην εγχώρια αγορά. Ο έλεγχος αυτών γίνεται από το Γενικό
Χημείο του Κράτους. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία του περιβάλλοντος καθο-
ρίσθηκαν οι νέες προδιαγραφές περιεκτικότητας σε θείο και άλλες ιδιότητες για τη βενζίνη και το ντήζελ κίνησης. Η
εφαρμογή τους έχει αποφασιστεί σε δύο στάδια, το 2005 και το 2009. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι
νέες προδιαγραφές:

ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ & ΝΤΗΖΕΛ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ:

01/01/2005 01/01/2009
Αμόλυβδη Βενζίνη
Περιεκτικότητα σε θειούχες ενώσεις (ppm) 50 μέγιστο1 10 μέγιστο
Περιεκτικότητα σε αρωματικές ενώσεις (% vol) 35 μέγιστο 35 μέγιστο
Περιεκτικότητα σε ολεφίνες (% vol) 18 μέγιστο 18 μέγιστο 
Περιεκτικότητα σε βενζόλιο (% vol) 1 μέγιστο 1 μέγιστο 
Περιεκτικότητα σε οξυγονούχες ενώσεις (%) 2,7 μέγιστο 2,7 μέγιστο 
Ντήζελ Κίνησης
Πυκνότητα στους 15°C (kg/l) 0,845 μέγιστο 0,845 μέγιστο 
Περιεκτικότητα σε θείο (ppm) 50 μέγιστο1 10 μέγιστο 
Αριθμός κετανίων 51 ελάχιστο 51 ελάχιστο
Περιεκτικότητα σε πολυαρωματικά (% wt) 11 μέγιστο 11 μέγιστο
Απόσταξη στους 95% vol.(°C) 360 μέγιστο 360 μέγιστο

1 Από την 1η Ιανουαρίου 2005, πρέπει να διατίθενται σταδιακά βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης με προδιαγραφή στο θείο 10mg/kg.
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3.3. Πρόσφατες Εξελίξεις στη Διεθνή Αγορά Πετρελαίου

Κατά τη διάρκεια του 2005, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε ως απόλυτο μέγεθος κατά 1,1 εκατ. βαρέλια ημε-
ρησίως (bpd) με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται στα 83,22 εκατ. bpd έναντι αύξησης 2,7 εκατ. bpd και συνο-
λικής ζήτησης 82,15 εκατ. bpd το 2004.

Ο συγκριτικά χαμηλότερος ρυθμός αύξησης της ζήτησης το 2005 έναντι του 2004 δε δημιούργησε συνθήκες πλεονά-
ζουσας προσφοράς αργού καθόσον η τελευταία επηρεάστηκε αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό από φυσικά φαινόμενα,
και ειδικότερα τους τυφώνες Ρίτα και Κατρίνα, που έπληξαν τη γεωγραφική περιοχή του κόλπου του Μεξικού στις Η.Π.Α.

Η παραγωγή αργού στις Η.Π.Α. επηρεάστηκε από τη διακοπή των εργασιών άντλησης με αποτέλεσμα τη μείωση της
παραγωγής πετρελαίου κατά 5% περίπου το 2005 έναντι του 2004. Ειδικότερα το τελευταίο τρίμηνο του 2005 εκτιμάται
ότι η μείωση της παραγωγής αργού των Η.Π.Α. ως απόλυτο μέγεθος ανήλθε σε 570.000 bpd σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2004 και ως ποσοστό στο – 16%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι διεθνείς τιμές των διαφόρων τύπων αργού διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα
επίπεδα κατά το 2005 έναντι του 2004 (κεφάλαιο 7 παρόντος δελτίου).

Αναφορικά με τα παραγόμενα προϊόντα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των τιμών τους το 2005. Η εν λόγω εξέλιξη
οφείλεται στο γεγονός ότι ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του έτους μειώθηκε η παραγωγή προϊόντων διύλισης λόγω των
φυσικών φαινομένων στις Η.Π.Α., οπότε τα τοπικά διυλιστήρια ανέστειλαν τις εργασίες τους. Εν τούτοις, η ζήτηση για
προιόντα διύλισης τόσο από τις μη πληγείσες περιοχές των Η.Π.Α. (από τις μεγαλύτερες καταναλώτριες χώρες πετρε-
λαίου) όσο και τον υπόλοιπο κόσμο παρέμεινε σταθερή.

Παράλληλα με την ανωτέρω διαμορφωθείσα κατάσταση στις Η.Π.Α., τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) στην
Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2005 κατέδειξαν, σε κάποιο βαθμό, τη δυσκολία των διυλιστηρίων να ανταποκριθούν, προ-
σαρμόζοντας το παραγόμενο μίγμα τους, στη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και
κίνησης, καθώς και τις βενζίνες, οι τιμές των οποίων εμφάνισαν σημαντική άνοδο (κεφάλαιο 7 παρόντος δελτίου).

Συνοψίζοντας, οι τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν περισσότερο από αυτές του αργού με αποτέλεσμα τα περιθώρια διύ-
λισης των σύνθετων διυλιστηρίων της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου να διαμορφωθούν στα 63,4 $/ΜΤ σε μέσο
όρο το 2005.
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4. Πληροφορίες για την Εταιρεία

4.1. Γενικές Πληροφορίες

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μονάδες στην Ελλάδα στον τομέα της διύλισης και επεξεργασίας
αργού πετρελαίου.

Το 2002 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% της "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." (στο εξής καλούμενη "AVIN OIL"), της 4ης εται-
ρείας εμπορίας πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά, προσδίδοντάς της έναν σημαντικό βραχίονα στο χώρο της λιανικής
εμπορίας καυσίμων.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι η μοναδική εταιρεία διύλισης με διυλιστήριο λιπαντικών και μαζί με το διυλιστήριο των ΕΛΛ.ΠΕ.
στον Ασπρόπυργο, τα μοναδικά σύνθετα διυλιστήρια καυσίμων στην Ελλάδα. Πέραν των βασικών μονάδων (ατμοσφαιρική
απόσταξη, καταλυτική αναμόρφωση και υδρογονοκατεργασία) περιλαμβάνει και άλλες μονάδες μετατροπής όπως κατα-
λυτική και θερμική πυρόλυση.

Η Εταιρεία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 4105/1970 συμβολαιογραφική πράξη με αρχικούς μετόχους τις εταιρείες του
Ομίλου Βαρδινογιάννη «VARNIMA CORPORATION OF PANAMA» και «ΣΕΚΑ ΑΕ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» . Έλαβε άδεια σύστασης με την υπ΄ αριθμόν 23020/1339 εγκριτική της σύστασης απόφαση του Υπουργού
Εμπορίου (ΦΕΚ 511/7.05.1970) με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.», η οποία εν
συνεχεία τροποποιήθηκε, κατόπιν της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.10.1972 (ΦΕΚ 1896/29.11.1972),
σε «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (και στα Αγγλικά «MOTOR OIL (HELLAS) - CORINTH
REFINERIES S.A.» για τις συναλλαγές της με πρόσωπα της αλλοδαπής).

Έχει ως έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανω-
νύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (τομέας Ανατολικής Αττικής) με αρ. ΜΑΕ 1482/06/Β/86/26.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε 50 έτη μέχρι την 7.05.2020. Για τη λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων
της Εταιρείας στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμόν Δ3/Α/4124/20.3.2001 άδεια λει-
τουργίας του ΥΠ.ΑΝ. απεριόριστης χρονικής διάρκειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:

■ Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας βενζίνης αυτοκινήτων, ελαφρού πετρε-
λαίου ντήζελ, φωτιστικού πετρελαίου, καυσίμου πετρελαίου, πετρελαίου θερμάνσεως, LPG (υγροποιημένου πετρε-
λαϊκού αερίου), βασικών και τελικών λιπαντικών, ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης
φύσεως και η ίδρυση μονάδων για τη συσκευασία και συντήρησή τους, καθώς και η αξιοποίηση των διαφόρων τύπων
προϊόντων και παραγώγων τα οποία παράγονται ή κατασκευάζονται.

■ Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα για την αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 805/729/1970
απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των παραπάνω
προϊόντων και οποιουδήποτε γενικά προϊόντος παραγόμενου από την Εταιρεία, όπως γενικότερα προϊόντα και
παράγωγα πετρελαίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη και η ίδρυση συνερ-
γείων επισκευής μηχανών, σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και κάθε άλλη σχετική δραστη-
ριότητα.

■ Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης, αγοράς, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, μεσιτείας, μεταφοράς, πώλησης
ή/και διάθεσης ακατέργαστου πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου και άλλων υδρογο-
νανθράκων, ορυκτών και μεταλλευμάτων, χημικών (τόσο οργανικών όσο και ανόργανων) και προϊόντων παραγώγων
και υποκατάστατων αυτών και γενικά η διεξαγωγή εργασιών εμπορίας και διανομής όπως και κάθε άλλης δραστη-
ριότητας αναγκαίας ή χρήσιμης για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη τέτοιων εργασιών.
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■ Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και λιμενικών, υδραυ-
λικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων, που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας και
άλλων εταιρειών που θα ιδρυθούν ή επιχειρήσεων που συνδέονται ή συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και η
παροχή διαφόρων γενικών υπηρεσιών προς τις ίδιες εταιρείες ή τις επιχειρήσεις αυτές.

■ Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων βιομηχανικής επεξεργασίας και αποθήκευσης LPG, υλικών συσκευασίας και η
εμπορία τούτων, καθώς και κάθε βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα ή εργασία για το σκοπό αυτό.

■ Η κατοχή, παροχή άδειας χρήσης ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατοχή και εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων,
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ή προνομίων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), μεθόδων επεξερ-
γασίας/προετοιμασίας σχεδίων/μελετών, μεθόδων παραγωγής κ.λπ.

■ Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων διανομής υγρών καυσίμων.

■ Η διεξαγωγή εργασιών συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων υδρογονανθράκων.

■ Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής οι οποίες έχουν σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωμα-
τικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και έμμεσα, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εται-
ρείας.

■ Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις/ομίλους επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, με σκοπούς ανά-
λογους, παρόμοιους, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο για την πραγματοποίηση, έστω
και έμμεσα, των σκοπών της Εταιρείας, όπως και η αντιπροσώπευση άμεσα ή έμμεσα ελληνικών ή ξένων εταιρειών
που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

■ Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και σε συνάρτηση με αυτούς η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση κινητών και
ακινήτων.

■ Η παροχή από την Εταιρεία τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας (εμπράγματης ή προ-
σωπικής) υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, ή υπέρ εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και γενικά η ενέργεια κάθε
πράξης που στοχεύει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Σημειώνεται ότι ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία.

Ο κύριος κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι αυτός της «Παραγωγής Προϊόντων Διύλισης Πετρε-
λαίου» (ΣΤΑΚΟΔ 03 232.0).
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4.2. Ιστορικό

Τα σημαντικότερα γεγονότα που επέδρασαν στην εξέλιξη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

1970-1972

Σύσταση και έναρξη της λειτουργίας του διυλιστηρίου, το οποίο διαθέτει μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, διυλι-
στήριο παραγωγής βασικών λιπαντικών, προβλήτα με σταθμό φόρτωσης, σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων.

1975

Επέκταση των εργασιών στον τομέα παραγωγής καυσίμων με την προσθήκη της μονάδας Ατμοσφαιρικής Απόσταξης.

1978

Κατασκευή μονάδας Καταλυτικής Αναμόρφωσης (περαιτέρω επεξεργασία νάφθας).

1980

Εγκατάσταση Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (επεξεργασία μαζούτ σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας).

1984

Κατασκευή μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη αέριο καύσιμο. Δικαίωμα πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο.

1993

Πιστοποίηση ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων την Εταιρείας κατά ISO 9002.

1996

Αγορά του 50% των μετοχών της Εταιρείας από την Aramco Overseas Company BV, 100% θυγατρική της Saudi Arabian
Oil Company (Saudi Aramco). Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών της Εταιρείας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο
Μαρούσι Αττικής.

2000

Ολοκλήρωση επενδύσεων με σκοπό την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2000. Την ίδια χρονιά πιστοποιείται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας κατά ISO 14001.

2001

Εγκατάσταση νέου αεριοστροβίλου στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναβάθμιση της μονάδας κενού των
λιπαντικών. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή, εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

2002

Εξαγορά του 100% της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π."

2003

Πιστοποίηση ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων την Εταιρείας κατά ISO 9001:2000.

2004

Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας κατά ISO 14001 για τρία επιπλέον χρόνια
(μέχρι το 2007).

2005

Ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής
«καθαρών» καυσίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2005 και του 2009 (Auto Oil II). Από-
κτηση από τη Motor Oil Holdings S.A. του ποσοστού που κατείχε η Aramco Overseas Company B.V. στην Εταιρεία.
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4.3. Αντικείμενο Εργασιών – Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Το διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο
ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα και σύνθετα διυλιστήρια της Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης.

Μέχρι το 1989 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθετε όλη της την παραγωγή στην εξωτερική αγορά. Από το 1989 μέχρι σήμερα, με την
απελευθέρωση του κλάδου, η Εταιρεία έχει καταφέρει να καταλάβει περίπου το ένα τέταρτο της εσωτερικής αγοράς
παραμένοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό εξαγωγικό διυλιστήριο. Διατηρεί συνεπώς έναν περιορισμένο εμπορικό κίνδυνο
λόγω της διάθεσης των προϊόντων της και στις τρεις κύριες αγορές, δηλ. εσωτερική αγορά, εξαγωγές και εφόδια πλοίων
και αεροσκαφών.

Το διυλιστήριο αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα βιομηχανικά συγκροτήματα με δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων
τύπων αργού πετρελαίου και πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι πλήρως καθετοποι-
ημένο και πέραν από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις διαθέτει εκτεταμένους χώρους αποθήκευσης χωρητικότητας 2,2
εκατ. κ.μ., εγκαταστάσεις φόρτωσης και σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις τριών προβλητών με μέγιστη χωρητικότητα
υποδοχής 450.000 τόνων.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη κυρίως το αργό πετρέλαιο από το οποίο παράγει πλήρους εύρους προϊόντα
δηλαδή βενζίνες, ντήζελ, μαζούτ, άσφαλτο, καύσιμα αεριωθουμένων και λιπαντικά, ενώ έμφαση δίνεται στα προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας και στα προϊόντα νέων προδιαγραφών, εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας
πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αποτελεί δε το μοναδικό παραγωγό λιπαντικών στην Ελλάδα. Τα παραγόμενα
βασικά και τελικά λιπαντικά είναι εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς (ACEA, API) και από τις Ένοπλες Δυνάμεις των
ΗΠΑ.

Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου αφορά κύρια σε δεξαμενές αποθήκευσης και
κτιριακές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για κτίρια όπου στεγάζονται ο εξοπλισμός ελέγχου των παραγωγικών εγκαταστάσεων,
οι υποσταθμοί ενέργειας, τα συνεργεία συντήρησης, ενώ υπάρχουν επίσης χώροι αποθήκευσης βοηθητικών υλικών παρα-
γωγής- εξοπλισμού και γραφεία διοίκησης.

Το κύριο μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει κατασκευαστεί την περίοδο 1972-73. Σημαντικές όμως προσθήκες
πραγματοποιήθηκαν σταδιακά καθ’ όλη τη δεκαετία του 1980 και του 1990, ενώ την τελευταία τριετία 2003 – 2005 η
συνολική επενδυτική δαπάνη ανήλθε σε Ευρώ 500 εκατ. περίπου (αναλυτική περιγραφή στο εδάφιο 4.9 του παρόντος
κεφαλαίου).

Στις 31.12.2005 η αναπόσβεστη αξία των κτιριακών και τεχνικών έργων της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ 67.392 χιλ. ενώ
η αντίστοιχη των γηπέδων – οικοπέδων σε Ευρώ 30.752 χιλ.

Πέραν των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η Εταιρεία ενεργοποιείται και στον εμπορικό χώρο αγοράζοντας και μεταπω-
λώντας τελικά προϊόντα, εκμεταλλευόμενη τις εκάστοτε ευκαιρίες της αγοράς.

Η Εταιρεία στεγάζει τις διοικητικές της υπηρεσίες σε μισθωμένο κτίριο στην περιοχή του Αμαρουσίου, επί της οδού
Ηρώδου Αττικού 12Α.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες οι οποίες είναι σε ισχύ και ότι καμία διοικητική κύρωση
δεν έχει επιβληθεί ή εκκρεμεί για παράβαση ή υπέρβαση των αδειών.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχει γίνει διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
της.
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4.4. Δίκτυο Πωλήσεων & Διανομής – Εξυπηρέτηση Πελατών

Ο κύριος όγκος των προϊόντων της Εταιρείας παραδίδεται στους πελάτες με όρους FOB, από τις εγκαταστάσεις του διυ-
λιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους. Μέρος της παραγωγής, το οποίο προορίζεται για κατανάλωση στις μεγάλες αστικές
περιοχές, μεταφέρεται με πλοία για αποθήκευση και παράδοση σε εγκαταστάσεις τρίτων, ενώ το υπόλοιπο είτε μετα-
φέρεται διά σωληναγωγών στις παρακείμενες του διυλιστηρίου εγκαταστάσεις της εταιρείας εμπορίας καυσίμων AVIN
OIL, είτε παραδίδεται από το νέο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων του διυλιστηρίου.

Πελάτες της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, οι εταιρείες εφοδιασμού
πλοίων, ενώ μέρος των εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές προς τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων
κ.ά.

Η Εταιρεία πέρα από τις εμπορικές της δραστηριότητες παρέχει στους πελάτες της και άλλες υπηρεσίες εκμεταλλευ-
όμενη την υποδομή της. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αποθήκευση προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η
διύλιση αργού κυριότητας τρίτων.

Σημειώνεται ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές καυσίμων αεροσκαφών για το νέο αερο-
δρόμιο των Σπάτων. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει το έργο της κατασκευής και διαχείρισης του αγωγού μεταφοράς
καυσίμων από το διυλιστήριο Ασπροπύργου των ΕΛΛ.ΠΕ. στο νέο αεροδρόμιο, καθώς και στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» που διαχειρίζεται τις δεξαμενές και τον αγωγό καυσίμων στο χώρο
του αεροδρομίου (για τα ποσοστά συμμετοχής βλ. Κεφ. 6)

4.5. Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 33.234.894 διαιρούμενο σε 110.782.980 κοινές ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο αλλά μη εκδοθέν κεφάλαιο,
ούτε μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Επίσης δεν υπάρχουν μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες προς κτήση ομο-
λογίες και δεν υφίστανται καταστατικοί όροι μεταβολής του κεφαλαίου και τροποποίησης των δικαιωμάτων διαφόρων
κατηγοριών μετοχών που να είναι περισσότερο περιοριστικοί από αυτούς που ορίζει ο νόμος.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας:

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών %
PETROVENTURE HOLDINGS LTD 56.499.320 51,00%
PETROSHARES LIMITED 11.673.690 10,54%
Επενδυτικό Κοινό 42.609.970 38,46%
ΣΥΝΟΛΟ 110.782.980 100,00%

Τα δύο νομικά πρόσωπα – μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, PETROVENTURE HOLDINGS LTD και PETROSHARES LIMITED
εδρεύουν στο Jersey Channel Islands και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο του Jersey του 1991. Το Νοέμβριο του 2005
η εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο εταιρεία συμμετοχών MOTOR OIL HOLDINGS S.A., συμφερόντων της οικογένειας
Βαρδινογιάννη, γνωστοποίησε ότι κατέστη ελέγχων μέτοχος των PETROVENTURE HOLDINGS LTD και PETROSHARES
LTD.

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρεία εντός του 2005 διέθεσε το σύνολο των 15.180 μετοχών που είχε αποκτήσει στο πλαίσιο σχετικής απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2004. Κατόπιν τούτου, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δε διαθέτει ίδιες μετοχές.
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4.6. Διοίκηση – Διεύθυνση της Εταιρείας

Το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Ιδιότητα μέλους*
1. Βαρδής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό
2. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό
3. Παναγιώτης Κονταξής Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό
4. Ιωάννης Κοσμαδάκης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό
5. Πέτρος Τζαννετάκης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό
6. Δημοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου Μέλος Μη Εκτελεστικό
7. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Θεόδωρου Μέλος Μη Εκτελεστικό
8. Γεώργιος Αλεξανδρίδης Μέλος Μη Εκτελεστικό
9. Γεώργιος Θεοδωρουλάκης Μέλος Μη Εκτελεστικό
10. Δέσποινα Μανώλη Μέλος Μη Εκτελεστικό
11. Κωνσταντίνος Μαραβέας Μέλος Μη Εκτελεστικό

Ανεξάρτητο
12. Λεωνίδας Γεωργόπουλος Μέλος Μη Εκτελεστικό

Ανεξάρτητο

* σύμφωνα με Ν. 3016/2002

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει κατά την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2005.

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα :

■ Βαρδής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
Εταιρείας και είναι επικεφαλής της διοίκησής της από το 1972. Πέραν της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει αναπτύξει ένα ευρύ
φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

■ Ιωάννης Κοσμαδάκης του Νικολάου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής Marketing. Εργά-
ζεται στην Εταιρεία από το 1978.

■ Πέτρος Τζαννετάκης του Τζαννή, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής Οικονομικών. Εργά-
ζεται στην Εταιρεία από το 1986.

■ Στειακάκης Μιχαήλ, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1982.

■ Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1973.

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Θανόπουλος.

Κατά το 2005, οι αμοιβές των οργάνων διευθύνσεως και εποπτείας της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 1.852,0 χιλ. και οι
αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (περιλαμβάνονται στα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας) σε Ευρώ 216 χιλ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2003 2004 2005
Αμοιβές διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 1.791,6 1.941,5 1.852,0
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 213,0 213,0 216,0

Σύνολο 2.004,6 2.154,5 2.068,0
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4.8. Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Εταιρεία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον ελληνικό χώρο. Ο συνολικός αριθμός του απασχο-
λούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 ανήλθε σε 1.157 άτομα από τα οποία τα 971 απασχολούντο στο
διυλιστήριο και τα 186 στα κεντρικά γραφεία.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (στοιχεία 31.12)
2003 2004 2005

Διυλιστήριο 903 988 971
Κεντρικά Γραφεία 189 190 186

ΣΥΝΟΛΟ 1.092 1.178 1.157

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από την Εταιρεία στο μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων της, καθώς αυτό αποτελεί βασικό
προτέρημα έναντι του ανταγωνισμού και του διεθνοποιημένου και τεχνολογικά προηγμένου χαρακτήρα του κλάδου.
Σήμερα, περίπου το 20% των εργαζομένων είναι απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων εκπαιδευτικών οργανισμών, ενώ επι-
μορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διεξάγονται από την Εταιρεία κάθε χρόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα ευρύ πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων που διεξάγονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο μια συνεχής
εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού εις όφελος της Εταιρείας και του κοινωνικού συνόλου.

Επιπλέον, η διοίκηση της Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας και ιδιαίτερα της
ασφάλειας των εργαζομένων διαθέτοντας 3 ιατρούς εργασίας, νοσηλευτικό προσωπικό, 3 πλήρως εξοπλισμένα ασθε-
νοφόρα. Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος προς τους εργαζομένους της, η Εταιρεία παρέχει και ιδιωτικό ασφαλιστικό πρό-
γραμμα ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης για το προσωπικό και τις οικογένειές τους, με κάλυψη όλων των περιστα-
τικών περίθαλψης που προκύπτουν. Το παραπάνω πρόγραμμα θεωρείται πρωτοποριακό λόγω των παροχών και των απο-
ζημιώσεων που προβλέπει. Η Εταιρεία επίσης διαθέτει πολυμελές τμήμα ασφάλειας με εξειδικευμένο τεχνικό ασφαλείας,
του οποίου το έργο είναι η επίβλεψη των χώρων εργασίας από άποψη υγιεινής και ασφάλειας και η πρόληψη των εργα-
τικών ατυχημάτων σε συνδυασμό με 5 οχήματα πυρόσβεσης, καθώς και πληθώρα μόνιμων και φορητών συστημάτων ανί-
χνευσης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Η πολιτική πρόληψης ατυχημάτων εφαρμόζεται / υλοποιείται με τους εξής τρόπους:

■ Τήρηση της νομοθεσίας και των διεθνώς αποδεκτών κωδίκων, προτύπων και κανόνων σωστής λειτουργίας.

■ Συνεχής βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής.

■ Καταγραφή όλων των ατυχημάτων, αξιολόγηση αυτών και λήψη κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

■ Διαρκής αναβάθμιση των μέσων ατομικής προστασίας και πυρασφάλειας με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού
στη χρήση αυτών.
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4.9. Επενδύσεις 2003 – 2005

Κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών έχει πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων συνολικού ύψους Ευρώ
483 εκατ. με σκοπό την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων του διυλιστηρίου.

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) 2003 2004 2005 Σύνολο
Ύψος επενδύσεων 86 243 154 483

Α) Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κατά τη χρονική περίοδο 2003–2005 αποσκοπούσε στη μεγιστοποίηση του
περιθωρίου κέρδους του διυλιστηρίου. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες:

■ Εγκατάσταση μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) (συνολικός προϋπολογισμός Ευρώ 350 εκατ.) για την
παραγωγή νέων «καθαρών» καυσίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο του 2005,
αλλά και του 2009 (Auto Oil II). Με τη νέα μονάδα αυξάνεται η παραγωγή του διυλιστηρίου σε ντήζελ, στο οποίο η
Ελλάδα και η Ευρώπη γενικότερα παρουσιάζουν έλλειψη. Η επιπρόσθετη παραγωγή ντήζελ θα υποκαταστήσει εισα-
γωγές του διυλιστηρίου, ενώ η συγκεκριμένη μονάδα προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία αφού δίνεται η δυνατότητα
μεγιστοποίησης της παραγωγής είτε σε ντήζελ είτε σε βενζίνες ανάλογα με την εποχιακή ζήτηση.

Για τους σκοπούς του έργου κατασκευάστηκαν οι εξής μονάδες:
• Μονάδα Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker), δυναμικότητας 37.000 bpd
• Μονάδα αποθείωσης ντήζελ, δυναμικότητας 32.000 bpd
• Μονάδα παραγωγής υδρογόνου, δυναμικότητας 65.000 Nm3 / hr
• Υποσταθμός 150 kVolt για τη σύνδεση του διυλιστηρίου με το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής

ενέργειας, καθώς και νέος αεριοστρόβιλος με τον οποίο η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 62 MW
• Νέο συγκρότημα μονάδων ανάκτησης θείου.

Επιπρόσθετα, έγιναν εκτενείς αναβαθμίσεις των υφιστάμενων μονάδων απόσταξης (ατμοσφαιρικής και εν κενώ),
καθώς και αναδιάρθρωση των μονάδων βοηθητικών παροχών (νέος πυρσός διυλιστηρίου, νέες μονάδες αφαλάτωσης,
επεξεργασίας νερού και αέρα κ.λπ.).

Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2005. Όλοι οι στόχοι του έργου επετεύχθησαν ως προς το χρόνο
παράδοσης των μονάδων, την ποιότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων, καθώς και τη συνολική δαπάνη.

Για την εκτέλεση του έργου απαιτήθηκαν περισσότερες από 4,5 εκατ. ανθρωποώρες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
καθ’όλη τη διάρκεια των εργασιών δεν προκλήθηκε κανένα ατύχημα, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εργασιών
έλαβε χώρα σε περιορισμένους χώρους ήδη υφιστάμενων μονάδων. Αυτό είναι ενδεικτικό της έμφασης που δόθηκε
στον τομέα της ασφάλειας.

Στα πλαίσια του έργου και μέσω μιας σειράς αναβαθμίσεων, τροποποιήσεων και προσθηκών, βελτιώθηκαν οι περι-
βαλλοντικοί όροι του διυλιστηρίου, τόσο σε σχέση με τις αέριες εκπομπές, όσο και σε σχέση με τη διαχείριση των
υγρών αποβλήτων.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο βαθμός πολυπλοκότητας του διυλιστηρίου (Nelson Complexity Index) αυξήθηκε
σημαντικά κατατάσσοντάς το μεταξύ των αρτιότερων της Ευρώπης και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο ένα από τα
βασικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα.

■ Στo σύστημα αυτόματης ρύθμισης παραγωγικών διαδικασιών (Advanced Process Control), το οποίο αποτελεί
συνέχεια του Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου, συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των περιθωρίων κερδοφορίας του
διυλιστηρίου, αφού αποτελεί βασικό εργαλείο για την αύξηση παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας,
την ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των παραγωγικών μονάδων, καθώς και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του
διϋλιστηρίου. Κατά τα έτη 2003 – 2005, και στα πλαίσια ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος συνολικού
προυπολογισμού Ευρώ 8,8 εκατ., ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του σε υπάρχουσες μονάδες του διυλιστηρίου, τρο-
ποποιήθηκε για την κάλυψη των νέων συνθηκών λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της νέας μονάδας Υδρογονοπυ-
ρόλυσης (MHC), ενώ δρομολογήθηκε η ένταξη στο σύστημα επιπρόσθετων μονάδων.
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■ Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power Management System)
συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 3 εκατ., με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου του διυλι-
στηρίου, καθώς και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Β) Επιπλέον, με στόχο την προώθηση και πώληση όλων των προϊόντων του διυλιστηρίου στη βέλτιστη δυνατή τιμή, η
Εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό πρόγραμμά της με την κατασκευή νέου σταθμού φόρτωσης στο διυλιστήριο για την
ενίσχυση και βελτιστοποίηση του συστήματος διανομής. Ο νέος σταθμός, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε τον Απρίλιο
του 2004, συμβάλλει στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της
Εταιρείας στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας (συνολικός προϋπολογισμός Ευρώ 20,5 εκατ.).

Γ) Την τριετία 2003–2005 η Εταιρεία πραγματοποίησε, κατά την πάγια τακτική της, σημαντικό αριθμό επενδύσεων για
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και του επιπέδου ασφαλείας του διυλιστηρίου.

■ Στις αρχές του 2003 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέας μονάδας ανάκτησης θείου (συνολικό κόστος Ευρώ 9,3
εκατ.). Η επένδυση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην περαιτέρω αύξηση της αποδο-
τικότητας των παραγωγικών μονάδων του διυλιστηρίου. Στα πλαίσια του έργου κατασκευής της νέας μονάδας Υδρο-
γονοπυρόλυσης, κατασκευάστηκε συγκρότημα μονάδων ανάκτησης θείου, το οποίο συμβάλλει στην αξιοπιστία και
διαθεσιμότητα της μονάδας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

■ Το 2004 ξεκίνησαν οι εργασίες για την αναβάθμιση της μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με την εγκατά-
σταση νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού και την πλήρη αναβάθμιση του συστήματος πρωτογενούς και δευτε-
ρογενούς επεξεργασίας. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας ώστε να καλύπτει το νέο
συγκρότημα της Υδρογονοπυρόλυσης, καθώς και εξαιρετικές περιπτώσεις υψηλής βροχόπτωσης. Επίσης προβλέ-
πεται ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων με χρήση νέων τεχνολογιών για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των αποβλήτων και της μηχανικής διαθεσιμότητας της μονάδας. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2006 και ο προ-
ϋπολογισμός του ανέρχεται στα Ευρώ 16 εκατ.

■ Το 2004 επίσης ξεκίνησαν και οι εργασίες για τη μείωση εκπομπών καταλύτη από τη μονάδα Καταλυτικής Πυρό-
λυσης (συνολικός προϋπολογισμός Ευρώ 10,9 εκατ.). Το έργο περιελάμβανε μεταξύ άλλων την εγκατάσταση ηλε-
κτροστατικού φίλτρου (electrostatic precipitator) στα απαέρια της μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης για την ελαχι-
στοποίηση των εκπομπών καταλύτη στην ατμόσφαιρα, ακολουθώντας τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (Best Available
Techniques - BAT) που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διυλιστήρια. Το έργο ολκληρώθηκε εντός του
2005.

Για το 2006 το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας υπολογίζεται να ανέλθει περίπου στα Ευρώ 40 εκατ. Το μεγαλύτερο
μέρος αυτού πρόκειται να κατευθυνθεί στην κατασκευή τριών δεξαμενών σταθερής οροφής χωρητικότητας 35.000 m3

η κάθε μία, στη σύνδεση του διυλιστηρίου με τον αγωγό φυσικού αερίου και την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου,
και, τέλος, στην αντικατάσταση ενός εκ των τεσσάρων αεριοστροβίλων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας.
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4.10. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και Κοινωνία

4.10.1. Περιβάλλον – Ποιότητα

Από την αρχή της λειτουργίας της η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας έχοντας ως κύριο αντικειμενικό σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της. Στόχος της Εταιρείας
είναι να εφοδιάζει τους πελάτες της με αξιόπιστα προϊόντα ποιότητας μέσω καθολικής ενεργοποίησης της διοίκησης και
προλαμβάνοντας ενδεχόμενα προβλήματα πριν αυτά εμφανισθούν.

Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε το 1992 ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας έτσι ώστε να
καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002. Η αρχική πιστο-
ποίηση αυτού του συστήματος έγινε το Δεκέμβριο 1993.

Από τότε το Σύστημα Ποιότητας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των λειτουργιών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Το 2002 ξεκίνησε η αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος συστήματος, ώστε να αναπτυχθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-
τητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000. Η πιστοποίηση αυτού του συστήματος έγινε τον Ιανουάριο
2003 από την Bureau Veritas Quality International (BVQI).

Η δέσμευση τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι καθολική.

Η καθιέρωση μεθόδων και διαδικασιών οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον είναι προτεραιότητα για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
Η λειτουργία του διυλιστηρίου είναι σύμφωνη με τον περιβαλλοντικό κανονισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και πλήρως εναρμονισμένη με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές του περιβάλλοντος. Η χρήση προηγμένων
μεθόδων επεξεργασίας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, συνέβαλε στο να πιστοποιηθεί το διυλιστήριο το Δεκέμβριο
2000 με ISO 14001 και να επαναπιστοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2004 με πιστοποιητικά ισχύος μέχρι τον Ιανουάριο του
2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι το μοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη με
τέτοιο βαθμό πολυπλοκότητας που έχει πιστοποιηθεί και με τα δύο συστήματα, τα οποία είναι μέρος του Ενιαίου Δια-
χειριστικού Συστήματος.

Για την επίτευξη και διατήρηση των ανωτέρω περιβαλλοντικών στόχων η Εταιρεία στοχεύει στη:

■ Μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας με παράλληλη αύξηση της ιδιοπαραγόμενης ενέργειας.

■ Παραγωγή προϊόντων και χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

■ Ελεγχόμενη διαχείριση των αερίων εκπομπών και συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

■ Προώθηση της ανακύκλωσης και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.

■ Αντιμετώπιση των έκτακτων περιβαλλοντικών περιστατικών με την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσεως όπως
το Oil Spill Contingency Plan.

Τέλος, σημαντική συμβολή θα έχει η νέα μονάδα της Υδρογονοπυρόλυσης που αποσκοπεί στην παραγωγή βενζίνης και
πετρελαίου χαμηλού θείου, φιλικών προς το περιβάλλον. Παράλληλα γίνονται μονάδες απογύμνωσης όξινων νερών, ανά-
κτησης θείου, αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, σύνδεσης με το δίκτυο Φυσικού
Αερίου κ.ά. που εξασφαλίζουν τη φιλικότητα των διεργασιών παραγωγής προς το περιβάλλον.
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4.10.2. Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική υπευθυνότητα, με την έννοια της πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων να εντάσσουν στα προγράμματά τους κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, είχε υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, αρκετά χρόνια πριν η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτυχθεί και παγιωθεί ως μέρος της σύγ-
χρονης επιχειρηματικής πρακτικής. Είναι αυτονόητο πως οι σύγχρονες επιχειρήσεις, αφενός ως μέλη της κοινωνίας των
πολιτών, αφετέρου λόγω του ρόλου τους - καθώς επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, είτε άμεσα ως εργο-
δότες, είτε έμμεσα με τις δραστηριότητές τους - οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες για κοινωνική συνοχή
και να προωθούν, με τη λειτουργία και τα προγράμματά τους, το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον.

Οι αρχές και οι δεσμεύσεις που προϋποθέτει η υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υπερβαίνουν τις πρακτικές
όπως είναι η φιλανθρωπία και οι χορηγίες για την προώθηση της εταιρικής εικόνας. Ουσιαστικά, είναι η επέκταση της
δέσμευσης των επιχειρήσεων όχι μόνο για πλήρη συμμόρφωση προς τις οποιεσδήποτε νομοθετημένες υποχρεώσεις τους,
αλλά κυρίως για εθελοντική δράση και προγράμματα που υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι νόμοι, προς την κατεύ-
θυνση της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υποστηρίζει τη συστηματική αυτή προσπάθεια και συμμετέχει σε αυτήν, ως ιδρυτικό μέλος του Ελλη-
νικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το 1999. Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της
κοινωνικής ευαισθησίας και της ευθύνης των επιχειρήσεων, καθώς και η προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής μέσα
από την ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών (best practices). Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριοι άξονες δράσης για
τις επιχειρήσεις είναι οι εξής:

■ Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

■ Υγιεινή και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

■ Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

■ Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

■ Ευρύτερη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

Με τη συμμετοχή της στο Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Εταιρεία έχει στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής, στη στήριξη της κοινωνικής ειρήνης και στην αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη που
καλύπτει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα διαχείρισης πόρων από τις επόμενες γενιές, κάνοντας
χρήση και αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές (best practices). Η συμβολή αυτή εκφράζεται μέσα από μια σειρά πολι-
τικών και δράσεων σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας,
το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες όπου κυρίως ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα, καθώς και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Με άλλα λόγια, αυτό που σημαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι να αποδίδει
ικανοποιητικά κέρδη στους μετόχους της, να είναι χώρος δημιουργίας και εξέλιξης για το προσωπικό της, να τιμά την
εμπιστοσύνη των πελατών της και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, να λειτουργεί με σεβασμό στην υγεία, στην
ασφάλεια και στο περιβάλλον και να στηρίζει το κοινωνικό σύνολο.

Οι συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περιγράφονται ανα-
λυτικά σε ειδική έκδοση με τον τίτλο «Κοινωνικός Απολογισμός».
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4.10.3. Επιχορηγήσεις – Δωρεές – Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε πληθώρα τομέων κοινωνικού χαρακτήρα. Πραγματοποιεί μεταξύ άλλων επιχορηγήσεις
και δωρεές σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις, αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις, νοσοκομεία, εκπαιδευ-
τικούς και κοινωφελείς οργανισμούς, ενώ οργανώνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις για τα παιδιά.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υπήρξε χρυσός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας για άτομα με ειδικές ανάγκες στους αγώνες
που διεξήχθησαν στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, ενώ είναι μόνιμος χορηγός σε ελληνικές ομάδες των Special Olympics.
Συγκεκριμένα για το 2004 ήταν χορηγός 25 αθλητών της Ελληνικής Ομάδας για τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν
στη Ρόδο.

Πέραν, ωστόσο, της εκπαίδευσης του προσωπικού της, η Εταιρεία οργανώνει κάθε χρόνο ημερίδες στους χώρους του
διυλιστηρίου για φοιτητές και σπουδαστές με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή τους σε τεχνικά και εμπορικά θέματα όπως
και σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η Εταιρεία επιπλέον δέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν την εξάσκησή
τους ή μέρος αυτής στο διυλιστήριο και στα κεντρικά γραφεία.
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5. Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας

5.1. Δραστηριότητα

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2.923,8 εκατ. το 2005 έναντι Ευρώ 1.937,2 εκατ. το 2004 και
Ευρώ 1.560,1 εκατ. το 2003, παρουσιάζοντας το 2005 αύξηση 50,93% σε σχέση με το 2004. Κατωτέρω παρουσιάζεται
η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά είδος, δραστηριότητα και γεωγραφική αγορά κατά την τελευταία τριετία:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ποσά σε εκατ. ευρώ)
2003 2004 2005

Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εσωτερικού 632,5 681,8 827,4
Εξωτερικού 609,8 801,4 1.181,3
Σύνολο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 1.242,3 1.483,3 2.008,7

Εμπορική Δραστηριότητα
Εσωτερικού 177,9 207,4 479,5
Εξωτερικού 139,8 246,5 435,6
Σύνολο Εμπορικής Δραστηριότητας 317,8 453,9 915,1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.560,1 1.937,2 2.923,8

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (% επί του συνόλου)
2003 2004 2005

Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εσωτερικού 40,5% 35,2% 28,3%
Εξωτερικού 39,1% 41,4% 40,4%
Σύνολο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 79,6% 76,6% 68,7%

Εμπορική Δραστηριότητα
Εσωτερικού 11,4% 10,7% 16,4%
Εξωτερικού 9,0% 12,7% 14,9%
Σύνολο Εμπορικής Δραστηριότητας 20,4% 23,4% 31,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,0% 100,0% 100,0%

Η βιομηχανική δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά στην πώληση προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο διυλι-
στήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Η εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά αγορές εμπορευμάτων – προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά
και τη μεταπώληση σε πελάτες της στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη ευε-
λιξία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και να εκμεταλλεύεται τις εκάστοτε ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά πετρελαίου,
καθώς και έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση στην εσωτερική αγορά και στο εξω-
τερικό με εισαγωγές εμπορευμάτων.
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5.1.1. Πωλήσεις

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στοχεύει στην πώληση των προϊόντων της στην πλέον αποδοτική τιμή, καθώς και στην αύξηση του μεριδίου
της στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα στοχεύει στη διείσδυσή της σε αναδυόμενες αγορές. Με στόχο την ενίσχυση της
παρουσίας της, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο προώθησης και πωλήσεων των προϊόντων της.
Ανταποκρίνεται, συνεπώς, στις απαιτήσεις των πελατών της και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγιεινής, ασφά-
λειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Μέσα από αυτές τις κινήσεις της, η Εταιρεία αποσκοπεί στην αύξηση της κερ-
δοφορίας της και τη μεγιστοποίηση της μετοχικής της αξίας.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά η διάρθρωση των πωλήσεων της Εταιρείας για τα τρία τελευταία
έτη ανά δραστηριότητα, αγορά και προϊόν.

Ανά Δραστηριότητα
(χιλ. ΜΤ) (εκατ. Ευρώ)

2003 2004 2005 2003 2004 2005
Βιομηχανική Δραστηριότητα 5.562 5.808 5.492 1.242,2 1.483,3 2.008,7
Εμπορική Δραστηριότητα 1.199 1.495 2.158 317,9 453,9 915,1
ΣΥΝΟΛΟ 6.761 7.303 7.650 1.560,1 1.937,2 2.923,8

Ανά Αγορά
(χιλ. ΜΤ) (εκατ. Ευρώ)

2003 2004 2005 2003 2004 2005
Εσωτερική Αγορά 3.157 3.066 3.238 809,8 890,6 1.306,9
Εξωτερική Αγορά 2.375 2.867 3.160 550,4 782,3 1.259,2
Ναυτιλία – Αεροπορία 1.229 1.370 1.252 199,9 264,3 357,7
ΣΥΝΟΛΟ 6.761 7.303 7.650 1.560,1 1.937,2 2.923,8

Εσωτερική Αγορά

Ο πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά κατά το 2005 ήταν αυξημένες τόσο σε όγκο (5,6%) όσο και σε αξία
(46,7%) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Εξαγωγές

Κατά το 2005 οι εξαγωγές της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αυξήθηκαν έναντι της προηγούμενης χρήσης τόσο σε όγκο (10,2%) όσο και
σε αξία (60,96%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην πώληση και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτε-
ρικού, που παραδοσιακά η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιείται, λόγω των αρκετά βελτιωμένων περιθωρίων κατά το 2005.

Ναυτιλία – Αεροπορία

Οι πωλήσεις της Εταιρείας στην αγορά αυτή κατά το 2005 παρουσίασαν μείωση σε όγκο (- 8,6%) και αύξηση σε αξία
(35,3%). Η μείωση του όγκου των πωλήσεων στη συγκεκριμένη αγορά οφείλεται στις χαμηλότερες πωλήσεις μαζούτ
καθόσον η περιορισμένη παραγωγή του, δεδομένου ότι το διυλιστήριο σταμάτησε τη λειτουργία του για τρεις περίπου
εβδομάδες τον Απρίλιο για την εγκατάσταση της μονάδας του Hydrocracker, αποφασίστηκε να διατεθεί για εξαγωγές
λόγω καλύτερων περιθωρίων.
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Ανά Προϊόν
(ποσότητα σε χιλ. Μετρικούς Τόνους) 2003 2004 2005
Άσφαλτος 130 179 132
Μαζούτ 1.593 1.702 1.549
Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρμανσης 2.297 2.284 2.641
Καύσιμα Αεριωθουμένων 591 852 1.007
Βενζίνες 1.653 1.873 1.928
Υγραέρια 150 156 138
Λιπαντικά 196 187 181
Λοιπά 151 70 74
ΣΥΝΟΛΟ 6.761 7.303 7.650

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή της Εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Προϊόντα (σε Μετρικούς Τόνους) 2003 2004 2005
Λιπαντικά 177 177 175
Υγραέρια 153 157 142
Βενζίνες 1.345 1.492 1.359
Καύσιμα Αεριωθουμένων 533 599 649
Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρμανσης 1.466 1.392 1.390
Ειδικά Προϊόντα 325 298 237
Μαζούτ 1.702 1.645 1.544
ΣΥΝΟΛΟ 5.701 5.760 5.496

Τα μερίδια αγοράς της Εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντος στην εγχώρια αγορά έχουν ως εξής:

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
2003 2004 2005

Εσωτερική Αγορά
Υγραέρια 18,8% 24,5% 21,7%
Βενζίνες 30,7% 26,2% 26,5%
Αεροπορικά Καύσιμα 0,5% 0,7% 0,6%
Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρμανσης 19,6% 20,1% 21,9%
Μαζούτ 10,2% 10,8% 10,9%
Άσφαλτος 32,3% 39,0% 41,6%
Σύνολο Εσωτερικής Αγοράς Καυσίμων 20,6% 20,3% 21,1%

Ναυτιλία - Αεροπορία
Αεροπορικά Καύσιμα 25,3% 33,7% 29,2%
Μαζούτ 30,1% 27,5% 25,3%
Πετρέλαιο Ναυτιλίας 16,2% 19,7% 18,1%
Σύνολο Καυσίμων σε Ναυτιλία - Αεροπορία 26,9% 27,1% 24,8%
Λιπαντικά 61,6% 52,3% 47,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 22,4% 22,2% 22,2%
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5.2. Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών–Αποτελεσμάτων 2004-2005 της Εταιρείας

Η εξέλιξη των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας για την περίοδο 2004-2005 παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακό-
λουθο πίνακα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 1.937.191 2.923.769
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) -1.745.885 -2.660.561
Μικτά Αποτελέσματα (προ αποσβέσεων) 1 191.306 263.208
% επί του Κύκλου Εργασιών 9,88% 9,00%
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (προ αποσβέσεων) 1,2 -14.558 -14.376
% επί του Κύκλου Εργασιών -0,75% -0,49%
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης (προ αποσβέσεων) 1 -12.576 -12.776
% επί του Κύκλου Εργασιών -0,65% -0,44%
Πλέον (Μείον): Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) 20.394 - 17.322
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 184.566 218.734
% επί του Κύκλου Εργασιών 9,52% 7,48%
Πλέον: Έσοδα από Επενδύσεις / Συμμετοχές 6.351 4.773
Μείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα -6.727 - 12.461
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 184.190 211.046
% επί του Κύκλου Εργασιών 9,50% 7,22%
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων -17.504 -22.516
Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) 166.686 188.530
% επί του Κύκλου Εργασιών 8,60% 6,45%
Μείον: Φόρος Εισοδήματος 3 -48.026 -57.843
Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) 118.660 130.687
% επί του Κύκλου Εργασιών 6,12% 4,47%
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 4 110.715.732 110.776.573
Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης 110.782.980 110.782.980

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε Ευρώ) 2004 2005
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 5 1,66 1,91
Κέρδη προ Φόρων 5 1,50 1,70
Κέρδη Μετά από Φόρους 5 1,07 1,18
Μέρισμα ανά μετοχή 6 0,85 1,10

Σημειώσεις:
1. Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στο κόστος πωλήσεων, στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και στα έξοδα διάθεσης είναι δια-

θέσιμος στον πίνακα του εδαφίου «Αποσβέσεις» του παρόντος κεφαλαίου.
2. Περιλαμβάνονται αμοιβές Δ.Σ. Ευρώ 213 χιλ. τη χρήση 2004 και Ευρώ 216 χιλ. τη χρήση 2005.
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1999.
4. Για τη στάθμιση του αριθμού των μετοχών λήφθηκαν υπόψη οι Ίδιες μετοχές που διατηρούσε η εταιρεία.
5. Με βάση τον σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Επισημαίνεται ότι λόγω του μικρού αριθμού των ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή

της η εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2004 και 2005 τα μεγέθη ανά μετοχή δεν διαφοροποιούνται εφόσον οι υπολο-
γισμοί γίνουν με βάση τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης.

6. Το ποσό μερίσματος ανά μετοχή για το 2005 αφορά την πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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❑ Κύκλος Εργασιών

Η αύξηση ή η μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών διΰλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου είναι κυρίως
συνάρτηση των κάτωθι παραμέτρων:

α) του όγκου πωλήσεων προϊόντων
β) των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, και
γ) της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας τη χρήση 2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2.923,8 εκατ. από Ευρώ 1.937,2 εκατ. τη χρήση
2004 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,9%. Στην εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας θετικά επέδρασε
η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,75% (από ΜΤ 7.303 χιλ. το 2004 σε ΜΤ 7.650 χιλ. το 2005) και κυρίως η
αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου κατά περίπου 44% (η μέση ισοτιμία του Δολαρίου Η.Π.Α.
έναντι του Ευρώ παρέμεινε σταθερή και επομένως δεν είχε κάποια επίδραση).

Η αύξηση του συνολικού όγκου των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην άνοδο των πωλήσεων βενζινών, αεροπορικών καυ-
σίμων και πετρελαίου κίνησης/θέρμανσης.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της Εταιρείας προέρχεται από τη βιομηχανική δραστηριότητα
(δηλ. τη διύλιση πετρελαίου), αποτελώντας το 68,7% του κύκλου εργασιών της το 2005 έναντι 76,6% του 2004 και 79,6%
το 2003. Η πτώση του ποσοστού των πωλήσεων από βιομηχανική δραστηριότητα τη χρήση 2005 οφείλεται στο γεγονός
ότι το διυλιστήριο δε λειτούργησε για τρεις περίπου εβδομάδες τον Απρίλιο του 2005 προκειμένου να πραγματοποι-
ηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση της νέας μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker).

❑ Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) – Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης

Το Κόστος Πωλήσεων προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2.660,6 εκατ. το 2005 από Ευρώ 1.745,9 εκατ. το 2004
(αύξηση κατά 52,4%) με αποτέλεσμα το Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης (προ αποσβέσεων) να αυξηθεί ως απόλυτο
μέγεθος κατά 37,6% από Ευρώ 191.306 χιλ. το 2004 σε Ευρώ 263.208 χιλ. το 2005.

Σημειώνεται ότι στο Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) περιλαμβάνεται το κόστος λειτουργίας διυλιστηρίου, το οποίο
αφορά κυρίως στη μισθοδοσία του προσωπικού, στα έξοδα του προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης που παρέχει στους
εργαζομένους η εταιρεία και στα ασφάλιστρα για τις εγκαταστάσεις του διϋλιστηρίου. Το κόστος του διυλιστηρίου κατά
το 2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 89.100 χιλ. έναντι Ευρώ 79.800 το 2004 και η εν λόγω κατά 11,65% αύξηση οφείλεται
αφενός στις αυξημένες δαπάνες συντήρησης με την ευκαιρία της παύσης των εργασιών τον Απρίλιο για την ολοκλήρωση
της επένδυσης του Hydrocracker και αφετέρου στην ετήσια αύξηση της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Αφαιρουμένου του κόστους λειτουργίας του διυλιστηρίου, τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν σε Ευρώ 352,3 εκατ. το 2005
από Ευρώ 271,1 εκατ. το 2004 (αύξηση κατά 30%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή κερδοφορία της Εταιρείας σε
επίπεδο περιθωρίου κέρδους.

Η παραπάνω αύξηση του Μικτού Κέρδους Εκμετάλλευσης (προ αποσβέσεων), οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: α) στην
αύξηση των περιθωρίων διύλισης και, β) στην αύξηση του όγκου πωλήσων λόγω της δυνατότητας της Εταιρείας να δρα-
στηριοποιείται σε τρεις επιμέρους αγορές (Εσωτερική, Ναυτιλία / Αεροπορία, Εξαγωγές) γεγονός που της προσδίδει το
πλεονέκτημα να μεγιστοποιεί τις πωλήσεις της στην πλέον προσοδοφόρο αγορά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Με
τον τρόπο αυτό καταφέρνει, ως έναν μεγάλο βαθμό, να διασφαλίζει το επίπεδο των πωλήσεων και να βελτιώνει τα περι-
θώρια κέρδους της.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του μικτού περιθωρίου κέρδους της Εταιρείας σε Δολάρια Η.Π.Α. ανά
Μετρικό Τόνο κατά την τελευταία τριετία:

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ (ΣΕ $/ΜΤ) 2003 2004 2005
Περιθώριο Διύλισης 39,6 53,9 72,8
Περιθώριο Εμπορίας 12,5 11,2 18,0
Συνολικό μέσο σταθμικό περιθώριο κέρδους Εταιρείας 34,6 45,9 57,4
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❑ Λειτουργικά Έξοδα (Διοικητικής Λειτουργίας και Λειτουργίας Διάθεσης)

Κατά το 2005 η Εταιρεία επέτυχε τη συγκράτηση των Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης ως απόλυτο μέγεθος
ενώ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκαν σε 0,93% από 1,40% το 2004. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται
αφενός στο γεγονός της αποχώρησης υψηλόβαθμων και υψηλόμισθων στελεχών σε συνέχεια της μεταβολής του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος της Εταιρείας και αφετέρου στη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή της εμπορικής δραστηριό-
τητας στον κύκλο εργασιών.

❑ Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα)

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) αφορούν στη διαφορά των πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών
κατά τη διάρκεια του έτους από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας σε ξένο νόμισμα.

❑ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA)

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν το 2005 κατά 18,51% έναντι του 2004
και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 218.734 χιλ. από Ευρώ 184.566 χιλ. το 2004.

❑ Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων

Τα Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 4,8 εκατ. από τα οποία ποσό Ευρώ 4,2 εκατ. αφορά
στο μέρισμα που καταβλήθηκε στην Εταιρεία από την κατά 100% θυγατρική "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." από τα κέρδη
χρήσεως 2004 της τελευταίας και ποσό Ευρώ 0,6 εκατ. αφορά σε τόκους από τραπεζικές καταθέσεις.

❑ Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα κατά το 2005 ανήλθαν σε Ευρώ 12,5 εκατ. από Ευρώ 6,7 εκατ. το 2004 (αύξηση 86,6%).
Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας λόγω των επενδύσεων και
των πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης ως συνέπεια των υψηλών τιμών του αργού και των προϊόντων του.

❑ Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις της χρήσης 2005 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 22,5 εκατ. από Ευρώ 17,5 εκατ. τη χρήση 2004.

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στο Κόστος Πωλήσεων, στα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και στα Έξοδα Διάθεσης
κατά την τελευταία διετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 16.857 22.062
Αποσβέσεις Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας 605 429
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης 42 25
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 17.504 22.516

❑ Κέρδη Προ Φόρων

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας τη χρήση 2005 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 188,5 εκατ. έναντι Ευρώ 166,7 εκατ. το
2004 (αύξηση 13,1%) διατηρώντας έτσι την Εταιρεία σε μια πορεία υψηλής κερδοφορίας.

❑ Φόροι

Οι φόροι που καταλογίστηκαν στην Εταιρεία τη χρήση 2005 ανήλθαν σε Ευρώ 57.843 χιλ. έναντι Ευρώ 48.026 χιλ. το
2004. Το ποσό του φόρου της χρήσης 2005 ως ποσοστό επί των Κερδών προ Φόρων διαμορφώνεται σε 30,68% καθόσον
το ποσό που αφορά το μέρισμα της AVIN OIL απαλλάσσεται από φορολογία.
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5.3. Ανάλυση Ισολογισμού της Εταιρείας

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η εξέλιξη του υπολοίπου των λογαριασμών του Ενεργητικού της Εταιρείας κατά
την 31.12 των χρήσεων 2004 και 2005:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Πάγιο Ενεργητικό
Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1.177 871
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 565.775 698.065
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 39.395 39.535
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 776 969
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 607.123 739.440

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα 156.878 308.225
Απαιτήσεις
Πελάτες 120.865 219.834
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 32.283 28.922
Σύνολο Απαιτήσεων 153.148 248.756
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 41.426 6.740
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 351.452 563.721
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 958.575 1.303.161

❑ Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Ασώματες Ακινητοποιήσεις" αφορά σε έξοδα για την αγορά λογισμικού.

❑ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των λογαριασμών των "Ενσώματων Ακινητοποιήσεων" στις 31.12.2005 παρουσιάζεται στη
σημείωση 15 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 (βλ. παράρτημα). Διευκρινίζεται ότι η παρατη-
ρούμενη αύξηση του υπολοίπου της αξίας κτήσεως των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων, η οποία ανέρχεται σε Ευρώ 155
εκατ.(31.12.2005 Ευρώ 869,9 εκατ. έναντι Ευρώ 715,56 εκατ. την 31.12.2004) αφορά στις πραγματοποιηθείσες κατά το
2005 επενδύσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος 2003 – 2005 της Εταιρείας (βλ. εδάφιο
4.9 του παρόντος δελτίου).

❑ Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις" στις 31.12.2005 αφορά στην
αξία της συμμετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στις εταιρείες "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." (Ευρώ 37,6 εκατ.), "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (Ευρώ 0,9 εκατ.) και "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E." (Ευρώ 0,14 εκατ.). Για τις εν λόγω εταιρείες γίνεται
αναφορά στο κεφάλαιο 6 του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο
μετοχικό κεφάλαιο αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

% συμμετοχής
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 100%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 14%
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 70%
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❑ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις" της Εταιρείας στις 31.12.2005 διαμορφώθηκε σε
Ευρώ 969 χιλ. από Ευρώ 776 χιλ. στις 31.12.2004 και αφορά προκαταβολές ενοικίων και εγγυήσεις.

❑ Αποθέματα

Τα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα) κατά το κλείσιμο της χρήσης αποτιμώνται στη χαμηλότερη
τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων και εμπορευμάτων της Εταιρείας, δεν τίθεται ζήτημα απαξίωσης απο-
θεμάτων, ενώ ο όγκος των κινήσεων (αγορών – πωλήσεων) κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης αποκλείει την περίπτωση βραδέως
κινούμενων αποθεμάτων κυρίως για τα πετρελαιοειδή.

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για συντήρηση και επισκευή του
παγίου εξοπλισμού της. Πρόκειται περί μεγάλου αριθμού ειδών, ορισμένα από τα οποία είναι και σημαντικής αξίας, γενι-
κότερα δε είναι βραδυκίνητα. Η διεύθυνση του διυλιστηρίου έχει δηλώσει ότι η κατάσταση αυτή δικαιολογείται διότι τα
ανταλλακτικά αυτά συνοδεύουν τα νέα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που αποκτά η Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται
σε λειτουργική ετοιμότητα. Συνεπώς επιβάλλεται η διατήρηση ενός ελαχίστου αποθέματος, αφ’ ενός μεν για την κάλυψη
των αναγκών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του διυλιστηρίου, αφ’ ετέρου δε για τα είδη των ανταλλακτικών
των οποίων η απόκτηση δεν είναι άμεσα εφικτή, γιατί τυχόν έλλειψη ενός τέτοιου ανταλλακτικού μπορεί να ακινητοποιήσει
ένα μηχάνημα ή μονάδα του διυλιστηρίου με σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας.

Η αξία των αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 308.225 χιλ. στις 31.12.2005 έναντι Ευρώ 156.878 χιλ. στις 31.12.2004,
γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων αυτού. Επισημαίνεται ότι πάγια
πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων.

❑ Πελάτες

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Πελάτες" διαμορφώθηκε σε Ευρώ 219.834 χιλ. στις 31.12.2005, σε σύγκριση με Ευρώ
120.865 χιλ. στις 31.12.2004. Η εν λόγω αύξηση είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τιμών των προϊόντων διύ-
λισης. Ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες κατά μέσο όρο διαμορφώνεται σε 20 ημέρες περίπου.

❑ Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις" διαμορφώθηκε σε Ευρώ 28.922 χιλ. στις 31.12.2005,
σε σύγκριση με Ευρώ 32.283 χιλ. στις 31.12.2004 και περιλαμβάνει κυρίως απαιτήσεις από χρεωστικό ΦΠΑ και εκπτώσεις
επί αγορών που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης.

❑ Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία αφορούν κυρίως καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ
6.740 χιλ. στις 31.12.2005, έναντι Ευρώ 41.426 χιλ. στις 31.12.2004.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η εξέλιξη του υπολοίπου των λογαριασμών του Παθητικού της Εταιρείας κατά την
31.12 των χρήσεων 2004 και 2005:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 33.235 33.235
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 49.528 49.528
Ίδιες μετοχές - 113 0
Αποθεματικά 75.487 75.374
Αποτελέσματα εις Νέο 143.855 180.500
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 301.992 338.637

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια 144.695 329.880
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 41.808 45.275
Αναβαλλόμενοι φόροι 19.920 11.141
Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις & επιχορηγήσεις παγίων 5.206 4.821
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 211.629 391.117
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 185.239 253.876
Δάνεια Τραπεζών 224.306 276.143
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 2.324 2.403
Φόροι πληρωτέοι 32.663 40.570
Επιχορηγήσεις παγίων 422 415
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 444.954 573.407
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 656.583 964.524
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 958.575 1.303.161

❑ Ίδια Κεφάλαια

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31.12.2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 338.637 χιλ. σε σύγκριση με Ευρώ
301.992 χιλ. στις 31.12.2004. Αναλυτικότερα, οι μεταβολές της καθαρής θέσης από την 1.1.2004 (ημερομηνία που απο-
τελεί το σημείο εκκίνησης της καθαρής θέσης της Εταιρείας με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληρο-
φόρησης – IFRS) μέχρι και την 31.12.2005 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 1.1.2004 και 1.1.2005 αντίστοιχα 237.452 301.992
Πλέον: κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 118.660 130.687
Μείον: διανεμηθέντα μερίσματα -55.391 - 94.155
Πλέον: πωλήσεις ίδιων μετοχών 1.271 113
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 31.12.2004 και 31.12.2005 αντίστοιχα 301.992 338.637
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❑ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 31.12.2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 391.117 χιλ.
έναντι Ευρώ 211.629 χιλ. στις 31.12.2004.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στα δύο ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας εκ των οποίων το ένα είναι επταετούς
διάρκειας ποσού Ευρώ 250 εκατ. (λήφθηκε τμηματικά με βάση την πορεία των εργασιών του έργου του Hydrocracker)
και το άλλο πενταετούς διάρκειας ποσού σε Δολάρια Η.Π.Α. 150 εκατ. Το πρώτο δάνειο υπεγράφη τον Ιούλιο του 2004,
αφορά στη χρηματοδότηση της μονάδας του Hydrocracker και λήγει στις 30.6.2011. Tο υπόλοιπο αυτού του δανείου
που συμπεριλαμβάνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας στις 31.12.2005 ανέρχεται σε Ευρώ 205 εκατ.
έναντι υπολοίπου Ευρώ 144,7 εκατ. στις 31.12.2004. Το δεύτερο δάνειο αφορά σε αναχρηματοδότηση μακροπρόθεσμου
δανείου ποσού 150 εκατ. Δολαρίων Η.Π.Α. για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2005. Το νέο δάνειο λήγει το Δεκέμβριο του 2010.

❑ Προμηθευτές & λοιποί πιστωτές

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Προμηθευτές & λοιποί πιστωτές" διαμορφώθηκε σε Ευρώ 253.876 χιλ. στις 31.12.2005,
σε σύγκριση με Ευρώ 185.239 χιλ. στις 31.12.2004. Η μέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές είναι περίπου
30 ημέρες. Η αύξηση του υπολοίπου των προμηθευτών στις 31.12.2005 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών πρώτων
υλών και εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης.

❑ Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Δάνεια Τραπεζών" στις 31.12.2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 276.143 χιλ. από Ευρώ
224.306 χιλ. στις 31.12.2004. Επισημαίνεται ότι στο υπόλοιπο της 31.12.2005 περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 30 εκατ. που
αφορά στην καταβλητέα εντός του 2006 δόση του ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 250 εκατ. της Εταιρείας. Στο υπό-
λοιπο της 31.12.2004 είχε περιληφθεί το σύνολο της οφειλής του ομολογιακού δανείου ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. 150
εκατ. της Εταιρείας, το οποίο αναχρηματοδοτήθηκε το Δεκέμβριο του 2005, καθώς επίσης και ποσό Ευρώ 15 εκατ. που
αφορούσε στην καταβλητέα εντός του 2005 δόση του ομολογιακού δανείου των Ευρώ 250 εκατ. Η αύξηση του βραχυ-
πρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού εντός της χρήσης 2005 οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης λόγω
της αύξησης των τιμών του αργού και των προϊόντων του.

❑ Υποχρεώσεις από Φόρους

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν σε Ευρώ 40.570 χιλ. στις 31.12.2005 από Ευρώ 32.663 χιλ. στις
31.12.2004 λόγω της αυξημένης κερδοφορίας της χρήσης 2005 έναντι αυτής της χρήσης του 2004.
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5.4. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες της Εταιρείας

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την περίοδο 2004-2005 εμφανίζονται στον πίνακα που ακο-
λουθεί:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2004 2005
Εξέλιξης (%)
Κύκλου Εργασιών (Πωλήσεις) 24,2% 50,9%
Κερδών προ Φόρων 13,1%
Κερδών μετά από φόρους 10,1%
Περιθωρίων Κέρδους (%)
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 9,9% 9,0%
Καθαρού Κέρδους προ φόρων 8,6% 6,5%
Καθαρού Κέρδους μετά από Φόρους 6,1% 4,5%
Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 61,8% 58,9%
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 17,8%
Ρευστότητας (:1)
Γενική Ρευστότητα 0,79 0,98
Άμεση Ρευστότητα 0,44 0,45
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)
Πελατών 22,8 27,4
Προμηθευτών 38,4 34,5
Αποθεμάτων 34,4 43,8
Χρηματοοικονομικής Κάλυψης (:1)
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων / Χρηματοοικονομικά Έξοδα 23,25 10,67
Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 2,17 2,85
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,22 1,79

Ο δείκτης εξέλιξης του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε 50,9% το 2005 σε σχέση με το 2004. Η αύξηση του κύκλου
εργασιών οφείλεται στην άνοδο του όγκου των πωλήσεων και στην αύξηση της τιμής των προϊόντων πετρελαίου. Οι
δείκτες εξέλιξης των κερδών προ φόρων και μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 13,1% και 10,1% αντίστοιχα.

Το μικτό περιθώριο κέρδους (προ αποσβέσεων) διαμορφώθηκε σε 9% το 2005 από 9,9% το 2004. Το περιθώριο κέρδους
προ φόρων διαμορφώθηκε σε 6,5% το 2005 έναντι 8,6% το 2004 ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του μικτού περιθωρίου
κέρδους.

Ο δείκτης αποδοτικότητας του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (2005: 58,9% έναντι
2004: 61,8%), ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας του μέσου όρου των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων διαμορ-
φώθηκε σε 17,8%.

Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας παρουσίασαν οριακή βελτίωση και διαμορφώθηκαν από 0,79 και 0,44 αντί-
στοιχα το 2004 σε 0,98 και 0,45 το 2005.

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 27,4 ημέρες το 2005 από 22,8 ημέρες το 2004. Ο μέσος όρος
εξόφλησης προμηθευτών διαμορφώθηκε σε 34,5 ημέρες το 2005 σε σύγκριση με 38,4 ημέρες το 2004. Τέλος, η κυκλο-
φοριακή ταχύτητα αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 43,8 ημέρες το 2005 από 34,4 ημέρες το 2004.

Η κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων διαμορφώθηκε σε 10,67 φορές το 2005 από 23,25 φορές το 2004.

O δείκτης "Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια" διαμορφώθηκε σε 2,85 το 2005 έναντι 2,17 το 2004, γεγονός που κυρίως οφεί-
λεται στην αύξηση του τραπεζικού δανεισμού. Για τον ίδιο λόγο, ο δείκτης των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια
κεφάλαια αυξήθηκε σε 1,79 το 2005 σε σύγκριση με 1,22 το 2004.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών = [(Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Χρήσης – Κύκλος Εργασιών

Προηγούμενης Χρήσης) / Κύκλο Εργασιών Προηγούμενης Χρήσης]
*100

Κερδών  προ Φόρων = [(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης – Κέρδη προ Φόρων
Προηγούμενης Χρήσης) /Κέρδη προ Φόρων Προηγούμενης Χρήσης]
*100

Κερδών μετά από Φόρους = [(Κέρδη μετά από Φόρους Τρέχουσας Χρήσης – Κέρδη μετά από
Φόρους Προηγούμενης Χρήσης) /Κέρδη μετά από Φόρους
Προηγούμενης Χρήσης ] *100

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) = [Σύνολο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) / Σύνολο Κύκλου

Εργασιών] * 100
Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) = [Καθαρά Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών ] * 100
Καθαρού Κέρδους (μετά από φόρους) = [ Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους / Σύνολο Κύκλου Εργασιών ] *

100
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ προ φόρων (%)
Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων = [Κέρδη Προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης /( Ίδια Κεφάλαια Τρέχουσας

Χρήσης + Ίδια Κεφάλαια Προηγούμενης Χρήσης /2)]*100
Μέσου όρου Συνολικών = {(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης + Χρηματοοικονομικά
Απασχολούμενων Κεφαλαίων Έξοδα)/ [(Σύνολο Ενεργητικού Προηγούμενης Χρήσης +Σύνολο

Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσης)/2]}*100
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Άμεση Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα) / (Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)
Απαιτήσεων = [Πελάτες τέλους χρήσης / Κύκλος Εργασιών χρήσης]* 365
Προμηθευτών = [Προμηθευτές τέλους χρήσης/ Κόστος Πωληθέντων χρήσης] * 365
Αποθεμάτων = [Αποθέματα τέλους χρήσης / Κόστος Πωληθέντων χρήσης]* 365
ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (:1)
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων = Κέρδη προ Τόκων & Φόρων / Χρηματοοικονομικά Έξοδα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) /

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις προς Τράπεζες ) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.5. Ταμειακές Ροές

Η κατάσταση των Ταμειακών Ροών της Εταιρείας της χρήσης 2005 περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις στο
παράρτημα του παρόντος Δελτίου (βλ. παράρτημα).
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5.6. Εξέλιξη Χρηματιστηριακής Τιμής

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι τιμές κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
μήνα του έτους 2005, ο συνολικός μηνιαίος όγκος συναλλαγών επί της μετοχής (σε τεμάχια και αξία), καθώς επίσης και
οι τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. και του Δείκτη των Διϋλιστηρίων κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ - (MOH) Γενικός Δείκτης
Τιμές Συναλλαγές Δείκτης Χ.Α. Διυλιστηρίων

Ημερ/νία κλεισίματος (σε τεμάχια) (σε Ευρώ)
31/12/2004 10,06 1.319.688 13.243.320,18 2.786,18 1.323,07
31/1/2005 10,74 1.185.213 12.319.326,39 2.919,93 1.423,78
28/2/2005 10,62 1.015.282 10.797.499,19 3.145,16 1.430,19
31/3/2005 10,92 1.996.821 21.895.541,40 2.854,91 1.326,69
28/4/2005 12,40 3.063.042 37.321.052,80 2.868,45 1.437,63
31/5/2005 12,68 1.312.573 16.600.920,85 2.959,53 1.410,54
30/6/2005 12,24 2.250.101 27.406.374,25 3.060,73 1.508,28
29/7/2005 12,80 1.285.511 16.191.957,16 3.271,78 1.590,41
31/8/2005 13,40 2.081.998 28.056.235,90 3.231,48 1.606,04
30/9/2005 19,80 27.467.789 481.374.532,88 3.381,96 2.289,92

31/10/2005 18,00 7.282.566 131.691.591,25 3.307,32 2.081,75
30/11/2005 18,50 6.923.410 123.502.766,00 3.441,64 2.109,16
30/12/2005 19,86 3.867.182 76.006.962,89 3.663,90 2.167,45

Στα επόμενα διαγράμματα απεικονίζεται η εξέλιξη της πορείας της τιμής της μετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συγκριτικά με την
πορεία του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. (διάγραμμα 1) και την πορεία του Δείκτη των Διυλιστηρίων (διάγραμμα 2).
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5.7. Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας

Η Εταιρεία συνέταξε Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά τη χρήση 1999 στις οποίες συμπεριελήφθη,
εκτός της μητρικής, και η "AVIN OIL Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική και Ναυτιλιακή Εταιρεία Πετρελαίων" με τη μέθοδο
της ολικής ενοποίησης.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι την 7η Μαρτίου 2002, η AVIN OIL δεν αποτελούσε θυγατρική εταιρεία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Ωστόσο,
εννέα (9) από τα μέλη του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμμετείχαν και στη διοίκηση της AVIN OIL και το γεγονός αυτό συνι-
στούσε προϋπόθεση (οριζόντιας) ενοποίησης ακόμα και εάν δεν υπήρχε οποιαδήποτε μορφή μετοχικής συμμετοχής της
μίας εταιρείας στην άλλη. Στις 8/3/2002 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εξαγόρασε το 100% των μετοχών της AVIN OIL.

Τη χρήση 2003 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμπεριελήφθη για πρώτη φορά και η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής 28%).

Επιπλέον, τη χρήση 2004 η εταιρεία συνέταξε Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις οποίες περιελήφθη για πρώτη
φορά και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ε.Ε.Α.Κ.) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 50%).

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη των ενοποιημένων οικονομικών στοιχείων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για
τις χρήσεις 2004 και 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS). Ο τακτικός
έλεγχος των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία DELOITTE (Κηφισίας
250-254, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 6781100). Αρμόδιος ελεγκτής για τις χρήσεις 2004 και 2005 ήταν ο κ. Γεώργιος Καμπάνης
(ΑΜ ΣΟΕΛ 10761).
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5.7.1. Εξέλιξη Ενοποιημένων Εργασιών - Αποτελεσμάτων

H εξέλιξη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την περίοδο 2004 – 2005 παρουσιάζεται
συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 2.219.042 3.237.376
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) -1.986.362 -2.930.085
Μικτά Αποτελέσματα (προ αποσβέσεων) 1 232.680 307.291
% επί του Κύκλου Εργασιών 10,49% 9,49%
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (προ αποσβέσεων) 1 -21.663 -22.038
% επί του Κύκλου Εργασιών -0,98% -0,68%
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης (προ αποσβέσεων) 1 -38.288 -40.834
% επί του Κύκλου Εργασιών -1,73% -1,26%
Πλέον (Μείον): Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) 23.339 - 14.112
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 196.068 230.307
% επί του Κύκλου Εργασιών 8,84% 7,11%
Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 2.404 1.640
Μείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα -8.817 - 14.631
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 189.655 217.316
% επί του Κύκλου Εργασιών 8,55% 6,71%
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων -21.814 -25.959
Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) 167.841 191.357
% επί του Κύκλου Εργασιών 7,56% 5,91%
Μείον: Φόρος Εισοδήματος 2 -50.289 -59.722
Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) 117.552 131.635
% επί του Κύκλου Εργασιών 5,30% 4,07%
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 3 110.715.732 110.776.573
Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης 110.782.980 110.782.980

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε Ευρώ) 2004 2005
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 4 1,71 1,97
Κέρδη προ Φόρων 4 1,51 1,73
Κέρδη μετά από Φόρους 4,5 1,06 1,19

Σημειώσεις:
1. Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στο κόστος πωλήσεων, στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και στα έξοδα διάθεσης είναι δια-

θέσιμος στον πίνακα του εδαφίου «Αποσβέσεις» του παρόντος κεφαλαίου.
2. Η μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1999. Η κατά 100% θυγατρική AVIN OIL έχει ελεγχθεί φορο-

λογικά μέχρι και τη χρήση 2002.
3. Για τη στάθμιση του αριθμού των μετοχών λήφθηκαν υπόψη οι Ίδιες μετοχές που διατηρούσε η μητρική εταιρεία.
4. Με βάση τον σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Επισημαίνεται ότι λόγω του μικρού αριθμού των ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή

της η μητρική εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2004 και 2005 τα μεγέθη ανά μετοχή δεν διαφοροποιούνται εφόσον οι
υπολογισμοί γίνουν με βάση τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης.

5. Δεν υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας.

❑ Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3.237,4 εκατ. το 2005 σε σύγκριση με Ευρώ 2.219,0 εκατ. το
2004 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45,89%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στους ίδιους λόγους
που συνέβαλαν στην άνοδο του κύκλου εργασιών της μητρικής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ήτοι την αύξηση του όγκου πωλήσεων και
των τιμών των προϊόντων.
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Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά γεωγραφική αγορά (εσω-
τερικό – εξωτερικό) και κατά είδος δραστηριότητας (βιομηχανική – εμπορική) για την τριετία 2003 - 2005:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2003 2004 2005
Πωλήσεις Εσωτερικού 1.071.576 1.140.902 1.582.867
% του Κύκλου Εργασιών 58,13% 51,41% 48,90%
Πωλήσεις Εξωτερικού 771.897 1.078.140 1.654.509
% του Κύκλου Εργασιών 41,87% 48,59% 51,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.843.473 2.219.042 3.237.376

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2003 2004 2005
Διύλιση 1.242.308 1.483.255 2.008.662
% του Κύκλου Εργασιών 67,39% 66,84% 62,05%
Εμπορία 601.165 735.787 1.228.714
% του Κύκλου Εργασιών 32,61% 33,16% 37,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.843.473 2.219.042 3.237.376

❑ Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) - Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης

Το ενοποιημένο Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης (προ αποσβέσεων) αυξήθηκε ως απόλυτο μέγεθος κατά 32,07% το 2005
σε σχέση με το 2004 (Ευρώ 307.291 χιλ. έναντι Ευρώ 232.680 χιλ.).

Ο επιμερισμός του ενοποιημένου κόστους πωλήσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2004 2005
Διύλιση 1.309.008 1.779.466
Εμπορία 677.354 1.150.619
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ) 1.986.362 2.930.085

❑ Λειτουργικά Έξοδα (Διοικητικής Λειτουργίας και Λειτουργίας Διάθεσης)

Το σύνολο των Λειτουργικών Εξόδων (προ αποσβέσεων) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 62.872 χιλ. το 2005, σε σύγκριση με
Ευρώ 59.951 χιλ. το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 4,87%. Τα λειτουργικά αυτά έξοδα ως ποσοστό επί του ενοποιη-
μένου κύκλου εργασιών μειώθηκαν τη χρήση 2005 στο 1,94% από 2,70% το 2004.

❑ Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα)

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) αφορούν στη διαφορά των πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών
κατά τη διάρκεια του έτους από απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ομίλου σε ξένο νόμισμα.

❑ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA)

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν το 2005 κατά 17,46% έναντι του 2004
και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 230.307 χιλ. από Ευρώ 196.068 χιλ. το 2004.

❑ Έσοδα από Επενδύσεις & Κέρδη από συγγενείς εταιρείες

Τα Έσοδα από Επενδύσεις διαμορφώθηκαν τη χρήση 2005 σε Ευρώ 1,4 εκατ. και αφορούσαν κατά Ευρώ 1,1 εκατ. σε
τόκους τραπεζικών καταθέσεων και πελατών και κατά Ευρώ 0,3 εκατ. στα μερίσματα από συγγενείς εταιρείες. Τα Κέρδη
από συγγενείς εταιρείες ανήλθαν σε Ευρώ 0,2 εκατ. και αφορούσαν στην αναλογία του Ομίλου επί των καθαρών κερδών
της χρήσης 2005 των εταιρειών "HAFCO - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.".
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❑ Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν κατά το 2005 σε Ευρώ 14.631 χιλ. από Ευρώ 8.817 χιλ.
το 2004 (αύξηση 62,9%). Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση του τραπεζικού δανεισμού λόγω των επενδύσεων
και των πρόσθετων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης εξαιτίας των υψηλών τιμών του αργού και των προϊόντων του.

❑ Αποσβέσεις

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στους διάφορους λογαριασμούς των εξόδων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 16.857 22.062
Αποσβέσεις Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας 946 634
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης 4.011 3.263
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 21.814 25.959

❑ Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων ως απόλυτο μέγεθος διαμορφώθηκαν στη χρήση 2005 σε Ευρώ 191.357 χιλ., σε
σύγκριση με Ευρώ 167.841 χιλ. το 2004 (αύξηση 14,01%), διατηρώντας έτσι μια σταθερή πορεία υψηλής κερδοφορίας.

❑ Φόροι

Οι φόροι των Εταιρειών του Ομίλου ανήλθαν τη χρήση του 2005 σε Ευρώ 59.722 χιλ. από Ευρώ 50.289 χιλ. τη χρήση
2004. Τα εν λόγω ποσά αφορούν το φόρο εισοδήματος της μητρικής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της θυγατρικής AVIN OIL.

5.7.2. Ανάλυση Ενοποιημένου Ισολογισμού

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η εξέλιξη του υπολοίπου των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την 31.12 των χρήσεων 2004 και 2005:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Πάγιο Ενεργητικό
Υπεραξία 16.200 16.200
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 2.888 3.553
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 596.519 733.951
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 3.219 3.664
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 927 927
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11.159 11.965
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 630.912 770.260

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα 163.176 314.344
Απαιτήσεις
Πελάτες 157.825 252.254
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 35.789 52.232
Σύνολο Απαιτήσεων 193.614 304.486
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 43.599 9.211
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 400.389 628.041
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.031.301 1.398.301
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❑ Υπεραξία & Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

Το ποσό των Ευρώ 16,2 εκατ. αφορά την υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά της AVIN OIL, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε το Μάρτιο του 2002.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις" αφορά σε έξοδα για την αγορά λογισμικού της
μητρικής και δικαιώματα εκμεταλλεύσεως πρατηρίων της θυγατρικής AVIN OIL.

❑ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Η ανάλυση τoυ υπολοίπoυ τoυ λογαριασμού "Ενσώματες Ακινητοποιήσεις" στις 31.12.2005 παρουσιάζεται στη σημείωση
15 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 (βλ. παράρτημα). Διευκρινίζεται ότι η παρα-
τηρούμενη αύξηση του υπολοίπου της αξίας κτήσεως των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων, η οποία ανέρχεται σε Ευρώ 162
εκατ. (31.12.2005 Ευρώ 927,4 εκατ. έναντι Ευρώ 765,3 εκατ. την 31.12.2004) αφορά κυρίως στις πραγματοποιηθείσες
κατά το 2005 επενδύσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος 2003-2005 της μητρικής (βλ.
εδάφιο 4.9 του παρόντος δελτίου).

❑ Συμμετοχές σε συνδεδεμένες & συγγενείς εταιρείες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" στις 31.12.2005 ανέρχεται σε Ευρώ 3.664
χιλ. και αφορά στην αξία συμμετοχής του Ομίλου στις εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (Ευρώ 3.000
χιλ.) και "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." (Ευρώ – 46 χιλ.), όπως προκύπτουν με τη μέθοδο της
Καθαρής Θέσης, καθώς και στις εταιρείες "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E." (Ευρώ 200 χιλ.) και "AVIN ALBANIA S.A." (Ευρώ
510 χιλ.).

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες" στις 31.12.2005 ανέρχεται σε Ευρώ 927 χιλ. και
αφορά στην αξία συμμετοχής του Ομίλου στην "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε".

Τα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο των παραπάνω εταιρειών έχουν ως ακολούθως:

Όνομα Εταιρείας % συμμετοχής
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 28%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 50%
AVIN ALBANIA S.A. 100%
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 100%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16%

Το υπόλοιπο των "Λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων" διαμορφώθηκε στις 31.12.2005 σε Ευρώ 11.965 χιλ. από Ευρώ
11.159 χιλ. στις 31.12.2004 και αφορά κυρίως επιταγές πελατών και εγγυήσεις.

❑ Αποθέματα

Η αξία των αποθεμάτων σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 314.344 χιλ. στις 31.12.2005 έναντι Ευρώ 163.176
χιλ. στις 31.12.2004. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊ-
όντων αυτού. Επισημαίνεται ότι πάγια πολιτική της μητρικής είναι η διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων.

❑ Πελάτες

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Πελάτες" σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε στις 31.12.2005 σε Ευρώ 252.254 χιλ.
έναντι Ευρώ 157.825 χιλ. στις 31.12.2004. Η εν λόγω αύξηση είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τιμών των προϊ-
όντων διύλισης πετρελαίου.
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❑ Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού στις 31.12.2005 ανήλθε σε Ευρώ 52.232 χιλ. έναντι Ευρώ 35.789 χιλ. στις 31.12.2004
και περιλαμβάνει κυρίως απαιτήσεις από χρεωστικό ΦΠΑ και εκπτώσεις επί αγορών που πραγματοποιήθηκαν εντός της
χρήσης 2005.

❑ Διαθέσιμα

Το υπόλοιπο των διαθεσίμων σε ενοποιημένη βάση περιλαμβάνει καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και ανήλθε σε Ευρώ
9.211 χιλ. στις 31.12.2005 έναντι Ευρώ 43.599 χιλ. στις 31.12.2004.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 33.235 33.235
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 49.528 49.528
Ίδιες μετοχές - 113 0
Αποθεματικά 76.319 76.393
Αποτελέσματα εις Νέο 138.989 176.395
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 297.958 335.551

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομολογιακά Δάνεια 174.697 359.880
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 45.010 48.637
Αναβαλλόμενοι φόροι 20.399 11.660
Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις & επιχορηγήσεις παγίων 6.250 6.007
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 246.356 426.184
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 202.790 274.641
Δάνεια Τραπεζών 248.166 317.935
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 2.324 2.526
Φόροι πληρωτέοι 33.285 41.049
Επιχορηγήσεις παγίων 422 415
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 486.987 636.566
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 733.343 1.062.750
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.031.301 1.398.301

❑ Ίδια Κεφάλαια

Το σύνολο των ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31.12.2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 335.551 χιλ. σε
σύγκριση με Ευρώ 297.958 χιλ. στις 31.12.2004. Αναλυτικότερα, οι μεταβολές της καθαρής θέσης από την 1.1.2004 (ημε-
ρομηνία που αποτελεί το σημείο εκκίνησης της ενοποιημένης καθαρής θέσης της Εταιρείας με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – IFRS) μέχρι και την 31.12.2005 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 1.1.2004 και 1.1.2005 αντίστοιχα 234.526 297.958
Πλέον: κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 117.552 131.635
Μείον: διανεμηθέντα μερίσματα -55.391 - 94.155
Πλέον: πωλήσεις ίδιων μετοχών 1.271 113
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 31.12.2004 και 31.12.2005 αντίστοιχα 297.958 335.551
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❑ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ενοποιημένη βάση στις 31.12.2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 426.184
χιλ. έναντι Ευρώ 246.356 χιλ. στις 31.12.2004. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στα δύο ομολογιακά δάνεια (ένα σε
Ευρώ ύψους 250 εκατ. και ένα σε Δολάρια Η.Π.Α. ύψους 150 εκατ.) που έχει συνάψει η μητρική τα οποία περιγράφονται
αναλυτικά στο εδάφιο 5.3 του παρόντος δελτίου. Στο υπόλοιπο του λoγαριασμού "Δάνεια τραπεζών" τόσο στις 31.12.2004
όσο και στις 31.12.2005 περιλαμβάνεται ομολογιακό δάνειο ύψους Ευρώ 30 εκατ. που έλαβε η AVIN OIL το 2004 και θα
αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου το 2008.

❑ Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές" σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε στις 31.12.2005
σε Ευρώ 274.641 χιλ. από Ευρώ 202.790 χιλ. στις 31.12.2004. Η αύξηση του υπολοίπου των προμηθευτών στις 31.12.2005
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης.

❑ Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Δάνεια Τραπεζών" σε ενοποιημένη βάση ανήλθε στις 31.12.2005 σε Ευρώ 317.935 χιλ.
από Ευρώ 248.166 χιλ. στις 31.12.2004. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός διογκώθηκε εντός του 2005 λόγω
αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης τόσο της μητρικής όσο και της AVIN OIL εξαιτίας της αύξησης της τιμής του
αργού και των προϊόντων του.

❑ Υποχρεώσεις από Φόρους

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Υποχρεώσεις από Φόρους" στις 31.12.2005 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 41.049 χιλ. έναντι
Ευρώ 33.285 χιλ. την 31.12.2004, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη κερδοφορία της χρήσης 2005 της μητρικής και
της θυγατρικής έναντι της αντίστοιχης κερδοφορίας της χρήσης 2004.

5.7.3. Κατάσταση Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών

Η κατάσταση των Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών της χρήσης 2005 περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές κατα-
στάσεις στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου (βλ. παράρτημα).
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6. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

6.1. Θυγατρικές Εταιρείες της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

AVIN OIL Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική & Ναυτιλιακή Εταιρεία Πετρελαίων

Η AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977 και η τωρινή της έδρα ευρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής (οδός
Ηρώδου Αττικού, αριθμός 12Α , Τ.Κ. 151 24). Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών,
υγραερίου και ασφάλτου, τα οποία προορίζονται για όλες τις χρήσεις (μεταφορές, βιομηχανική και οικιακή χρήση).

Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο: € 5.200.272 διαιρούμενο σε 1.768.800 κοινές ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,94 η κάθε μία) είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η οποία το Μάρτιο του 2002 εξαγόρασε το σύνολο
των μετοχών της AVIN OIL στο πλαίσιο σχετικής προϋπόθεσης που τέθηκε κατά την εγκριτική διαδικασία για την εισαγωγή
της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εξαγορά της AVIN OIL προσέδωσε στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ένα σημαντικό βραχίονα στον τομέα λιανικής εμπορίας καυσίμων
και λιπαντικών καθόσον η εταιρεία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μεταξύ των εταιρειών του κλάδου στον οποίο δρα-
στηριοποιείται με μερίδιο αγοράς περίπου 9%.

Το δίκτυο διανομής της AVIN OIL αποτελείται από περίπου 550 πρατήρια υγρών καυσίμων και από πλήθος αντιπροσώπων
σε όλη τη χώρα, ενώ η εταιρεία διαθέτει παράλληλα ιδιόκτητα βυτιοφόρα και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό.

Επιπρόσθετα, η AVIN OIL έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται το Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Μεγάρων (Σ.Ε.Α.
Μεγάρων) που βρίσκεται εντός του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Κορίνθου και ο οποίος παρέχει πέραν
από την εξυπηρέτηση αυτοκινήτων, τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστιάσεως, συντηρήσεων κ.ά.

Πρωταρχικός στόχος της AVIN OIL είναι η ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου της, καθώς επίσης και η ενδυνάμωση των
νέων δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμμετοχή της ως ιδρυτικού μετόχου στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΕΑΚ) Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (εδάφιο 6.2 του παρόντος
κεφαλαίου).

Η AVIN OIL διαθέτει τα καύσιμα στην Ελληνική Αγορά κυρίως, μέσω των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρε-
λαιοειδών που ευρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν το 1987 και
αποτελούν έναν υπερσύγχρονο σταθμό φόρτωσης με πλήρη συστήματα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ο βασικός προμηθευτής της AVIN OIL (εδάφιο 6.5 του παρόντος κεφαλαίου).

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της AVIN OIL κατά την 31.12.2005 ανερχόταν σε 212 άτομα (2004: 209 άτομα).

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές (ελεγκτική εταιρεία Deloitte, αρμόδιος ελεγκτής για τη χρήση
2005 κ. Γεώργιος Δ. Καμπάνης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10761). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – IFRS), η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και η έκθεση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 (Πωλήσεις: € 705,3 εκατ. (+ 22%), Κέρδη μετά από Φόρους: € 4,4 εκατ. (+
10,8%), Σύνολο Ενεργητικού: € 150 εκατ., Καθαρή Θέση: € 17,8 εκατ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της AVIN OIL
www.avinoil.gr.
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6.2. Λοιπές εταιρείες που ενοποιούνται με τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1998 με έδρα την Αθήνα και διάρκεια 24 χρόνια (μέχρι τις 6.10.2022). Σκοπός
της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και
η λειτουργία του συστήματος ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Νέου
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" στα Σπάτα Αττικής, καθώς και όλες οι συναφείς δραστηριότητες.

Η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε με απόφαση της από 12.12.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στο
Δήμο Σπάτων και συγκεκριμένα σε ιδιόκτητες νεόκτιστες εγκαταστάσεις εντός του χώρου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο 50ό χλμ. Λεωφόρου Σπάτων – Λούτσας. Στις πάγιες εγκαταστάσεις της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ συμπεριλαμβάνονται δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 24.000 μ³, σωληνώσεις 14 χλμ., 125
στόμια εφοδιασμού και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου, πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής προστασίας
(hydrant system). Τόσο οι πάγιες εγκαταστάσεις της εταιρείας όσο και οι μέθοδοι λειτουργίας είναι πιστοποιημένες από
την ΙΑΤΑ (International Air Transport Association), το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και όλους τους διεθνείς και εθνικούς
αρμόδιους φορείς.

Το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ανέρχεται σε € 6.457.000, διαιρούμενο σε
220.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,347 η κάθε μία, η δε υφιστάμενη μετοχική σύνθεση έχει
ως ακολούθως:

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών % Συμμετοχής
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 145.200 66%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 30.800 14%
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 30.800 14%
BELGIAN FUELLING AND SERVICES COMPANY S.A./N.V. 11.000 5%
HANSA CONSULT INGENIEURE GESSELSCHAFT MBH 2.200 1%
Σύνολο 220.000 100%

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή (αρμόδιος κ. Βασίλειος Ι. Πετρίδης του ΣΟΛ Α.Ε, ΑΜ ΣΟΕΛ 11981).
Σύμφωνα με τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." της χρήσης 2005,
με βάση τις οποίες η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέταξε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2005, τα βασικά μεγέθη της εται-
ρείας είναι τα ακόλουθα: Πωλήσεις: € 9,94 εκατ., Κέρδη μετά από Φόρους: € 0,76 εκατ., Σύνολο Ενεργητικού: € 30,2
εκατ., Καθαρή Θέση: € 9,6 εκατ.

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (EEAK) Α.Ε. (HAFCO Α.Ε.)

Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24
Μαρούσι), διάρκεια 50 χρόνια και επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." με διακριτικό
τίτλο "HAFCO A.E.". Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παροχή υπηρεσιών
επίγειας εξυπηρέτησης εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα και άλλα πετρελαιοειδή προϊόντα σε διάφορα αεροδρόμια
εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και γενικά η εμπορία καυσίμων αεροσκαφών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της HAFCO Α.Ε. ανέρχεται σε € 957.000 διαιρούμενο σε 95.700 κοινές ονομαστικές μετοχές ονο-
μαστικής αξίας € 10 η κάθε μία. Μοναδικοί μέτοχοι είναι οι εταιρείες AVIN OIL και TEXACO, εκάστη των οποίων κατέχει
47.850 κοινές ονομαστικές μετοχές (ποσοστό 50% επί του μετοχικού κεφαλαίου).
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H εταιρεία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή (αρμόδιος κ. Ευστράτιος Παπαρίδης του ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., ΑΜ ΣΟΕΛ
14351). Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005
είναι τα ακόλουθα: Πωλήσεις: € 3.515 χιλ., Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσης: (€ 410 χιλ.), Σύνολο Ενεργητικού: € 1.154
χιλ., Καθαρή Θέση (Αρνητική): (€ 10 χιλ.) Διευκρινίζεται ότι η HAFCO A.E. ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2004.

6.3. Εταιρείες Λοιπού Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάϊο του 2000 με έδρα το Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 199, Τ.Κ 151 25) και διάρκεια
50 έτη. Σκοπός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατα-
στατικού της, είναι η εκτέλεση των εργασιών και δραστηριοτήτων που συνδέονται με το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση,
την κατασκευή, την ολοκλήρωση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και διαχείριση του αγωγού και των εγκαταστάσεων του
αγωγού καυσίμων για τη μεταφορά αεροπορικού καυσίμου από το διϋλιστήριο Ασπροπύργου της εταιρείας «Ελληνικά
Πετρέλαια» στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. Το μήκος του αγωγού ανέρχεται σε 53
χιλιόμετρα, η διάμετρός του σε 26 εκατοστά και η δυνατότητα προώθησης σε 300 μ3 / ώρα.

Η επένδυση προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο περιβάλλον καθώς συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και του κυκλοφοριακού φόρτου στην Αθήνα (η συνολική απόσταση που καλύπτουν τα βυτιοφόρα ετησίως για τη μεταφορά
καυσίμου στο αεροδρόμιο εκτιμάτο σε 2.000.000 χιλιόμετρα και ο αριθμός των δρομολογίων που πραγματοποιούνταν
σε 18.000). Ταυτόχρονα, η υπόγεια όδευση του αγωγού δεν επηρεάζει ούτε το φυσικό ούτε το οικιστικό περιβάλλον της
περιοχής.

Η έναρξη της λειτουργίας του αγωγού πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2004 και εξυπηρετεί επιτυχώς τις ανάγκες του
αεροδρομίου σε καύσιμα ενώ η οικονομική του βιωσιμότητα είναι εγγυημένη από την αυξανόμενη ζήτηση αεροπορικού
καυσίμου στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ανέρχεται σε €
5.782.355, διαιρούμενο σε 1.973.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία.

Η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." έχει ως ακο-
λούθως:

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών % Συμμετοχής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 986.750 50%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 315.760 16%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 335.495 17%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 335.495 17%
Σύνολο 1.973.500 100%

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές (ελεγκτική εταιρεία Deloitte, αρμόδιος ορκωτός κ. Τηλέμαχος
Γεωργόπουλος Α.Μ ΣΟΕΛ 19271). Κατά τη χρήση 2005 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 3.061 χιλ και τα Κέρδη
προ Φόρων σε € 709 χιλ.
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6.4. ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Α. AVIN ALBANIA S.A.

Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε στις 19.7.2001 από την AVIN OIL, η οποία είναι ο μοναδικός της μέτοχος, με έδρα τα Τίρανα.
Το μετοχικό κεφάλαιο της AVIN ALBANIA ανέρχεται σε € 481.000. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η πώληση πετρελαι-
οειδών και στόχος της η προώθηση των εξαγωγών της AVIN OIL στην Αλβανία. Η AVIN ALBANIA δεν έχει ακόμη δρα-
στηριότητα.

Β. ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε στις 5.1.2005 με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι) και
διάρκεια 50 χρόνια. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 200.000 διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μία. Μοναδικοί μέτοχοι της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και
η AVIN OIL με ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 70% και 30% αντίστοιχα. Αντικείμενο της εταιρείας σύμφωνα
με το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του νομού Κορινθίας. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη δραστηριότητα.

6.5. ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ Ν. 3016/2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέταξε τη σχετική ετήσια έκθεση για τις διεταιρκές συναλλαγές με συνδε-
δεμένες εταιρείες του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.
3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Πωλήσεις ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. προς και Αγορές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από

Εταιρεία (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Πωλήσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεων Μεταβολή
2005 31.12.04 31.12.05

AVIN OIL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 391.677 23.405 33.831 -10.426
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 0 0 0 0
ΗΑFCO A.E. 0 0 0 0
ΜΟΤOR OIL HOLDINGS S.A. 0 0 0 0
ARAMCO OVERSEAS COMPANY B.V. 0 0 0 0
PETROVENTURE HOLDINGS LTD 0 0 0 0

Εταιρεία (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Αγορές Υπόλοιπο Υποχρεώσεων Μεταβολή
2005 31.12.04 31.12.05

AVIN OIL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 14 2 3 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 0 0 0 0
ΗΑFCO A.E. 0 0 0 0
ΜΟΤOR OIL HOLDINGS S.A. 0 0 0 0
ARAMCO OVERSEAS COMPANY B.V. 0 0 0 0
PETROVENTURE HOLDINGS LTD 0 0 0 0
Οι συναλλαγές με την AVIN OIL αφορούν σε συνήθεις δραστηριότητες. Η Aramco Overseas Company B.V. το Νοέμβριο
του 2005 πούλησε το σύνολο των μετοχών (16,4% του μετοχικού κεφαλαίου) κυριότητός της εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στην Petroshares Limited, η οποία ελέγχεται μετοχικά από τη Motor Oil Holdings S.A. Επομένως, η AOC
συμπεριελήφθη στον παραπάνω πίνακα μόνο για λόγους σύγκρισης των υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
31.12.2004 και της 31.12.2005. Τέλος επισημαίνεται ότι οι εταιρείες "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." και "AVIN ALBANIA
S.A." δεν έχουν συμπεριληφθεί στον παραπάνω πίνακα καθόσον ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους.
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7. Μελλοντικοί Στόχοι – Προοπτική

7.1. Στόχοι – Στρατηγική

Πρωταρχικός σκοπός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τα επόμενα έτη είναι η εδραίωσή της ως κυρίαρχης Εταιρείας διύλισης και εμπορίας
προϊόντων πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία
συστηματικά επιδιώκει την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

Ι) Μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους του διυλιστηρίου (refinery margin). Για την επίτευξη αυτού του στόχου
ακολουθούνται οι εξής τακτικές:

■ Εφαρμογή των νέων προδιαγραφών των προϊόντων έγκαιρα και με τον πιο οικονομικό τρόπο κάνοντας χρήση της
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.

■ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης η οποία συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους του διυλιστηρίου.

■ Πλήρης αυτοματοποίηση του διυλιστηρίου.

■ Βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας και της διαθεσιμότητας των παραγωγικών μονάδων.

ΙΙ) Αποτελεσματική προώθηση και πώληση όλων των προϊόντων του διυλιστηρίου στη βέλτιστη δυνατή τιμή. Ο στόχος
αυτός θα επιτευχθεί με τις ακόλουθες στρατηγικές κινήσεις:

■ Μεγιστοποίηση του μεριδίου της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά με τη βελτίωση του συστήματος διανομής.

■ Επέκταση της πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας σε αναπτυσσόμενες αγορές με υψηλά περιθώρια κέρδους.

ΙΙΙ) Λειτουργία του διυλιστηρίου με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, με παράλληλη έμφαση στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ακολουθείται η κάτωθι τακτική:

■ Συνέχιση επενδύσεων για τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την
υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.
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7.2. Προοπτική

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με γνώμονα την περαιτέρω εδραίωσή της στον τομέα της διΰλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου,
καθώς και τη διαφοροποίησή της μέσω της επέκτασης σε νέες δραστηριότητες προέβη την τελευταία τριετία 2003 –
2005 στις ακόλουθες ενέργειες:

■ Υπεισήλθε σε σύμβαση με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η
σύμβαση υπεγράφη το 2004. Το φυσικό αέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τις θερμικές και ενεργειακές ανάγκες
του διυλιστηρίου, καθώς και ως πρώτη ύλη για την τροφοδοσία της καινούργιας μονάδας παραγωγής υδρογόνου
βελτιώνοντας τους περιβαλλοντικούς όρους του.

■ Συνέστησε από κοινού με τη θυγατρική AVIN OIL την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.".
Η νέα εταιρεία έλαβε το Μάρτιο του 2004 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μονάδα συνδυασμένου κύκλου
ισχύος 395,9 MW με καύσιμο φυσικό αέριο, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Εντός του 2006 αναμένεται να
ληφθεί και η σχετική άδεια εγκατάστασης.

Στα πλαίσια των στρατηγικών κινήσεων για τη μεγιστοποίηση των περιθωρίων κέρδους του διυλιστηρίου, βρίσκεται στο
στάδιο της εξέτασης και ανάλυσης το εξής έργο:

■ Μονάδα απασφάλτωσης (Propane Deasphalting Unit) και αναβάθμιση συγκροτήματος λιπαντικών. Με το έργο
αυτό το διυλιστήριο θα αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής Βrighstock, το οποίο αποτελεί προϊόν με υψηλή προ-
στιθέμενη αξία, συμπληρώνοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο βασικών ορυκτελαίων που ήδη παράγει, βελτιώνοντας ταυ-
τόχρονα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί περαιτέρω το συγκριτικό πλεονέκτημα το
οποίο ήδη κατέχει, ως το μοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα με δυνατότητα παραγωγής βασικών ορυκτελαίων.

Αναφορικά με την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, οι διεθνείς τιμές διαφόρων τύπων αργού και των προϊόντων πετρε-
λαίου για την περίοδο 2003-2005 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΥΠΩΝ ΑΡΓΟΥ ($/bbl)
2003 2004 2005

Dated Brent 28,83 38,28 54,53
Arab Light, fob 26,70 34,44 50,22
Arab Medium, fob 24,07 28,94 47,39
Urals,cif Med 27,03 34,67 50,66
Iranian Heavy, fob 26,35 33,09 48,39
Es Sider, fob 28,23 36,62 52,67

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ($/ΜΤ)
2003 2004 2005

Νάφθα 252 352 449
Αμόλυβδη Βενζίνη 283 388 515
Καύσιμα Αεριωθουμένων 261 379 546
Πετρέλαιο Κίνησης 262 363 538
Πετρέλαιο Θέρμανσης 247 346 497
Μαζούτ 1% 168 169 260
Μαζούτ 3,5% 139 141 221

Βάσει των παραπάνω τιμών διαμορφώθηκαν τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρε-
λαίου σε διεθνές επίπεδο.
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Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά παρατίθεται το μικτό περιθώριο κέρδους διύλισης στην περιοχή της Μεσογείου,
μαζί με αυτό της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ (σε $/ΜΤ)
2003 2004 2005

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 39,6 53,9 72,8
Σύνθετο Διυλιστήριο Μεσογείου Καταλυτικής Πυρόλυσης 34,4 56,8 63,4

Η πρόβλεψη ζήτησης ανά κατηγορία προϊόντων παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σε χιλ. ΜΤ)
2003 2004 2005 2006 (Ε)

Λιπαντικά 160 160 144 144
Άσφαλτος 385 418 275 336
Υγραέρια 384 382 355 363
Καύσιμα Αεριωθουμένων 1.148 1.198 1.228 1.210
Βενζίνες 3.685 3.823 3.965 4.046
Μαζούτ 5.401 5.420 5.376 5.125
Πετρέλαια (Κίνησης – Θέρμανσης) 8.298 7.973 7.908 7.835
ΣΥΝΟΛΟ 19.460 19.374 19.251 19.060
% Μεταβολή από προηγούμενο έτος 5,2% -0,4% -0,6% -1,0%

Στην εσωτερική αγορά η μείωση στη ζήτηση για υγραέρια είναι ενδεικτική της εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο. Η ζήτηση για βενζίνες αυξάνεται κάθε χρόνο επηρεαζόμενη από πολλούς παράγοντες (αύξηση αριθμού
οχημάτων μεγαλύτερου κυβισμού, εντατική χρήση Αττικής Οδού και γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από τους αυτοκινητιστές).
Η ζήτηση για πετρέλαιο κίνησης παρουσίασε το 2005 μια μικρή πτώση. Το σενάριο αυτό είναι πιθανόν να αντιστραφεί
όταν η χρήση πετρελαίου κίνησης επιτραπεί στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης παραμένει
ακόμα στενά συνδεδεμένη με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες παρά με την εισαγωγή του
φυσικού αερίου, η οποία στον οικιακό τομέα γίνεται με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι αναμενόταν. Στο μαζούτ, η μείωση
στη ζήτηση οφείλεται στην υποκατάστασή του με φυσικό αέριο. Τέλος, αναφορικά με την άσφαλτο, η σημαντική πτώση
που παρατηρήθηκε στη ζήτηση του προϊόντος είναι ενδεικτική της μετα-Ολυμπιακής περιόδου, όπου ελαχιστοποιήθηκαν
οι δραστηριότητες στον κατασκευαστικό τομέα.
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8. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται με γνώμονα την κερδοφορία της και τις ανάγκες της για νέες επεν-
δύσεις.

Ιστορικά το συνολικό ποσό μερίσματος που διανέμεται στους μετόχους της Εταιρείας διαμορφώνεται, ως ποσοστό επί
των Καθαρών Κερδών Μετά από Φόρους, σε υψηλά επίπεδα. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το εν λόγω ποσοστό
για τις χρήσεις 2004 και 2005.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2004 2005
Καθαρά κέρδη μετά από Φόρους 118.660 130.687
Μερίσματα (συνολικό ποσό) 94.165 121.861
Μερίσματα ως ποσοστό επί των Καθαρών κερδών 79,36% 93,25%

Το προτεινόμενο από το Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ποσό μερίσματος
ανέρχεται σε Ευρώ 1,10 ανά μετοχή για τη χρήση 2005.

Σημειώνεται ότι στις 20.12.2005 η Εταιρεία προέβη σε καταβολή προμερίσματος ποσού Ευρώ 0,20 ανά μετοχή, έναντι
του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2005, με βάση τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30.9.2005.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται ετησίως στους μετόχους της Εταιρείας δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το 35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουμένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού
αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι
μεγαλύτερο.

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Βούληση της Εταιρείας είναι το διανεμόμενο ποσό μερίσματος να διαμορφώνεται ετησίως στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα.
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9. Παράρτημα

■ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ THΣ 30ής ΜΑΪΟΥ 2006

■ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΜΗ ΒΑΣΗ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2005

■ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2005 - ΕΚΘΕΣΗ–ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

■ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2005
(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

■ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2005

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ν. 3401/2005
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι
της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens
Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εται-
ρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

5. Έγκριση μερίσματος. 

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2006 και καθο-
ρισμός της αμοιβής αυτών. 

7. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αυτών για τη χρήση
2006. 

8. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας που αποκτή-
θηκαν κατά το διάστημα 14.6.2005 – 23.5.2006 στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση
της απόφασης της Ετήσιας Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.5.2005.

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και
το Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο
Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και
τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη Συνε-
δρίαση της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 14 Απριλίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26
Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26

Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
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Κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1.2005- 1.1.2004- 1.1.2005- 1.1.2004-

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών 4 3.237.376 2.219.042 2.923.769 1.937.191
Κόστος πωληθέντων (2.952.147) (2.003.219) (2.682.623) (1.762.742)____________ ____________ ____________ ____________
Μικτά αποτελέσματα 285.229 215.823 241.146 174.449
Έξοδα διάθεσης (44.097) (42.299) (12.801) (12.618)
Έξοδα διοίκησης (22.672) (22.609) (14.805) (15.163)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 6 (14.112) 23.339 (17.322) 20.394____________ ____________ ____________ ____________
Κέρδη εκμεταλλεύσεως 7 204.348 174.254 196.218 167.062
Έσοδα από επενδύσεις 8 1.474 2.172 4.773 6.351
Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 16 166 232 0 0
Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (14.631) (8.817) (12.461) (6.727)____________ ____________ ____________ ____________
Κέρδη προ φόρων 191.357 167.841 188.530 166.686
Φόροι εισοδήματος 10 (59.722) (50.289) (57.843) (48.026)____________ ____________ ____________ ____________
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
που κατανέμονται στους Μετόχους της Εταιρείας 131.635 117.552 130.687 118.660____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Κέρδη ανά μετοχή σε € 12 1,19 1,06 1,18 1,07

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 68 έως και τη σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών κατα-
στάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2005

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Πάγιο ενεργητικό
Υπεραξία 13 16.200 16.200 0 0
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 14 3.553 2.888 871 1.177
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15 733.951 596.519 698.065 565.775
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες 16 3.664 3.219 38.608 38.468
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 17 927 927 927 927
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18 11.965 11.159 969 776____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 770.260 630.912 739.440 607.123____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 19 314.344 163.176 308.225 156.878
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 20 304.486 193.614 248.756 153.148
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 9.211 43.599 6.740 41.426____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 628.041 400.389 563.721 351.452____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο ενεργητικού 5 1.398.301 1.031.301 1.303.161 958.575____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών 22 359.880 174.697 329.880 144.695
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 35 48.637 45.010 45.275 41.808
Αναβαλλόμενοι φόροι 23 11.660 20.399 11.141 19.920
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.188 1.046 2 2
Επιχορηγήσεις παγίων 4.819 5.204 4.819 5.204____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 426.184 246.356 391.117 211.629____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 24 274.641 202.790 253.876 185.239
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 35 2.526 2.324 2.403 2.324
Φόροι 41.049 33.285 40.570 32.663
Δάνεια τραπεζών 22 317.935 248.166 276.143 224.306
Επιχορηγήσεις παγίων 415 422 415 422____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 636.566 486.987 573.407 444.954____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο υποχρεώσεων 5 1.062.750 733.343 964.524 656.583____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 25 33.235 33.235 33.235 33.235
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 26 49.528 49.528 49.528 49.528
Ίδιες μετοχές 27 0 (113) 0 (113)
Αποθεματικά 28 76.393 76.319 75.374 75.487
Αποτελέσματα εις νέο 29 176.395 138.989 180.500 143.855____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 335.551 297.958 338.637 301.992____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο παθητικού 1.398.301 1.031.301 1.303.161 958.575____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 68 έως και τη σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών κατα-
στάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005

ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Έκδοση Αποθε- Ίδιες Συσσω- Σύνολο
Κεφάλαιο Μετοχών ματικά Μετοχές ρευμένα

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Υπέρ το Κέρδη
Άρτιο

Έναρξη Χρήσεως 01.01.2004 33.235 49.528 67.369 (1.385) 85.779 234.526
Κέρδη Χρήσεως 117.552 117.552
Μερίσματα (55.391) (55.391)
Πωλήσεις ιδίων μετοχών 1.272 1.272
Λοιπές κινήσεις – – 8.950 ____________ (8.951) (1)____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Λήξη Χρήσεως 31.12.2004 33.235 49.528 76.319 (113) 138.989 297.958____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Κέρδη Χρήσεως 131.635 131.635
Μερίσματα (94.155) (94.155)
Πωλήσεις ιδίων μετοχών 113 113
Λοιπές κινήσεις – – 74 (74) 0____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Λήξη Χρήσεως 31.12.2005 33.235 49.528 76.393 0 176.395 335.551____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό Έκδοση Αποθε- Ίδιες Συσσω- Σύνολο
Κεφάλαιο Μετοχών ματικά Μετοχές ρευμένα

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Υπέρ το Κέρδη
Άρτιο

Έναρξη Χρήσεως 01.01.2004 33.235 49.528 66.758 (1.385) 89.316 237.452
Κέρδη Χρήσεως 118.660 118.660
Μερίσματα (55.391) (55.391)
Πωλήσεις ιδίων μετοχών 1.272 1.272
Λοιπές κινήσεις – – 8.729 (8.729) (1)____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Λήξη Χρήσεως 31.12.2004 33.235 49.528 75.487 (113) 143.855 301.992____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Κέρδη Χρήσεως 130.687 130.687
Μερίσματα (94.155) (94.155)
Πωλήσεις ιδίων μετοχών 113 113
Λοιπές κινήσεις – – (113) 113 0____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Λήξη Χρήσεως 31.12.2005 33.235 49.528 75.374 0 180.500 338.637____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 68 έως και τη σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών κατα-
στάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.

66 ■ παράρτημα



Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜ. 1/1 – 1/1 – 1/1 – 1/1 – 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 191.357 167.841 188.530 166.686
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 7 25.959 21.814 22.516 17.504
Προβλέψεις 3.829 1.808 3.546 1.396
Συναλλαγματικές διαφορές (1.061) (6.211) (903) (6.258)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (1.246) 2.141 (4.649) 3.312
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.631 8.817 12.461 6.727
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή μεταβολές που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (151.168) (7.864) (151.347) (7.231)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (110.704) (15.437) (94.915) (16.877)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 76.172 43.612 73.854 46.306
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 9 (20.465) (9.126) (18.388) (7.186)
Καταβεβλημένοι φόροι (60.641) (33.063) (58.666) (29.102)____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (33.337) 174.332 (27.961) 175.277____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εξαγορά και αύξηση συμμετοχής
σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες (278) 0 (140) 0
Αγορά ενσώματων και άυλων
παγίων περιουσιακών στοιχείων (164.502) (250.985) (154.515) (242.822)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 390 119 3 4
Τόκοι εισπραχθέντες 1.169 1.004 621 320
Μερίσματα εισπραχθέντα 306 224 4.153 5.112____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (162.915) (249.638) (149.878) (237.386)____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.926.080 1.758.429 2.674.636 1.445.614
Εξοφλήσεις δανείων (2.670.173) (1.626.447) (2.437.440) (1.327.184)
Μερίσματα πληρωθέντα (94.043) (55.408) (94.043) (55.408)____________ ____________ ____________ ____________
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 161.864 76.574 143.153 63.022____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Καθαρή αύξηση / (μείωση)
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως
(α) + (β) + (γ) (34.388) 1.268 (34.686) 913____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 43.599 42.331 41.426 40.513____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 9.211 43.599 6.740 41.426____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 68 έως και τη σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών κατα-
στάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005

1. Γενικές πληροφορίες

Η μητρική εταιρεία του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ο Όμιλος) είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια
Κορίνθου Α.Ε.» (η Εταιρεία), η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο
των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες αφορούν στη διύλιση και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου.

Κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας είναι η "Petroventure Holdings ltd" και η "Petroshares ltd" με ποσοστά 51% και 16,4% αντί-
στοιχα. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του 2005 η "Aramco Overseas Company BV", συμφερόντων του ομίλου "Saudi
Aramco", διέθεσε το ποσοστό που κατείχε στην Εταιρεία, ανερχόμενο σε 16,4%.

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Εκμεταλλεύσεις εξωτερικού δεν υπάρχουν.

O αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2005 ανερχόταν σε 1.369
άτομα και 1.157 άτομα αντίστοιχα (2004: Όμιλος : 1.384 άτομα, Εταιρεία: 1.175 άτομα).

2. Επεξηγήσεις για τη μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πλη-
ροφόρησης "Δ.Π.Χ.Π." (International Financial Reporting Standards "IFRSs") που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board "IASB") καθώς και τις σχετικές Διερμηνείες που έχει
εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting
Interpretations Committee "IFRIC") και τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου και ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H
παροχή πληροφόρησης που απαιτείται από το Δ.Π.Χ.Π. 1 σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από τα προγενέστερα γενικά αποδεκτά
Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, δηλαδή τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, στα
Δ.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα με το Ν. 3229/2004
παρέχονται από τη σελίδα 91 έως τη σελίδα 92 που περιλαμβάνεται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αφορούσαν τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2004. Η ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. ήταν η 1η Ιανουαρίου 2004.

3. Περίληψη σημαντικότερων λογιστικών αρχών

Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(Δ.Π.Χ.Π.) για πρώτη χρήση.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση την αποτίμηση
των γηπέδων και κτιρίων για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί η τεκμαρτή αξία κτήσεως όπως προβλέπεται από το Δ.Π.Χ.Π. 1.
Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω:

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των επιχει-
ρήσεων που ελέγχονται από αυτήν (θυγατρικές) κατά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όπου
η Εταιρεία έχει τη δύναμη να ρυθμίζει τη χρηματοοικονομική και λειτουργική πολιτική της επιχείρησης στην οποία συμ-
μετέχει ώστε να επωφελείται από τις δραστηριότητές της.
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Κατά την εξαγορά, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις και οι πιθανές υποχρεώσεις κάθε θυγατρικής αποτιμώνται
σύμφωνα με την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για την
εξαγορά από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς
είναι μικρότερο της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, τότε η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσματα
τη χρονιά της κτήσης.

Οι λογιστικές αρχές της θυγατρικής είναι οι ίδιες με αυτές της Μητρικής.

Κατά την ενοποίηση, όλες οι σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα, τα κέρδη και ζημίες μεταξύ των επιχει-
ρήσεων του Ομίλου απαλείφονται.

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Συνδεδεμένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρεία ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο,
μέσω συμμετοχής στις διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει.

Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ενσωματώνονται σε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης εκτός και αν οι επενδύσεις σε αυτές τις εταιρείες
έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμες προς πώληση. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται στον Ισο-
λογισμό στο κόστος τους όπως αναμορφώθηκε με τις μετά την κτήση μεταβολές στο μερίδιο του Ομίλου στην αντίστοιχη
καθαρή θέση της συνδεδεμένης εταιρείας μείον όποια απομείωση στην αξία των ατομικών επενδύσεων. Οι ζημιές των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές, δεν αναγνωρίζονται.

Τα κέρδη ή οι ζημιές που πραγματοποιούνται από συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών και των ενοποιού-
μενων εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Οι ζημιές ενδεχομένως να αποτελούν ένδειξη απομείωσης της αξίας του στοιχείου που μεταφέρθηκε, οπότε σε αυτή την
περίπτωση σχηματίζεται η πρόβλεψη που χρειάζεται για την απομείωση της αξίας του εν λόγω στοιχείου.

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις αποτιμώνται στους ατομικούς ισολογισμούς των εταιρειών
που ενοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους.

Υπεραξία

Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας θυγατρικής ή μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος
αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του κόστους της απόκτησης πάνω από τη συμμετοχή του Ομίλου στην καθαρή
εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγα-
τρικής ή της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος των αναγνωρισμένων κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η
υπεραξία αρχικά αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο στο κόστος και μεταγενέστερα επιμετράται στο κόστος μει-
ωμένο με οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Για τον σκοπό της εξέτασης απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών του
Ομίλου, που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργιες της συνένωσης. Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών στις
οποίες έχει κατανεμηθεί υπεραξία εξετάζονται για απομείωση ετησίως ή περισσότερο συχνά όταν υπάρχει μία ένδειξη
ότι η μονάδα μπορεί να είναι απομειωμένη. Εάν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι
μικρότερο από τη λογιστική αξία της μονάδας, η ζημία απομείωσης κατανέμεται πρώτα για να μειώσει τη λογιστική αξία
κάθε υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα και κατόπιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας αναλογικά με
βάση τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μονάδος. Μία αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης για υπεραξία
δεν αναστρέφεται σε μία μεταγενέστερη περίοδο.

Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος, το ποσό της υπεραξίας περιλαμβάνεται
στον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από την πώληση.
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Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά
εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επι-
χείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που σχετίζονται με πωλήσεις.

Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας
τους έχει μεταβιβαστεί.

Έσοδα από τόκους καταχωρίζονται βάσει μιας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρ-
μόσιμο πραγματικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές
εισπράξεις, οι οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξι-
σώνονται με την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα δικαιώματα των μετόχων έχουν οριστικοποιηθεί.

1) Ο Όμιλος ως εκμισθωτής

Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
σχετικής μίσθωσης. Αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουρ-
γικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθούμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται με βάση
τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.» μισθώνει με μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις (περίπου
10 χρόνια κατ΄ ελάχιστον) χώρους για πρατήρια υγρών καυσίμων τους οποίους στη συνέχεια υπεκμισθώνει σε φυσικά /
νομικά πρόσωπα με αντίστοιχους χρόνους υπεκμίσθωσης για τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντικών με
το σήμα της «AVIN».

2) Ο Όμιλος ως μισθωτής

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία
του Ομίλου στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της μίσθωσης ή, αν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελά-
χιστων καταβολών μισθωμάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στον Ισολογισμό ως
υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση.

Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και στη μείωση της υποχρέωσης της μίσθωσης έτσι
ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρημα-
τοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσματα εκτός αν αυτό το κόστος αποδίδεται άμεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό στοιχείο,
περίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με τις γενικές πολιτικές του Ομίλου που διέπουν το κόστος
δανεισμού (βλέπε κατωτέρω).

Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί
μια λειτουργική μίσθωση επίσης κατανέμονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.

Ξένα νομίσματα

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις κάθε οικονομικής μονάδος του Ομίλου παρουσιάζονται στο νόμισμα του πρω-
ταρχικού οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η οικονομική μονάδα λειτουργεί (το λειτουργικό της νόμισμα). Για τον
σκοπό των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση κάθε οικονομικής μονάδος
εκφράζονται στη μονάδα νομίσματος, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας και το νόμισμα παρουσίασης
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των ατομικών οικονομικών μονάδων, συναλλαγές σε νομίσματα
διαφορετικά από τα νομίσματα λειτουργίας των οικονομικών μονάδων (ξένα νομίσματα) καταχωρίζονται με τις ισοτιμίες
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που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού τα εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα
νομισματικά στοιχεία αποτιμώνται με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων και κατά την επαναμετα-
τροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου.

Κόστος δανεισμού

Το κόστος δανεισμού το άμεσα αποδιδόμενο στην αγορά, για την κατασκευή ή παραγωγή ειδικών περιουσιακών στοιχείων
για τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος μέχρι να είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή τους, προ-
στίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη χρονική στιγμή που αυτά θα είναι ουσιαστικά
έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή τους. Τα έσοδα από προσωρινές τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών για τη
χρηματοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων μειώνουν το κόστος δανεισμού που κεφαλαιοποιείται.

Το κόστος δανεισμού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγμα-
τοποιείται.

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά τη διάρκεια των περιόδων
που απαιτούνται για να εξαντικρισθούν με τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό αντιμετωπίζονται σαν αναβαλλόμενο
έσοδο και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων αυτών.

Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Οι εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών για αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, εξο-
δοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράμματα ή οργανισμούς συνταξιοδότησης
(Ασφαλιστικά Ταμεία) αντιμετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών, όπου οι υπο-
χρεώσεις του Ομίλου προς τους οργανισμούς αυτούς είναι ισοδύναμες με αυτές που προκύπτουν από τα προγράμματα
καθορισμένων συνεισφορών αποχώρησης κατά τη συνταξιοδότηση.

Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των παροχών αυτών καθο-
ρίζεται με τη χρήση της μεθόδου της προεξοφλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit) με βάση τις εκτι-
μήσεις αναλογιστικών μελετών, οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες
καταχωρίζονται εξολοκλήρου στη χρήση που πραγματοποιήθηκαν.

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα και μεταφέρεται στα αποτελέσματα στην έκταση που οι παροχές είναι
ήδη κατοχυρωμένες (δεν εξαρτώνται από μελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται με βάση τη σταθερή
μέθοδο σε τόσα έτη όσα και η μέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών.

Το ποσό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης που
εμφανίζεται στον Ισολογισμό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης μειωμένη κατά την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.

Φορολογία

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου,
μειωμένο κατά την τυχόν έκπτωση που λήφθηκε λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου της προηγούμενης χρήσης.

Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο
κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα
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που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορο-
λογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των χρησιμοποιούμενων για τον
υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολο-
γισμό. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές,
ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη
θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες απαι-
τήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική ανα-
γνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεμένες επιχειρήσεις και συμφέροντα σε κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις
όπου ο Όμιλος μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν
θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.

Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού και
μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την
ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξολοκλήρου ή εν μέρει.

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να βρίσκονται
σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη φορολογία
επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευ-
θείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία που τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα
να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετί-
ζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επιπλέον ο Όμιλος προτίθεται να δια-
κανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε μία καθαρή βάση.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή για
διοικητικούς σκοπούς εμφανίζονται στον Ισολογισμό στο κόστος μείον τις αναλογούσες συσσωρευμένες αποσβέσεις.

Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους σκοπούς ακόμη
και μη προκαθορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους μειωμένα με τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζημία από
απομείωση της αξίας τους. Το κόστος περιλαμβάνει αμοιβές επαγγελματιών και για τις ακινητοποιήσεις που ικανοποιούν
τα απαραίτητα κριτήρια, το κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί ο
Όμιλος. Η απόσβεση των στοιχείων αυτών, όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά
στοιχεία είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση τους.

Έπιπλα και εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων και την
αναγνωρισμένη ζημιά από απομείωση της αξίας τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη
ωφέλιμη ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου.

Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να μειώνουν το κόστος ή την αξία αποτίμησης των πάγιων περι-
ουσιακών στοιχείων, εκτός από τη γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέ-
λιμης ζωής των παγίων, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ (έτη)
Γήπεδα – Οικόπεδα Απεριόριστη
Κτίρια & Τεχνικά Έργα 40
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7-30
Μεταφορικά μέσα 15-20
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4-20

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα απο-
τελέσματα της χρήσης.

Σημειώνουμε, ότι για τη μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ο Όμιλος επέλεξε να χρη-
σιμοποιήσει ως τεκμαρτή αξία κτήσης των οικοπέδων και των κτιρίων το κόστος που είχε διαμορφωθεί για αυτά βάσει
παρελθουσών αναπροσαρμογών, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και το ιστορικό κόστος για τα λοιπά πάγια. Στη
συνέχεια υπολογίστηκαν οι αναλογούσες αποσβέσεις σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή των παγίων, ξεκινώντας για κάθε πάγιο
από την ημερομηνία κτήσης ή κατασκευής του.

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία - Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται.

Ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη του Ομίλου, αναγνωρί-
ζεται ως τέτοιο μόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

■ Το στοιχείο που δημιουργείται μπορεί να ταυτοποιηθεί (όπως π.χ. το λογισμικό και μια νέα παραγωγική διαδικασία).
■ Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δημιουργείται θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη και
■ Το κόστος ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέ-
λιμης ζωής τους. Όπου δεν μπορούν να αναγνωρισθούν εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι
δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγματοποιούνται.

Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Στις Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό του Ομίλου και τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως
της θυγατρικής Avin Oil, τα οποία αφορούν δικαιώματα μισθώσεων χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίμων.

Αυτά εμφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται με τον ρυθμό της εκτιμώμενης από την Εταιρεία ωφέ-
λιμης ζωής τους, όσον αφορά στο λογισμικό και με την περίοδο που η Εταιρεία έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των αντί-
στοιχων δικαιωμάτων.

Η ωφέλιμη ζωή είναι η κάτωθι:

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ (έτη)
Λογισμικά 3 – 8
Δικαιώματα Εκμετάλλευσης (μέσος όρος) 9

Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού, ο Όμιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημία απομείωσης. Αν οποιαδήποτε
τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της ζημίας
απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επιμέρους περιουσιακού στοιχείου, ο
Όμιλος εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.
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Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας
χρήσης του. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντα-
νακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με
το περιουσιακό στοιχείο.

Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται ότι είναι
μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα,
εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε ένα αναπροσαρμοσμένο ποσό, οπότε στην περίπτωση
αυτή η ζημιά απομείωσης αντιμετωπίζεται ως μείωση στο ποσό της αναπροσαρμογής.

Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη
λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά απο-
μείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Η
αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό
στοιχείο μεταφέρεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης
αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής.

Αποθέματα

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
τους. Το κόστος συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άμεσα εργατικά κόστη και τα ανα-
λογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα τους
θέση και κατάσταση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένη με όλα τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης
και τα έξοδα πώλησης, προβολής, διάθεσης και διανομής που θα πραγματοποιηθούν.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται στον Ισολογισμό
του Ομίλου, από τη στιγμή που ο Όμιλος καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες
κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως μετρητά και καταθέσεις όψεως.

Δάνεια Τραπεζών

Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρίζονται με τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών αναλήψεων μει-
ωμένα κατά τα άμεσα έξοδα έκδοσής τους. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωτέων
επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά και τα άμεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε δεδου-
λευμένη βάση στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και προστίθενται στο ανα-
πόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο
που προκύπτουν.
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Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελ-
θόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση αυτής της υπο-
χρέωσης. Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην οποία καταλήγει η διοίκηση σε ό,τι αφορά
το κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισμό της υποχρέωσης που οφείλεται την ημερομηνία του Ισολογισμού και
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σημαντική.

Οι προβλέψεις για το κόστος ανασυγκρότησης, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, λογιστικοποιούνται όταν ο Όμιλος
έχει εκπονήσει επίσημο λεπτομερές σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στα εμπλεκόμενα μέρη.

Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων

Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις
και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σημείωση 31.

Για τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου και τις επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων, ο Όμιλος δεν
καταχωρίζει κατά πάγια τακτική, καμία από αυτές έως ότου τελεσιδικήσουν.

Αναφορικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου, ο σχετικός χειρισμός παρατίθεται στην σημείωση 31.

4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι:

Κύκλος εργασιών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04
Πωλήσεις αγαθών 3.237.376 2.219.042 2.923.769 1.937.191

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό – εξωτερικό) και
ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (προϊόντα – εμπορεύματα).

ΟΜΙΛΟΣ 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
Προϊόντων 827.388 1.181.274 2.008.662 678.248 805.007 1.483.255
Εμπορευμάτων 755.479 473.235 1.228.714 462.654 273.133 735.787

ΣΥΝΟΛΟ 1.582.867 1.654.509 3.237.376 1.140.902 1.078.140 2.219.042

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
Προϊόντων 827.388 1.181.274 2.008.662 678.248 805.007 1.483.255
Εμπορευμάτων 479.548 435.559 915.107 212.382 241.554 453.936
ΣΥΝΟΛΟ 1.306.936 1.616.833 2.923.769 890.630 1.046.561 1.937.191

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου αφορούν τη διύλιση και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου.

Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς όλες οι εταιρείες του
Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα και κανένα υποκατάστημα στο εξωτερικό.

Οι επιχειρηματικοί τομείς διαχωρίζονται σε δραστηριότητα του διυλιστηρίου και δραστηριότητα πωλήσεων προς πρα-
τήρια καυσίμων.
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Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε ανάλυση ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.2005 01.01-31.12.2004
Επιχειρηματικές Δραστηριότητα Πωλήσεις σε Απαλείψεις Σύνολο Δραστηριότητα Πωλήσεις σε Απαλείψεις Σύνολο
Δραστηριότητες Διυλιστηρίου πρατήρια Διυλιστηρίου πρατήρια
Πωλήσεις σε τρίτους 2.532.106 705.270 0 3.237.376 1.640.972 578.070 0 2.219.042
Ενδοεταιρικές πωλήσεις 391.663 14 (391.677) 0 296.219 3 (296.222) 0
Σύνολο πωλήσεων 2.923.769 705.284 (391.677) 3.237.376 1.937.191 578.073 (296.222) 2.219.042
Κόστος πωληθέντων (2.682.623) (661.492) 391.968 (2.952.147) (1.762.742) (536.404) 295.927 (2.003.219)
Μικτά αποτελέσματα 241.146 43.792 291 285.229 174.449 41.669 (295) 215.823
Έξοδα διάθεσης (12.801) (32.326) 1.030 (44.097) (12.618) (30.689) 1.008 (42.299)
Έξοδα διοίκησης (14.805) (7.906) 39 (22.672) (15.163) (7.482) 36 (22.609)
Λοιπά λειτουργικά
έσοδα/(έξοδα) (17.322) 4.275 (1.065) (14.112) 20.394 3.999 (1.054) 23.339
Κέρδη εκμετάλλευσης 196.218 7.835 295 204.348 167.062 7.497 (305) 174.254
Έσοδα επενδύσεων 4.773 (701) (2.432) 1.640 6.351 821 (4.768) 2.404
Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.461) (2.171) 1 (14.631) (6.727) (2.088) (2) (8.817)
Κέρδη προ φόρων 188.530 4.963 (2.136) 191.357 166.686 6.230 (5.075) 167.841
Λοιπές Πληροφορίες
Προσθήκες παγίων 154.515 9.987 164.502 242.822 8.163 250.985
Αποσβέσεις Περιόδου 22.516 3.443 25.959 17.504 4.310 21.814

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενεργητικό
Στοιχεία ενεργητικού
(πλην συμμετοχών) 1.263.626 148.035 (17.951) 1.393.710 919.180 115.795 (7.820) 1.027.155
Συνδεδεμένες εταιρίες 38.608 910 (35.854) 3.664 38.468 910 (36.159) 3.219
Συμμετοχές 927 1.042 (1.042) 927 927 904 (904) 927
Σύνολο ενεργητικού 1.303.161 149.987 (54.847) 1.398.301 958.575 117.609 (44.883) 1.031.301
Παθητικό
Σύνολο υποχρεώσεων 964.524 132.153 (33.927) 1.062.750 656.583 100.166 (23.406) 733.343

Οι πωλήσεις εξωτερικού της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 10% αφορούν πωλήσεις προς ΗΠΑ που
ανέρχονται για το 2005 σε € 339.003 χιλιάδες (2004: € 209.743 χιλιάδες).

6. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ)

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (60.089) (29.240) (59.497) (28.531)
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 35.876 42.378 35.046 41.670
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 6.687 6.750 6.687 6.750
Έσοδα από ενοίκια 3.568 3.162 0 0
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (154) 289 442 505
Σύνολο (14.112) 23.339 (17.322) 20.394
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7. ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Για τη διαμόρφωση των κερδών εκμεταλλεύσεως του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς
των αποτελεσμάτων και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις):

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04

Χρεωστικές / (πιστωτικές)
συναλλαγματικές διαφορές 24.213 (13.138) 24.451 (13.139)
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων 566 732 414 437
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 25.393 21.082 22.102 17.067
Σύνολο Αποσβέσεων 25.959 21.814 22.516 17.504
Επιχορηγούμενες αποσβέσεις (415) (422) (415) (422)
Κόστος Πωληθέντων 2.947.918 1.998.389 2.678.394 1.757.912
Απομείωση αξίας αποθεμάτων 4.229 4.830 4.229 4.830
Έξοδα Προσωπικού 86.560 76.938 76.159 66.837

8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04

Τόκος τραπεζικών καταθέσεων 1.096 1.004 548 320
Έσοδα από μερίσματα 306 224 4.153 5.112
Λοιπά έσοδα επενδύσεων 72 159 72 159
Κέρδος από την πώληση επένδυσης 0 785 0 760
Σύνολο εσόδων από επενδύσεις 1.474 2.172 4.773 6.351

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04

Σύνολο τόκων και εξόδων
επί τραπεζικών δανείων 22.075 8.817 19.905 6.727
Μείον: ποσά που περιλαμβάνονται
στο κόστος περιουσιακών στοιχείων (7.444) 0 (7.444) 0
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 14.631 8.817 12.461 6.727

Το κόστος δανειοδότησης που περιλαμβάνεται στο κόστος περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της χρήσεως, προ-
έκυψε από δανεισμό που ελήφθη αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της επένδυσης της νέας μονάδας υδρογονοδιά-
σπασης του διυλιστηρίου, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα για καύσιμα υψηλών προδιαγραφών.

10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 69.354 51.484 67.515 48.992
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων:
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 150 0 0
Μείον: έκπτωση από εφάπαξ
καταβολή φόρου εισοδήματος (893) (746) (893) (746)

68.461 50.888 66.622 48.246
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημείωση 23) (8.739) (599) (8.779) (220)
Σύνολο 59.722 50.289 57.843 48.026

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε προς 32% επί του φορολογητέου κέρδους της περιόδου 1/1–31/12/2005, ενώ επί
του φορολογητέου κέρδους για την αντίστοιχη περίοδο 1/1–31/12/2004 προς 35%.
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Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου του Ομίλου και της Εταιρείας προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό
κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04

Φορολογικός συντελεστής 32,0% 35,0% 32,0% 35,0%
Επιδράσεις στο φόρο από :
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%
Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα -0,1% -2,1% -0,7% -3,3%
Αλλαγή στο συντελεστή φόρου εισοδήματος -0,3% -2,6% -0,3% -2,6%
Έκπτωση φόρου εισοδήματος -0,5% -0,5% -0,5% -0,4%
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής χρήσεως 31,2% 30,0% 30,7% 28,8%

11. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τα μερίσματα που αφορούσαν την προηγούμενη χρήση (1/1 – 31/12/2004)
ανέρχονταν σε € 0,85 ανά μετοχή εκ των οποίων € 0,20 ανά μετοχή είχαν δοθεί ως προμέρισμα τον Δεκέμβριο του 2004.
Από αυτά € 0,65 έχουν αναγνωρισθεί στη χρήση 2005 και € 0,20 στη χρήση 2004. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτείνει
στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2005 ποσού € 121.861.278
(ή ποσού € 1,10 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προμέρισμα χρήσης 2005 ποσό € 22.156.596 (ή
ποσό € 0,20 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2005, το οποίο αναγνωρίσθηκε στη χρήση 2005, ενώ το υπόλοιπο €
0,90 θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2006.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, το φορολογητέο εισόδημα φορολογείται
στην πηγή (Μητρική Εταιρεία) εξαντλώντας έτσι κάθε φορολογική υποχρέωση επί των μερισμάτων. Τα προς διανομή
μερίσματα προς τους μετόχους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καταβάλλονται καθαρά από κάθε φόρο.

12. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04

Κέρδη σε χιλ. Ευρώ 131.635 117.552 130.687 118.660
Μέσος Σταθμισμένος αριθμός των κοινών
μετοχών για τους σκοπούς
των βασικών κερδών ανά μετοχή 110.715.732 110.776.573 110.715.732 110.776.573
Κέρδη ανά μετοχή σε € 1,19 1,06 1,18 1,07

13. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δεν υπήρξαν αλλαγές στο λογαριασμό υπεραξίας επιχείρησης του Ομίλου, για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2004 έως
31 Δεκεμβρίου 2005 που ανέρχεται σε € 16.200 χιλιάδες. Ο λογαριασμός υπεραξίας επιχείρησης αφορά στην αγορά της
θυγατρικής εταιρείας Αvin Oil ΑΒΕΝΕΠ, η οποία παρουσιάζει υψηλή κερδοφορία σε όλα τα έτη κατά τα οποία βρίσκεται
στην κατοχή του Ομίλου. Επιπλέον διενεργείται από τον Όμιλο έλεγχος για τυχόν ενδείξεις απομείωσης ετησίως από τον
οποίο δεν έχει προκύψει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας.
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14. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αποτελούνται από αγορές λογισμικού και δικαιώματα εκμεταλλεύσεως πρα-
τηρίων καυσίμων. Η κίνησή τους κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2004 και κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2005 παρουσιάζεται
στον κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο Λογισμικό

εκμετάλλευσης
ΚΟΣΤΟΣ
1 Ιανουαρίου 2004 9.698 1.168 10.866 8.537
Προσθήκες 495 498 993 333
31 Δεκεμβρίου 2004 10.193 1.666 11.859 8.870
Προσθήκες 390 841 1.231 109
31 Δεκεμβρίου 2005 10.583 2.507 13.090 8.979
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου 2004 8.142 97 8.239 7.257
Αποσβέσεις χρήσης 588 144 732 437
31 Δεκεμβρίου 2004 8.730 241 8.971 7.694
Αποσβέσεις χρήσης 396 170 566 414
31 Δεκεμβρίου 2005 9.126 411 9.537 8.108
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2004 1.463 1.425 2.888 1.177
31 Δεκεμβρίου 2005 1.457 2.096 3.553 871

15. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΚΤΙΡΙΑ, ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η κίνηση των παγίων του Ομίλου κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2004 και κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2005 παρουσιάζεται
στον κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ Γήπεδα και Μηχανήματα Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Σύνολο
κτίρια και μεταφορικά λοιπός υπό εκτέλεση

Ποσά σε χιλ. Ευρώ μέσα εξοπλισμός
ΚΟΣΤΟΣ
1 Ιανουαρίου 2004 68.777 346.141 13.946 87.427 516.291
Προσθήκες 1.914 6.486 1.701 239.891 249.992
Μειώσεις (2) (255) (718) 0 (975)
Μεταφορές 7.894 25.064 253 (33.211) 0
31 Δεκεμβρίου 2004 78.583 377.436 15.182 294.107 765.308
Προσθήκες 1.642 14.739 1.590 145.299 163.271
Μειώσεις (217) (925) (62) 0 (1.204)
Μεταφορές 46.205 341.284 121 (387.610) 0
31 Δεκεμβρίου 2005 126.213 732.534 16.831 51.796 927.374
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου 2004 6.600 134.613 7.349 0 148.562
Προσθήκες 1.128 18.406 1.548 0 21.082
Μειώσεις (1) (183) (671) 0 (855)
31 Δεκεμβρίου 2004 7.727 152.836 8.226 0 168.789
Προσθήκες 1.461 22.396 1.536 0 25.393
Μειώσεις (5) (694) (60) 0 (759)
31 Δεκεμβρίου 2005 9.183 174.538 9.702 0 193.423
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2004 70.856 224.600 6.956 294.107 596.519
31 Δεκεμβρίου 2005 117.030 557.996 7.129 51.796 733.951
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Η κίνηση των παγίων της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2004 και κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2005 παρουσιάζεται
στον κατωτέρω πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γήπεδα και Μηχανήματα Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Σύνολο
κτίρια και μεταφορικά λοιπός υπό εκτέλεση

Ποσά σε χιλ. Ευρώ μέσα εξοπλισμός
ΚΟΣΤΟΣ
1 Ιανουαρίου 2004 58.504 316.637 11.209 87.386 473.736
Προσθήκες 349 927 1.384 239.829 242.489
Μειώσεις 0 (25) (628) 0 (653)
Μεταφορές 7.894 25.064 253 (33.211) 0
31 Δεκεμβρίου 2004 66.747 342.603 12.218 294.004 715.572
Προσθήκες 636 8.060 1.423 144.287 154.406
Μειώσεις 0 (14) (19) 0 (33)
Μεταφορές 45.752 341.724 134 (387.610) 0
31 Δεκεμβρίου 2005 113.135 692.373 13.756 50.681 869.945
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου 2004 4.764 122.316 6.293 0 133.373
Αποσβέσεις χρήσεως 815 15.050 1.202 0 17.067
Μειώσεις 0 (15) (628) 0 (643)
31 Δεκεμβρίου 2004 5.579 137.351 6.867 0 149.797
Αποσβέσεις χρήσεως 1.107 19.703 1.292 0 22.102
Μειώσεις 0 0 (19) 0 (19)
31 Δεκεμβρίου 2005 6.686 157.054 8.140 0 171.880
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2004 61.168 205.252 5.351 294.004 565.775
31 Δεκεμβρίου 2005 106.449 535.319 5.616 50.681 698.065

Στο κόστος των μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβάνονται κεφαλαιοποιηθέντα χρηματοοικονομικά
κόστη τα οποία ανέρχονται σε € 7.327 χιλ. το 2005 και σε € 1.083 χιλ. το 2004.

Η Εταιρεία, και κατά συνέπεια ο Όμιλος, έχει υποθηκεύσει γήπεδα και κτίρια ως εγγύηση για ληφθέντα τραπεζικά δάνεια,
το σύνολο των οποίων περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
Χιλιάδες € Χιλιάδες $ Χιλιάδες €

Ε.Τ.Ε. 47.098 25.000 6
CITIBANK INTERNATIONAL PLC 0 0 275.001
ΣΥΝΟΛΟ 47.098 25.000 275.007

16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες:

Επωνυμία Έδρα Ποσοστό συμμετοχής Δραστηριότητα
(άμεσο ή/και έμμεσο)

AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ Ελλάδα, Μαρούσι 100% Πετρελαιοειδή
Αττικής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Σπάτα 28% Συστήματα
Αττικής Ανεφοδιασμού

Αεροπορικού 
Καυσίμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ Ελλάδα, Μαρούσι 50% Συστήματα
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. Αττικής Ανεφοδιασμού 

Αεροπορικού 
Καυσίμου

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι 100% Ενέργεια
Αττικής

AVIN ALBANIA S.A. Τίρανα Αλβανίας 100% Πετρελαιοειδή
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Τα ποσά με τα οποία είναι εκφρασμένες οι αξίες των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου είναι
τα ακόλουθα:

Επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 0 0 37.564 37.564
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 3.000 2.623 904 904
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (46) 86 0 0
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. 200 0 140 0
AVIN ALBANIA S.A. 510 510 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 3.664 3.219 38.608 38.468

Από τις ανωτέρω εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση η «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε.» και η «AVIN ALBANIA
S.A.» λόγω επουσιώδους σημασίας. Επίσης, η «Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίμων Α.Ε.» ενοποιείται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης, διότι δεν ασκεί σε αυτή διοίκηση ο Όμιλος.

Η διαμόρφωση του ύψους των συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες έχει ως εξής:

Ποσά σε χιλ .Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004
Κόστος κτήσεως συμμετοχών 2.997 2.718
Αύξηση καθαρής θέσης συμμετοχών 667 501
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 3.664 3.219

Συνδεδεμένες εταιρείες 31/12/2005 31/12/2004
Σύνολο ενεργητικού 31.996 34.433
Σύνολο υποχρεώσεων (21.619) (24.740)
Καθαρή θέση 10.377 9.693
Συμμετοχή του Ομίλου στην καθαρή θέση των εταιρειών 3.664 3.219

Τα κέρδη από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Συνδεδεμένες Εταιρείες 1/1 – 31/12/2005 1/1 – 31/12/2004
Πωλήσεις 13.459 14.282
Κέρδη μετά από φόρους 268 631
Μερίδιο του Ομίλου από τα κέρδη 166 232

17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Επωνυμία (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Έδρα Ποσοστό Αξία 
συμμετοχής συμμετοχής Δραστηριότητα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα 16% 927 Συστήματα
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ανεφοδιασμού

Αεροπορικού
Καυσίμου

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στην αξία
κτήσης, διότι δεν ασκείται σημαντική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας.

18. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Επιταγές πελατών 5.445 5.847 0 0
Λοιπές 6.520 5.312 969 776
Σύνολο 11.965 11.159 969 776



19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Εμπορεύματα 61.507 34.790 55.648 28.721
Πρώτες ύλες 169.657 78.017 169.397 77.788
Πρώτες ύλες υπό παραλαβή 30.203 0 30.203 0
Έτοιμα προϊόντα 52.977 50.369 52.977 50.369
Σύνολο αποθεμάτων 314.344 163.176 308.225 156.878

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της χρήσης αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης
τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Κατά την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση, μέρος των αποθεμάτων
αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως, ως
ακολούθως:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2005 2004
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.583 4.362
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 42 58
Α΄ ΥΛΕΣ 1.604 410
ΣΥΝΟΛΟ 4.229 4.830

20. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Oι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου κατά την 31/12/2005 αποτελούνται από απαιτήσεις
από την πώληση αγαθών ποσού € 215 εκατομμυρίων (31/12/2004: € 120 εκατομμύρια). Αντίστοιχα της Εταιρείας κατά
την 31/12/2005 € 217 εκατομμύρια (31/12/2004: € 120 εκατομμύρια). Ακολουθεί ανάλυση πελατών & λοιπών βραχυ-
πρόθεσμων απαιτήσεων:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες 210.804 118.674 178.387 95.154
Συνδεόμενα μέρη 4.645 1.683 38.476 25.088
Λοιπά 89.037 73.257 31.893 32.906
Σύνολο 304.486 193.614 248.756 153.148

Η μέση πιστωτική περίοδος που δίδεται επί των πωλήσεων αγαθών είναι 20 ημέρες. Μετά την περίοδο αυτή χρεώνεται
τόκος επί του οφειλόμενου υπολοίπου.

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη
αξία τους.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος του Ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, γιατί τα διαθέσιμα
του Ομίλου είναι κατατεθειμένα σε γνωστές τράπεζες.

Ο Όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της Μητρικής Εταιρείας όπου μεγάλο ποσοστό
αυτών αφορά περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι όμως είναι κυρίως διεθνούς κύρους πετρελαϊκές εταιρείες, συνεπώς
δεν υφίσταται θέμα πιστωτικού κινδύνου. Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους πελάτες
τους, στις οποίες ορίζεται ότι η τιμή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες τρέχουσες τιμές και
όρους της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης, η Εταιρεία λαμβάνει κατά κανόνα εγγυητικές επι-
στολές από τους πελάτες της προς εξασφάλιση των απαιτήσεων. Όσον αφορά στις απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρείας,
αυτές κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια πιστω-
τικός κίνδυνος.
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21. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής διάρκειας
3 μηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

22. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Δάνεια τραπεζών 680.087 424.766 608.295 370.904
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου * (2.272) (1.903) (2.272) (1.903)
Σύνολο δανείων ισολογισμού 677.815 422.863 606.023 369.001
Ο δανεισμός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:
Άμεσα ή εντός ενός έτους 317.935 248.166 276.143 224.306
Εντός του δεύτερου έτους 30.000 30.098 30.000 30.098
Από 3 έως και 5 χρόνια 247.152 120.002 217.152 90.000
Μετά από 5 χρόνια 85.000 26.500 85.000 26.500
Μείον: Έξοδα ομολογιακού δανείου * (2.272) (1.903) (2.272) (1.903)
Σύνολο δανείων ισολογισμού 677.815 422.863 606.023 369.001
Μείον: Ποσά πληρωτέα
εντός 12 μηνών (περιλαμβάνονται
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 317.935 248.166 276.143 224.306
Ποσά πληρωτέα μετά από 12 μήνες 359.880 174.697 329.880 144.695

* Στα κονδύλια των τραπεζικών δανείων των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνονται αφαιρετικά, τα ποσά των εξόδων του
ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (31/12/2005 € 2.272 χιλ. και 31/12/2004 € 1.903 χιλ.). Τα ποσά αυτά μεταφέρονται στα
έξοδα μετά την αποπεράτωση της επένδυσης, αναλογικά με τα υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής του δανείου.

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Νόμισμα δανείων
ΕΥΡΩ 421.889 229.656 350.098 175.794
ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. 166.993 110.124 166.992 110.124
ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ 91.205 84.986 91.205 84.986
ΣΥΝΟΛΟ 680.087 424.766 608.295 370.904

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται με την εύλογη αξία τους.

Ο Όμιλος έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια:

i) Η Motor Oil έχει ένα δάνειο ύψους € 250.000 χιλιάδων. Η ανάληψή του έγινε τμηματικά από 31/8/2004 και ολο-
κληρώθηκε στις 2/6/2005 έπειτα από πέντε εκταμιεύσεις. Οι αποπληρωμές είναι εξαμηνιαίες με έναρξη την 31/12/2005
και θα ολοκληρωθούν έως τις 30/6/2011. Το υπόλοιπο του δανείου στις 31/12/2005 είναι € 235.000 χιλιάδες. Έναντι
του δανείου έχουν εγγραφεί βάρη σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ύψους € 275.000 χιλιάδων.
Δάνεια συνολικού ύψους € 127.151 χιλιάδων αφορούν μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία λήφθηκαν την 22/12/2005
και πρόκειται να εξοφληθούν μέχρι την 19/12/2010. Δάνεια συνολικού ύψους € 246.143 χιλιάδων είναι βραχυπρό-
θεσμα και θα εξοφληθούν εντός ενός έτους.
Έναντι των ανωτέρω δανείων έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις παγίων όπως αναφέρουμε ανωτέρω στη
σημείωση υπ’ αριθμό 15.

ii) Η Avin Oil έχει ένα δάνειο ύψους € 30.000 χιλιάδων. Αυτό το δάνειο ελήφθη την 14/6/2004 και είναι αποπληρωτέο
εξ ολοκλήρου την 14/6/2008.
Τα υπόλοιπα δάνεια της Εταιρείας ανέρχονται σε € 41.792 χιλιάδες, είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια και θα εξοφληθούν
εντός ενός έτους.
Όλα τα ανωτέρω δάνεια φέρουν επιτόκιο LIBOR\EURIBOR+SPREAD.
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23. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Οι παρακάτω είναι οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν
και οι κινήσεις τους κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2004 και 2005:

ΟΜΙΛΟΣ Aποτελέσματα Aποτελέσματα
χρήσης χρήσης

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1/2004 έξοδο/(έσοδο) 31/12/2004 έξοδο/(έσοδο) 31/12/2005
Αναβαλλόμενη φορολογία από:
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 24.659 (4.547) 20.112 2.272 22.384
Έξοδα πολυετούς φορολογικής απόσβεσης (743) 332 (411) 292 (119)
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 13.364 865 14.229 (13.919) 310
Αποζημιώσεις αποχώρησης και
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προσωπικού (15.094) 3.182 (11.912) (350) (12.262)
Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 0 0 0 1.883 1.883
Λοιπές διαφορές μεταξύ φορολογικών και
λογιστικών αποτελεσμάτων (1.188) (431) (1.619) 1.083 (536)
Σύνολο 20.998 (599) 20.399 (8.739) 11.660

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Aποτελέσματα Aποτελέσματα
χρήσης χρήσης

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1/2004 έξοδο/(έσοδο) 31/12/2004 έξοδο/(έσοδο) 31/12/2005
Αναβαλλόμενη φορολογία από:
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 22.833 (4.065) 18.768 2.330 21.098
Έξοδα πολυετούς φορολογικής απόσβεσης (732) 369 (363) 307 (56)
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 13.310 907 14.217 (13.953) 264
Αποζημιώσεις αποχώρησης και
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προσωπικού (14.118) 3.006 (11.112) (279) (11.391)
Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 0 0 0 1.883 1.883
Λοιπές διαφορές μεταξύ φορολογικών και
λογιστικών αποτελεσμάτων (1.153) (437) (1.590) 933 (657)
Σύνολο 20.140 (220) 19.920 (8.779) 11.141

Ορισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία έχουν συμψηφιστεί. Παρακάτω είναι η ανάλυση
του υπολοίπου της αναβαλλόμενης φορολογίας (μετά τον συμψηφισμό) για λόγους παρουσίασης:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία 24.577 34.341 23.245 32.985
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία (12.917) (13.942) (12.104) (13.065)
Σύνολο 11.660 20.399 11.141 19.920

24. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Οι πιστωτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη.

Η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων του Ομίλου είναι το αργό πετρέλαιο.

Η μέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές είναι περίπου 30 ημέρες.
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Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις οικονομικές
καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Ακολουθεί ανάλυση προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων (πλην τραπεζών):

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Προμηθευτές 190.330 130.214 173.880 116.644
Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη 71.685 59.588 71.688 59.590
Λοιπές 12.626 12.988 8.308 9.005
Σύνολο 274.641 202.790 253.876 185.239

25. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004
Εγκεκριμένο, εκδοθέν και πλήρως καταβεβλημένο
(110.782.980 μετοχές αξίας € 0,30 η κάθε μία) 33.235 33.235

Η Εταιρεία διαθέτει μία μόνο κατηγορία κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα σε σταθερό εισόδημα.

Για τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας αναφερόμαστε σχετικά στη σημείωση υπ΄αριθμό 27.

Για το σταθμισμένο αριθμό μετοχών της περιόδου αναφερόμαστε σχετικά στη σημείωση 12.

26. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004
Υπόλοιπο έναρξης και λήξης χρήσεως 49.528 49.528

27. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 113 1.385
Αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 0 113
Πωλήθηκαν μέσα στη χρήση (113) (1.385)
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 0 113

Σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/5/2005, η Εταιρεία δύναται να
προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών από 14/6/2005 μέχρι και 23/5/2006 για αριθμό μετοχών μέχρι 1.107.800 (1% των μετοχών)
και με τιμή από 7 μέχρι 17 ευρώ.

28. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Οι κινήσεις των αποθεματικών του Ομίλου παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) (ΜΕΙΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1/2004 2004 31/12/2004 2005 31/12/2005
Τακτικό Αποθεματικό 16.489 219 16.708 187 16.895
Έκτακτα Αποθεματικά 2.007 0 2.007 0 2.007
Ειδικά Αποθεματικά 2.590 0 2.590 0 2.590
Αφορολόγητα Αποθεματικά 44.898 10.003 54.901 0 54.901
Αποθεματικό Ιδίων μετοχών 1.385 (1.272) 113 (113) 0
ΣΥΝΟΛΟ 67.369 8.950 76.319 74 76.393



Οι κινήσεις των αποθεματικών της Εταιρείας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) (ΜΕΙΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 1/1/2004 2004 31/12/2004 2005 31/12/2005
Τακτικό Αποθεματικό 15.895 0 15.895 0 15.895
Έκτακτα Αποθεματικά 2.007 0 2.007 0 2.007
Ειδικά Αποθεματικά 2.590 0 2.590 0 2.590
Αφορολόγητα Αποθεματικά 44.882 10.000 54.882 0 54.882
Αποθεματικό Ιδίων μετοχών 1.385 (1.272) 113 (113) 0
ΣΥΝΟΛΟ 66.759 8.728 75.487 (113) 75.374

Τακτικό αποθεματικό

Το τακτικό αποθεματικό είναι το 5% των μετά φόρων κερδών έως ότου αυτό να ισούται με το 1/3 του μετοχικού κεφα-
λαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απορροφήσει ζημίες.

Ειδικά αποθεματικά

Αποθεματικά διαφόρων προελεύσεων και νόμων, όπως φορολογηθείσες λογιστικές διαφορές, διαφορές αναπροσαρ-
μογής κεφαλαίου σε Ευρώ και άλλα με διαφορετικούς χειρισμούς ανά περίπτωση.

Έκτακτα αποθεματικά

Τα έκτακτα αποθεματικά αποτελούνται από κέρδη εις νέον προηγούμενων χρήσεων και μπορούν να διανεμηθούν στους
μετόχους της Εταιρείας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από δαπάνες για παραγωγικές επενδύσεις. Όλα τα αφορολόγητα αποθεματικά των
αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση αυτό του Ν.1828/82 μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν με φορολογία 5% για τη Μητρική
Εταιρεία και 10% για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ή να διανεμηθούν με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη διάθεσή τους.

Το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1828/82 μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας και απαλλάσσεται
από τη φορολογία εισοδήματος στο διάστημα τριών ετών από το χρόνο σχηματισμού του.

Τα αφορολόγητα αποθεματικά του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας κατά την 31.12.2005 ανέρχονταν σε € 54,9 εκα-
τομμύρια περίπου και σε περίπτωση πλήρους διανομής τους θα καταβληθεί αντίστοιχος φόρος _ 15,9 εκατομμύρια
περίπου.

Αποθεματικό ιδίων μετοχών

Η Εταιρία κατά το τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως, σχηματίζει αποθεματικό από τα φορολογημένα κέρδη της, ίσο με
την αξία αγοράς των ιδίων μετοχών που τυχόν έχει στην κατοχή της.
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29. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Υπόλοιπο την 31/12/2003 85.779 89.316
Μερίσματα πληρωτέα (55.391) (55.391)
Καθαρά κέρδη χρήσεως 117.552 118.660
Διανεμόμενα αποθεματικά 1.049 1.270
Σχηματισμός αποθεματικού (10.000) (10.000)
Υπόλοιπο την 31/12/2004 138.989 143.855
Μερίσματα πληρωτέα (94.155) (94.155)
Καθαρά κέρδη χρήσεως 131.635 130.687
Διανεμόμενα αποθεματικά (74) 113
Υπόλοιπο την 31/12/2005 176.395 180.500

30. ΕΞΑΓΟΡΑ / ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στις 5 Ιανουαρίου 2005 συστάθηκε από τον Όμιλο η θυγατρική εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο
€ 200.000. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία δεν έχει αρχίσει δραστηριότητες μέχρι σήμερα.

31. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 49 εκατομμυρίων περίπου και επίδικες
απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων, συνολικού ποσού Ευρώ 74 εκατομμυρίων περίπου. 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είναι από τη χρήση 2000 μέχρι και τη χρήση 2005.
Για την AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι από τη χρήση 2003 μέχρι και τη χρήση 2005. Η έκβαση
του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποια-
δήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Επίσης, δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός
έλεγχος για τις συγγενείς εταιρείες από την ίδρυσή τους μέχρι και τη χρήση 2005.

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, στις οποίες ορί-
ζεται ότι η τιμή αγοράς ή πωλήσης αργού πετρελαίου και καυσίμων θα είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες τρέχουσες τιμές
της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής.

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται την
31/12/2005 σε € 46.741 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2004 το ποσό ανερχόταν σε € 47.974 χιλιάδες.

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχεται την 31/12/2005
σε € 1.271 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2004 το ποσό ανερχόταν σε € 1.898 χιλιάδες.

32. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές υπηρεσίες και
μεταφορικά μέσα. Αναφορικά με τη θυγατρική εταιρεία Avin Oil, οι μισθώσεις αφορούν κυρίως χώρους κατάλληλους για
πρατήρια καυσίμων, τους οποίους στη συνέχεια υπεκμισθώνει στους συνεργάτες – πρατηριούχους, καθώς και μεταφορικά
μέσα.

Ο Όμιλος ως Μισθωτής

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις
λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίζονται
ως έξοδα της χρήσεως 6.366 5.779 2.488 2.337
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Κατά την 31/12/2005, ο Όμιλος είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων χωρίς τη δυνα-
τότητα ή χωρίς να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά μισθωτήρια, οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Εντός έτους 6.357 6.366 2.562 2.488
Από 2 έως και 5 έτη 24.767 25.179 10.376 10.111
Μετά από 5 έτη 22.596 25.714 – –

Ο μέσος χρόνος μίσθωσης των κτιρίων γραφείων και μεταφορικών μέσων είναι εννέα και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα. Ο
αντίστοιχος χρόνος μίσθωσης των χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίμων είναι εννέα χρόνια.

Ο Όμιλος ως Εκμισθωτής

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσεως:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις
λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίζονται
ως έσοδα της χρήσεως 3.101 2.728 36 33

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οι εταιρείες του Ομίλου κατέχουν συμβόλαια με τους
μισθωτές που θα τους αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ως μισθώματα:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Εντός έτους 3.053 3.101 40 36
Από 2 έως και 5 έτη 11.448 12.047 162 147
Μετά από 5 έτη 13.122 15.521 – –

Οι εκμισθώσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως υπεκμισθώσεις από την Avin Oil χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίμων
με μέσο χρόνο εκμίσθωσης εννέα χρόνια. 

33. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία του Ομίλου
από τις 31/12/2005 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.

34. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 

Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της και συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω.

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Θυγατρική Εταιρεία 391.677 14 33.831 3
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 59.856 1.019.633 5.703 71.924
Σύνολο 451.533 1.019.647 39.534 71.927

Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις κανονικές τιμές πωλήσεων του Ομίλου.

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 πρόσωπα.
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Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του ομίλου, για την περίοδο
1/1 – 31/12/2005 και 1/1 – 31/12/2004 ανέρχονται σε € 2.138 χιλιάδες και € 2.009 χιλιάδες αντίστοιχα.

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων.

Άλλες δαπάνες της χρήσεως που αφορούν διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε € 177 χιλιάδες.

Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών

Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών. 

35. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων του Ομίλου προς τους εργαζομένους του, αναφορικά με τη μελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε μελέτη από αναλογιστή. 

Η υποχρέωση προσμετράται και απεικονίζεται κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων με βάση το αναμε-
νόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου.

Το ποσό του δεδουλευμένου δικαιώματος παρουσιάζεται προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία του σε σχέση με τον προ-
βλεπόμενο χρόνο καταβολής του. 

Ο Όμιλος διατηρεί σε ισχύ ένα μερικώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για συμμετέχοντες εργα-
ζομένους στη Μότορ Όιλ και τη θυγατρική της Avin Oil. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος αυτού, οι εργαζό-
μενοι δικαιούνται εφάπαξ επιδόματος, το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού μισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησής
τους (κατά μέσον όρο μεταξύ 55 και 58 ετών) και των ετών προϋπηρεσίας τους στον Όμιλο. Επίσης, η Εταιρεία έχει την
υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν. 2112/12, για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προα-
ναφερόμενα δικαιώματα και όρια συνταξιοδότησης. Δεν παρέχονται άλλα επιδόματα ή παροχές μετά τη συνταξιοδότηση. 

Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιμήσεις του ενεργητικού του προγράμματος και της παρούσης αξίας της συνολικής
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, καθώς και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιο-
δότησης, έγιναν τη 31η Δεκεμβρίου 2005 από την Εταιρεία ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθο-
ρισμένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρεσχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο «projected
unit credit». 

Εκτίμηση στις:
31/12/05 31/12/04

Κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν:
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,73% 3,80%
Επιτόκιο απόδοσης 3,73% 5,00%
Αύξηση αποδοχών προσωπικού 3,50% 3,50%
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Η πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού του προγράμματος προκαθορισμένων παροχών, καθώς και της υποχρέωσης
για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04

Παρούσα αξία χρηματοδοτικών υποχρεώσεων 65.331 57.849 60.665 53.869
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων
του προγράμματος (14.168) (10.515) (12.987) (9.737)
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη
στον Ισολογισμό 51.163 47.334 47.678 44.132
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποζημίωσης
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 2.526 2.324 2.403 2.324
Μακρυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποζημίωσης
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 48.637 45.010 45.275 41.808
Σύνολο 51.163 47.334 47.678 44.132

Ποσά που καταχωρίσθηκαν στα αποτελέσματα περιόδου αναφορικά με το πρόγραμμα προκαθορισμένων παροχών, καθώς
και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04

Κόστος τρεχουσών παροχών 4.973 3.068 4.538 2.802
Τόκοι 3.565 2.439 3.314 2.293
Καθαρό έξοδο αναγνωρισμένο στο αποτέλεσμα 8.538 5.507 7.852 5.096

Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης που προκύπτει από το πρόγραμμα προκαθορισμένων παροχών, καθώς και
της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 57.849 53.728 53.869 50.160
Κόστος παροχών 4.973 3.068 4.538 2.802
Τόκοι 3.565 2.439 3.314 2.293
Καταβεβλημένες παροχές (1.056) (1.386) (1.056) (1.386)
Λήξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 65.331 57.849 60.665 53.869
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36. Πίνακας προσαρμογών Καθαρής Θέσης Ομίλου και Εταιρείας 31/12/2004 και 01/01/2004 μεταξύ Ελληνικών
και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2004 01.01.2004 31.12.2004 01.01.2004

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης σύμφωνα
με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 179.559 169.618 177.373 165.819
Α. Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων

των ορκωτών ελεγκτών–λογιστών 
Αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό
της αποζημίωσης προσωπικού (30.371) (26.258) (28.935) (25.093)
Αναλογιστικό έλλειμμα για το ιδιωτικό πρόγραμμα
ασφάλισης που παρέχεται στο προσωπικό (11.518) (12.420) (9.875) (10.921)
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0 (1.653) 0 (1.653)
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων υπεραξίας (7.003) (8.353) 0 0
Σύνολο (Α) (48.892) (48.684) (38.810) (37.667)

Β. Ενσωμάτωση των διαφορών μεταξύ
Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Προσαρμογή μερίσματος καταχωρισμένου σε "Μερίσματα
Πληρωτέα" στον Ελληνικό Ισολογισμό 72.009 33.235 72.009 33.235
Αναπροσαρμογή των παγίων λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου 
χρόνου ζωής για τον υπολογισμό των αποσβέσεων και αναπροσαρμογή 
του ιστορικού κόστους βάσει του νόμου 2065/92 80.421 74.729 75.296 69.005
Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν
καταχωρισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (146) (561) 26 (531)
Πρόβλεψη για την αποζημίωση προσωπικού,
λόγω μη ληφθείσας αδείας (1.093) (946) (977) (846)
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα Ίδια κεφάλαια
στο Παθητικό, καθώς και προσαρμογή των αποσβέσεών τους σύμφωνα
με τον ωφέλιμο χρόνο ζωής των επιχορηγηθέντων παγίων (5.626) (5.681) (5.626) (5.681)
Μεταφορά εξόδων για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μείωση της διαφοράς
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και ο υπολογισμός
του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου (780) (1.561) (780) (1.561)
Αναγνώριση των λογιστικών συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν
από την αποτίμηση απαιτήσεων/υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 44.464 38.183 44.428 38.029
Παρουσίαση των ιδίων μετοχών στην Καθαρή θέση (113) (1.385) (113) (1.385)
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (20.399) (20.998) (19.920) (20.141)
Λοιπά (1.446) (1.423) (914) (824)
Σύνολο (Β) 167.291 113.592 163.429 109.300

Γενικό σύνολο προσαρμογών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Α+Β) 118.399 64.908 124.619 71.633
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης σύμφωνα 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 297.958 234.526 301.992 237.452
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36. Πίνακας προσαρμογών Αποτελεσμάτων Ομίλου και Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004 μεταξύ
Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποτέλεσμα Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα προ φόρων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 155.947 155.414
Α. Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών–λογιστών 
Αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης προσωπικού (4.113) (3.842)
Αναλογιστικό έλλειμμα για το ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης που παρέχεται στο προσωπικό 902 1.046
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 1.653 1.653
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων υπεραξίας 1.350 –
Σύνολο (Α) (208) (1.143)

Β. Ενσωμάτωση των διαφορών μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
Προσαρμογή μερίσματος καταχωρισμένου σε "Μερίσματα Πληρωτέα" στον Ελληνικό Ισολογισμό. – –
Αναπροσαρμογή των παγίων λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων και αναπροσαρμογή
του ιστορικού κόστους βάσει του νόμου 2065/92 6.099 6.192
Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων
που είχαν καταχωρισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 16 156
Πρόβλεψη για την αποζημίωση προσωπικού, λόγω μη ληφθείσας αδείας (147) (131)
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα Ίδια κεφάλαια στο Παθητικό, καθώς και προσαρμογή
των αποσβέσεών τους σύμφωνα με τον ωφέλιμο χρόνο ζωής των επιχορηγηθέντων παγίων (252) (252)
Μεταφορά εξόδων για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο από τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία σε μείωση της διαφοράς από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο, καθώς και ο υπολογισμός του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου 780 780
Αναγνώριση των λογιστικών συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από
την αποτίμηση απαιτήσεων/υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 6.282 6.399
Παρουσίαση των ιδίων μετοχών στην Καθαρή θέση
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 599 220
Φόρος Εισοδήματος Περιόδου 1/1-31/12/2004 (51.485) (48.992)
Αποσβέσεις ανταλλακτικών παγίων με ωφέλιμη ζωή (40) (40)
Διαφορά από προσαρμογή της μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων (80) (80)
Αναγνώριση στο κόστος κτήσεως οικοπέδων των συμβολαιογραφικών εξόδων 30 30
Αντιλογισμός των αποσβέσεων του κόστους δανεισμού για τη μονάδα υδρογονοδιάσπασης 400 400
Αναλογία της διαφοράς των αποσβέσεων παγίων στα αποθέματα 100 100
Διαφορές ενοποίησης θυγατρικών 67
Διαφορές φορολογικού ελέγχου (150) -
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και αμοιβές Δ.Σ. (406) (393)
Σύνολο (Β) (38.187) (35.512)

Γενικό σύνολο προσαρμογών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Α+Β) (38.395) (36.755)
Αποτέλεσμα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 117.552 118.660
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης
Εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη
περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργη-
θέντα έλεγχο.

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελε-
γκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να
διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παρα-
λείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιο-
λόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της Διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή
βάση για τη διαμόρφωση της έκθεσής μας.

Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της
Εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η Εταιρεία τυγχάνει μητρική), κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων
και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση
31 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρείας και
του Ομίλου και ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις
σχετικά με το θέμα αυτό.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2006

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Δ. Καμπάνης

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10761

Λ. Κηφισίας 250-254, 152 31 Χαλάνδρι

Deloitte
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01 – 31.12.2005)

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Τα οικονομικά μεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουμε κινήθηκαν ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ποσοστό επί του Μεταβολή
Κύκλου Εργασιών ποσοστού

επί του ΚΕ
2005 2004 2005 2004

Κύκλος Εργασιών 3.237.376 2.219.042 100,00% 100,00% 45,89% *
Κόστος πωλήσεων (2.952.147) (2.003.219) -91,19% -90,27% -0,92
Μικτό κέρδος 285.229 215.823 8,81% 9,73% -0,92
Έξοδα διάθεσης (44.097) (42.299) -1,36% -1,91% 0,55
Έξοδα διοίκησης (22.672) (22.609) -0,70% -1,02% 0,32
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) (14.112) 23.339 -0,44% 1,05% -1,49
Κέρδη εκμεταλλεύσεως 204.348 174.254 6,31% 7,85% -1,54
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα (12.991) (6.413) -0,40% -0,29% -0,11
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων 191.357 167.841 5,91% 7,56% -1,65
Φόροι (59.722) (50.289) -1,84% -2,27% 0,43
Καθαρά κέρδη χρήσεως 
μετά από φόρους 131.635 117.552 4,07% 5,29% -1,22

* Ποσοστό μεταβολής του κύκλου εργασιών.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά
στοιχεία της προηγούμενης χρήσης, έχουν συνταχθεί και απεικονίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικο-
νομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως απαιτεί πλέον η σχετική νομοθεσία. Ημερομηνία μετάβασης από τις Ελληνικές
λογιστικές αρχές στα Δ.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2004.
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Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:

1. Πωλήσεις

Στις πωλήσεις του Ομίλου σημειώθηκε αύξηση κατά € 1.018.334 ή 45,89% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυρίως
λόγω της αύξησης των τιμών.

Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου και κατά κατηγορίες πωλήσεων έχει
ως εξής:

Γεωγραφικοί Κατηγορία Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή
Τομείς Πωλήσεων 2005 2004 %
Εξωτερικό Προϊόντα/Καύσιμα 1.137.560 772.215 47,31%
Εξωτερικό Προϊόντα/Λιπαντικά 43.714 32.792 33,31%
Εξωτερικό Εμπορ/τα/Καύσιμα κ.λπ. 473.235 273.133 73,26%

Σύνολο 1.654.509 1.078.140 53,46%
Εσωτερικό Προϊόντα/Καύσιμα 787.427 642.464 22,56%
Εσωτερικό Προϊόντα/Λιπαντικά 39.961 35.784 11,67%
Εσωτερικό Εμπορ/τα/Καύσιμα κ.λπ. 755.479 462.654 63,29%

Σύνολο 1.582.867 1.140.902 38,74%
Γενικό Σύνολο 3.237.376 2.219.042 45,89%

Η συνολική ποσότητα Αργού και Λοιπών Α' υλών που επεξεργάσθηκε η Εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατά τη
χρήση 2005 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της προηγουμένης χρήσης αναλύεται ως κάτωθι:

Τόνοι Τόνοι
2005 2004

Αργό 4.605.148 4.927.113
Fuel Oil Α' ύλη 812.013 910.766
Νάφθα 69.175 1.678
Gas Oil 407.538 287.110
Xημικά πρόσθετα 23.080 21.921
Σύνολα 5.916.954 6.148.588

2. Μικτό Κέρδος

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των € 285.229 χιλ. έναντι € 215.823 χιλ. της προηγουμένης χρήσεως,
ήτοι αυξημένο κατά 32,16%.

3. Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου αναλυτικά κατά κατηγορία παρουσιάζουν την πιο κάτω εξέλιξη μεταξύ των χρήσεων
2005 και 2004.

Μεταβολή
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 Ποσό %
Διοικήσεως 22.672 22.609 63 0,28%
Διαθέσεως 44.097 42.299 1.798 4,25%
Λοιπά έξοδα/(έσοδα) 14.112 (23.339) 37.451 -160,47%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 80.881 41.569 39.312 94,57%
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Οι λειτουργικές δαπάνες, όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, εμφανίζουν αύξηση € 39.312 χιλ. ή 94,57%. Προκει-
μένου όμως να γίνει αξιολόγηση και σύγκριση με την προηγούμενη χρήση θα πρέπει οι δαπάνες αυτές ως προς τα σημα-
ντικότερα κονδύλια τους να συγκριθούν κατά κατηγορία ως εξής:

(α) Έξοδα διοικήσεως

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 Μεταβολή %
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού 13.613 13.999 -2,76%
Ενοίκια 2.636 2.446 7,78%
Λοιπά 6.423 6.164 4,20%
Σύνολο εξόδων διοικήσεως 22.672 22.609 0,28%

(β) Έξοδα διαθέσεως

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 Μεταβολή %
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού 7.598 8.100 -6,20% 
Ενοίκια 3.063 2.648 15,67%
Αποθήκευτρα 4.565 4.793 -4,76%
Μεταφορικά προϊόντων 18.887 16.695 13,13%
Λοιπά 9.984 10.063 -0,79%
Σύνολο εξόδων διαθέσεως 44.097 42.299 4,25%

(γ) Λοιπά λειτουργικά (έσοδα) / έξοδα

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 Μεταβολή %
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 60.089 29.240 105,50%
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (35.876) (42.378) -15,34%
Έσοδα παροχής υπηρεσιών (6.687) (6.750) -0,93%
Έσοδα από ενοίκια (3.568) (3.162) 12,84%
Λοιπά (έσοδα) / έξοδα 154 (289) -153.29%
Σύνολο 14.112 (23.339) -160,47%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 80.881 41.569 94,57%

Αν οι δαπάνες αυτές αναχθούν στον κύκλο εργασιών των δύο χρήσεων προκύπτει ότι για μεν τη χρήση 2005 αντιπροσω-
πεύουν ποσοστό 2,50 %, ενώ για τη χρήση 2004 ποσοστό 1,87%.

4. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα η καθαρή δαπάνη που προέκυψε αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
κατά € 6.512 χιλ. Η μεταβολή αυτή αναλύεται κατά κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα ως εξής:

Μεταβολή
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 Ποσό %
Έσοδα επενδύσεων (378) (1.168) -790 -67,64%
Πιστωτικοί τόκοι (1.096) (1.004) 92 9,16%
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 14.631 8.817 5.814 65,94%
Σύνολο χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων – (έσοδα)/έξοδα 13.157 6.645 6.512 98,00%

Τα έσοδα επενδύσεων αφορούν κυρίως έσοδα από μερίσματα και πωλήσεις χρεoγράφων. Στην προηγούμενη χρήση 2004
περιλαμβάνεται και το κέρδος από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρeίας «Πύρρος». Η αύξηση στους χρεωστικούς
τόκους οφείλεται στην αύξηση του δανεισμού. 
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5. Φόροι

Οι φόροι για τη χρήση 2005 ανήλθαν σε Ευρώ 59.722 χιλ. και είναι αυξημένοι σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της προη-
γουμένης χρήσεως κατά Ευρώ 9.433 χιλ., ήτοι 18,76%.

Οι φόροι αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004
Φόρος εισοδήματος 69.354 51.484
Διαφορές φορολογικού ελέγχου – 150
Έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής (893) (746)
Αναβαλλόμενη φορολογία (8.739) (599)
Σύνολο 59.722 50.289

Σημειώνεται ότι η μητρική Eταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1999, ενώ η θυγατρική της εταιρεία
"AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002.

6. Μέρισμα

Η Διοίκηση της μητρικής Εταιρείας, συνεκτιμώντας τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική χειρισμού
των κερδών, προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2005 ποσού
€ 121.861.278 (ή ποσού € 1,10 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προμέρισμα χρήσης 2005 ποσό €
22.156.596 (ή ποσό € 0,20 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2005.

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πορεία εργασιών του Ομίλου, με βάση τα δεδομένα της νέας χρήσεως 2006, είναι πολύ ικανοποιητική, δεδομένου ότι
ο κύκλος εργασιών του πρώτου μήνα ανήλθε σε € 377.238.778 (Ιανουάριος 2005: 194.376.711) και η ποσότητα του
κατεργασθέντος Αργού και Λοιπών Α' Υλών που επεξεργάσθηκε το Διυλιστήριο ήταν Μ.Τ. 585.853 (Ιανουάριος 2005:
Μ.Τ. 406.446).

Συνολικά για το 2006, αναμένεται ότι τα περιθώρια διύλισης διεθνώς, θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα με το
2005. Ο όγκος πωλήσεων της Μητρικής Εταιρείας για το 2006 αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2%, ενώ ο κύκλος
εργασιών κατά περίπου 5%.

ΙΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τα σημαντικότερα έργα που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσης χρήσεως είναι τα κάτωθι:

■ Αντικατάσταση Εξοπλισμού Μ-1100
■ Αντικατάσταση και αναβάθμηση στήλης απόσταξης C-1101
■ Έργα για MHC
■ Αντικατάσταση Outer Baskets στους αντιδραστήρες Reformer
■ Γραμμή εκφόρτωσης VGO από προβλήτα

Επίσης, εντός του 2005 ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής Μονάδος Υδρογονοδιάσπασης (Hydro-cracker) συνολικού
κόστους € 376 εκατομμυρίων. Η Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης δίνει τη δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου κίνησης και
βενζινών με τις νέες προδιαγραφές και αυξάνει τη δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του διυ-
λιστηρίου. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου αναμένεται να δώσει από το 2006 νέα ώθηση στον όγκο πωλήσεων και στα
περιθώρια μικτού κέρδους.

Για το 2006 προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου € 62 εκατ. με σημαντικότερο έργο το δίκτυο φυσικού αερίου
στο διυλιστήριο και τη σύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΠΑ.
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ΙV. ΜΕΤΟΧΟΙ 

Σημειώνεται ότι εντός του 2005 η εταιρεία "MOTOR OIL HOLDINGS S.A." διέθεσε το ποσοστό του 16,4 % που κατείχε
στη Μητρική Εταιρεία "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.". 

Επίσης, το 2005 υλοποιήθηκε η διάθεση/απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της "ARAMCO OVERSEAS COMPANY
BV" στη "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." από τη "MOTOR OIL HOLDINGS S.A.".

V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Έως σήμερα δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την οικονομική θέση του Ομίλου στις 31
Δεκεμβρίου 2005.

VΙ. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Μητρική Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2004, διέθεσε 205.890 ίδιες μετοχές που κατείχε, συνολικής αξίας κτήσεως
Ευρώ 1.384.954,60 έναντι Ευρώ 1.544.175,00, δηλαδή κέρδος Ευρώ 159.220,40. Στη συνέχεια προέβη σε αγορά 15.180
ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 4.554,00 έναντι συνολικού κόστους Ευρώ 113.591,60 για το οποίο σχηματίστηκε
και ισόποσο αποθεματικό από τα κέρδη της χρήσεως. Κατά την 31.12.2005 η Μητρική Εταιρεία δεν διέθετε ίδιες μετοχές.

Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

BΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΑΒΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΜΑΝΩΛΗ
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης θέτει προς έγκριση
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την Έκθεση Διαχειρίσεως που καταρτίσθηκε για τη χρήση 1.1.2005 -
31.12.2005.

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα οικονομικά μεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουμε κινήθηκαν ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ποσοστό επί του Μεταβολή
Κύκλου Εργασιών ποσοστού

επί του ΚΕ
2005 2004 2005 2004

Κύκλος Εργασιών 2.923.769 1.937.191 100,00% 100,00% 50,93% *
Κόστος πωλήσεων (2.682.623) (1.762.742) -91,75% -90,99% -0,76
Μικτό κέρδος 241.146 174.449 8,25% 9,01% -0,76
Έξοδα διάθεσης (12.801) (12.618) -0,44% -0,65% 0,21
Έξοδα διοίκησης (14.805) (15.163) -0,51% -0,78% 0,27
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) (17.322) 20.394 -0,59% 1,05% -1,65
Κέρδη εκμεταλλεύσεως 196.218 167.062 6,71% 8,62% -1,91
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (7.688) (376) -0,26% -0,02% -0,24
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων 188.530 166.686 6,45% 8,60% -2,15
Φόροι (57.843) (48.026) -1,98% -2,48% 0,50
Καθαρά κέρδη χρήσεως 
μετά από φόρους 130.687 118.660 4,47% 6,12% -1,65

* Ποσοστό μεταβολής του Κύκλου Εργασιών.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά
στοιχεία της προηγούμενης χρήσης, έχουν συνταχθεί και απεικονίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικο-
νομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως απαιτεί πλέον η σχετική νομοθεσία. Ημερομηνία μετάβασης από τις Ελληνικές
λογιστικές αρχές στα Δ.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2004.
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Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:

1. Κύκλος Εργασιών

Στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας σημειώθηκε αύξηση κατά € 986.578 χιλιάδες ή 50,93% σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών, αλλά και λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά περίπου 5%.

Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας και κατά κατηγορίες πωλήσεων έχει
ως εξής:

Γεωγραφικοί Κατηγορία Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή
Τομείς Πωλήσεων 2005 2004 %
Εξωτερικό Προϊόντα/Καύσιμα 1.137.560 772.215 47,31%
Εξωτερικό Προϊόντα/Λιπαντικά 43.714 32.792 33,31%
Εξωτερικό Εμπορ/τα/Καύσιμα κ.λπ. 435.559 241.554 80,32%

Σύνολο 1.616.833 1.046.561 54,49%
Εσωτερικό Προϊόντα/Καύσιμα 787.427 642.464 22,56%
Εσωτερικό Προϊόντα/Λιπαντικά 39.961 35.784 11,67%
Εσωτερικό Εμπορ/τα/Καύσιμα κ.λπ. 479.548 212.382 125,80%

Σύνολο 1.306.936 890.630 46,74%
Γενικό Σύνολο 2.923.769 1.937.191 50,93%

Η συνολική ποσότητα Αργού και Λοιπών Α' υλών που επεξεργάσθηκε η Εταιρεία μας κατά τη χρήση 2005 σε σχέση με
τα αντίστοιχα μεγέθη της προηγουμένης χρήσης αναλύεται ως κάτωθι:

Τόνοι Τόνοι
2005 2004

Αργό 4.605.148 4.927.113
Fuel Oil Α' ύλη 812.013 910.766
Νάφθα 69.175 1.678
Gas Oil 407.538 287.110
Xημικά πρόσθετα 23.080 21.921
Σύνολα 5.916.954 6.148.588

2. Μικτό Κέρδος

Το μικτό κέρδος της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των € 241.146 χιλ. έναντι € 174.449 χιλ. της προηγουμένης
χρήσεως αυξημένο κατά 38,23%.

3. Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας παρουσιάζουν την πιο κάτω εξέλιξη μεταξύ των χρήσεων 2005 και 2004.

Μεταβολή
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 Ποσό %
Διοικήσεως 14.805 15.163 -358 -2,36%
Διαθέσεως 12.801 12.618 183 1,45%
Λοιπά έξοδα / (έσοδα) 17.322 (20.394) 37.716 -184,94%
Σύνολο 44.928 7.387 37.541 508,20%

Οι λειτουργικές δαπάνες, όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, εμφανίζουν αύξηση κατά € 37.541 χιλ. ή 508,20%. Η
αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές που επηρέασαν αρνητικά
την τρέχουσα χρήση. Σημειώνουμε ότι σαν αναλογία του κύκλου εργασιών η διαφορά των ανωτέρω κονδυλίων ανέρχεται
σε ποσοστό μόλις 1,28%.
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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 χιλιάδες ευρώ 2005 2004 % Μεταβολή
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού 8.652 9.723 -11,02%
Ενοίκια 1.819 1.652 10,11%
Λοιπά 4.334 3.788 14,41%
Σύνολο εξόδων διοικήσεως 14.805 15.163 -2,36%

(β) Έξοδα διαθέσεως

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 % Μεταβολή
Κόστος Μισθοδοσίας προσωπικού 2.158 2.274 -5,10%
Μεταφορικά προϊόντων 6.547 5.976 9,55%
Αποθήκευτρα 2.560 2.788 -8,18%
Λοιπά 1.536 1.580 -2,78%
Σύνολο εξόδων διαθέσεως 12.801 12.618 1,45%

(γ) Λοιπά λειτουργικά (έσοδα) / έξοδα

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 % Μεταβολή
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 59.497 28.531 108,53%
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (35.046) (41.670) -15,90%
Έσοδα παροχής υπηρεσιών (6.687) (6.750) -0,93%
Λοιπά (έσοδα) / έξοδα (442) (505) -12,47%
Σύνολο 17.322 (20.394) -184,94%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 44.928 7.387 508,20%

Αν οι δαπάνες αυτές αναχθούν στον κύκλο εργασιών των δύο χρήσεων προκύπτει ότι για μεν τη χρήση 2005 αντιπροσω-
πεύουν ποσοστό 1,54% ενώ για τη χρήση 2004 ποσοστό 0,38%.

4. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, που είναι αρνητικά (έξοδα), σημείωσαν σημαντική αύξηση. Η αύξησή τους οφεί-
λεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά την προηγούμενη χρήση η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας «Πύρρος» απέφερε
επιπλέον έσοδα συμμετοχών για το 2004, ενώ η χρήση 2005 επιβαρύνθηκε σημαντικά με επιπλέον χρεωστικούς τόκους
από δάνεια. Η μεταβολή αναλύεται κατωτέρω ως εξής:

Μεταβολή
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004 Ποσό %
Έσοδα επενδύσεων (4.225) (6.031) 1.806 -29,94%
Πιστωτικοί τόκοι (548) (320) (228) 71,25%
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 12.461 6.727 5.734 85,24%
Σύνολο χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων – (έσοδα)/έξοδα 7.688 376 7.312 1.944,68%

Τα έσοδα επενδύσεων αφορούν μερίσματα από τη θυγατρική εταιρεία "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." και τη συγγενή εταρεία
"Ολυμπιακή Εταιρεία Καυσίμων Α.Ε.".

παράρτημα ■ 101

¢πÀ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À A.E.



5. Φόροι

Οι φόροι για τη χρήση 2005 ανήλθαν σε € 57.843 χιλ. και είναι αυξημένοι σε σχέση με την προηγουμένη χρήση κατά €
9.817 ή 20,44%.

Οι φόροι αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2005 2004
Φόρος εισοδήματος 67.515 48.992
Έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής (893) (746)
Αναβαλλόμενη φορολογία (8.779) (220)
Σύνολο 57.843 48.026

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1999.

6. Ίδιες μετοχές

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2004, διέθεσε 205.890 ίδιες μετοχές που κατείχε συνολικής αξίας κτήσεως € 1.384.955
έναντι € 1.544.175, δηλαδή με κέρδος € 159.220. Στη συνέχεια προέβη σε αγορά 15.180 ιδίων μετοχών, ονομαστικής
αξίας € 0,30 εκάστη, έναντι συνολικού κόστους € 113.592 τις οποίες και διέθεσε εντός του 2005 έναντι € 186.009,
δηλαδή με κέρδος € 72.417. Κατά την 31.12.2005 η Εταιρεία δεν διέθετε ίδιες μετοχές.

7. Μέρισμα

Η Διοίκηση της Εταιρείας, συνεκτιμώντας τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική χειρισμού των κερδών,
προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2005 ποσού € 121.861.278
(ή ποσού € 1,10 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προμέρισμα χρήσης 2005 ποσό € 22.156.596 (ή
ποσό € 0,20 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2005.

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πορεία εργασιών της Εταιρείας με βάση τα δεδομένα της νέας χρήσεως 2006, είναι πολύ ικανοποιητική, δεδομένου ότι
ο κύκλος εργασιών του πρώτου μήνα ανήλθε σε € 295.440.079 (Ιανουάριος 2005:166.298.176) και η ποσότητα του κατερ-
γασμένου Αργού και λοιπών Α' Υλών που επεξεργάσθηκε το Διυλιστήριο ήταν Μ.Τ. 585.853 (Ιανουάριος 2005: ΜΤ 406.446).

Συνολικά για το 2006, αναμένεται ότι τα περιθώρια διύλισης διεθνώς, θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα με το
2005. Ο όγκος πωλήσεων της Εταιρείας για το 2006 αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2%, ενώ ο κύκλος εργασιών
κατά περίπου 5%.

ΙΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τα σημαντικότερα έργα που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσης χρήσεως είναι τα κάτωθι:

■ Αντικατάσταση Εξοπλισμού Μ-1100
■ Αντικατάσταση και αναβάθμηση στήλης απόσταξης C-1101
■ Έργα για MHC
■ Αντικατάσταση Outer Baskets στους αντιδραστήρες Reformer
■ Γραμμή εκφόρτωσης VGO από προβλήτα

Επίσης, εντός του 2005 ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής Μονάδος Υδρογονοδιάσπασης (Hydro-cracker) συνολικού
κόστους € 376 εκατομμυρίων. Η Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης δίνει τη δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου κίνησης και
βενζινών με τις νέες προδιαγραφές και αυξάνει τη δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του διυ-
λιστηρίου. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου αναμένεται να δώσει από το 2006 νέα ώθηση στον όγκο πωλήσεων και στα
περιθώρια μικτού κέρδους.
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Για το 2006 προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου € 53 εκατ. με σημαντικότερο έργο το δίκτυο φυσικού αερίου
στο διυλιστήριο και τη σύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΠΑ.

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Πάγια στοιχεία

Η συνολική αναπόσβεστη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός ανήρχετο
κατά την 31.12.2005 σε € 698.065 χιλ. (31.12.2004 € 565.775). Τα κτίρια και τεχνικά έργα της Εταιρείας βρίσκονται στη
θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας.

2. Διαθέσιμα σε συνάλλαγμα

Τα διαθέσιμα σε συνάλλαγμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 ανέρχονται σε $ 2.168.676,76 ή € 1.838.329,04.

3. Υποκαταστήματα

Ως υποκατάστημα λειτουργεί το Διυλιστήριο της Εταιρείας ευρισκόμενο εις θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας.

V. ΜΕΤΟΧΟΙ

Σημειώνεται ότι εντός του 2005 η εταιρεία "MOTOR OIL HOLDINGS S.A." διέθεσε το ποσοστό του 16,4 % που κατείχε
στη Μητρική Εταιρεία "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.".

Επίσης, το 2005 υλοποιήθηκε η διάθεση/απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της "ARAMCO OVERSEAS COMPANY
BV" στη "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." από τη "MOTOR OIL HOLDINGS S.A.".
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VΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Έως σήμερα δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31
Δεκεμβρίου 2005.

Αποκτώντας από τα παραπάνω εκτεθέντα και τις επισυναπτόμενες Οικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές σημειώσεις
επί των οικονομικών καταστάσεων, πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου, παρακαλείσθε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε αυτά και απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους κ.κ. Ελε-
γκτές (Ορκωτούς Λογιστές) από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

BΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΑΒΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΜΑΝΩΛΗ

104 ■ παράρτημα



παράρτημα ■ 105

¢πÀ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À A.E.



106 ■ παράρτημα



παράρτημα ■ 107

¢πÀ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À A.E.



108 ■ παράρτημα



παράρτημα ■ 109

¢πÀ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À A.E.



110 ■ παράρτημα







¢πÀ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À A.E.

E Τ H Σ Ι Ο  Δ Ε Λ Τ I Ο  2 0 0 5

Ηρώδου Αττικού 12α,
151 24 Μαρούσι, Αθήνα

website: http://www.moh.gr

¢πÀ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À A.E.

¢
πÀ

§
π™

Δ
∏

ƒ
π∞

 ∫
√

ƒ
π¡

£
√

À
 A

.E
.

EÙ
‹
Û
ÈÔ

 ¢
ÂÏ

Ù›
Ô
 2

0
0

5

Σχ
εδ

ια
σμ

ός
 - 

Π
αρ

αγ
ω

γή
: N

EM
EΣ

IΣ
 A

.E
.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




