ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46184/02/Β/00/64
ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10, 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της
εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών
www.melcopetroleum.gr
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30 Ιουνίου 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Βασίλειος Δρούλιας
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
- Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος:
- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:
- Μέλος:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31.12.2013
32,943,585.64
0.00
28,630.09
12,304.11

31.12.2012
33,085,510.00
0.00
41,264.93
12,304.11

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3,373,395.27
2,569,733.39
2,381,202.81
41,308,851.31

3,561,643.10
3,322,197.71
1,129,384.00
41,152,303.85

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

8,004,000.00
10,966,009.65
18,970,009.65
6,360,000.00
5,937,568.26
8,802,241.12
1,239,032.28
22,338,841.66
41,308,851.31

8,004,000.00
11,292,618.95
19,296,618.95
7,307,509.24
4,315,609.75
8,967,326.36
1,265,239.55
21,855,684.90
41,152,303.85

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+ (β)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012
αντίστοιχα)

Προβλέψεις
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Συναλλαγματικές διαφορές
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

1.1-31.12.2012
19,711,202.25
3,820,424.67

1,553,891.79
944,838.13
634,943.34
-961,552.63
-326,609.29

2,234,019.63
1,386,196.53
1,313,345.39
-1,613,833.07
-300,487.68

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις αναληφθέντα δάνεια / (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

2,015,514.27

2,597,007.04

Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

31.12.2013
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1.1.2013 και 1.1.2012
αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
Επίδραση ΔΛΠ 19

1.1-31.12.2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις

1.1-31.12.2013
17,428,562.75
2,794,371.19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
31.12.2012

19,296,618.95
634,943.34
-1,693.81

19,597,106.64
1,313,345.39
201,068.87

0.00
-959,858.83

-1,814,901.95
0.00

18,970,009.65

19,296,618.95

Κωνσταντίνος Α. Πουρσανίδης
Στυλιανός Κωστόπουλος
Αντώνιος Παυλάκης

1.1-31.12.2012
###
944,838.13
1,386,196.53
466,388.16

462,753.83

169,716.22
0.00
74,792.45
-68,566.32
747,646.73

35,311.99
-91.67
0.00
-14,630.88
762,687.56

188,247.83
601,835.46
-103,054.39

148,841.09
-309,581.15
66,968.20

-727,915.56
0.00
2,293,928.71
0.00
-70,769.13
0.00
68,566.32
0.00

-748,388.95
0.00
1,790,066.55
###
0.00
-73,839.44
500.00
14,630.88
0.00

-2,202.81

-58,708.56

0.00
-985,268.14
-127,326.34

0.00
-640,000.00
-246,810.22

0.00
-1,112,594.48

0.00
-886,810.22

1,179,131.42
0.00
-72,018.64
1,107,112.78

844,547.77
144,140.99
0.00
988,688.76
###

Ταμιακά διαθ

Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσ

###

Μακροπρόθε

Τρέχουσες φο

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31/12/2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2012 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και
διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2013.
2. Για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους κατά την 31.12.2013 € 7.300.000,00 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας συνολικού ποσού € 16.000.000,00.
Σύνολο υποχ
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4. Δεδομένων των ζημιογόνων φορολογικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια επιπλέον φορολογική επιβάρυνση. Παραπέμπουμε στη σημ. 17 των οικονομικών καταστάσεων στην
οποία γίνεται αναφορά επί των ανέλεγκτων φορoλογικά χρήσεων
5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 44 άτομα και της προηγούμενης χρήσης επίσης 43.
6. Οι παγιοποιήσεις για τις χρήσεις 2013 και 2012 (σε ασώματα και ενσώματα πάγια) ανέρχονται σε € 310.498,96 και € 74.339,44 αντίστοιχα.
7. Το σωρευτικό ποσό των προβλέψεων που έχει σχηματιστεί ως την 31.12.2013 ανέρχεται σε € 568.088,87. Ποσό € 282.269,36 αφορά πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση
και ποσό € 285.819,51 αφορά προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπές προβλέψεις.
8. Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα με τα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στην παράγραφο 19 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
###
9. Δεν έχει επέλθει διακοπή κλάδου εκμετάλευσης της εταιρείας
10. Λόγω της αναθεώρησης του ΔΛΠ 19 ορισμένα δημοσιευμένα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης, Βλέπε σημείωση 10.

Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Πουρσανίδης
Α.Δ.Τ Χ 541144

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Στυλιανός Κωστόπουλος
Α.Δ.Τ. Π-671044

Παναγιώτης Χατζηδημητρίου
Α.Δ.Τ. AE 538805

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Νικόλαος Ηλιόπουλος
ΑΔΤ ΑΚ 044414
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0058651 Α ΤΑΞΗΣ

H Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Κατερίνα Αντωνιάδου
ΑΔΤ Ρ-502121

