ΕΚΟ

Α. Β. Ε. Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 39204/01ΑΤ/B/97/298
Χειµάρρας 8Α - 15125 Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν.2190/20 ΑΡ. 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΑ ∆ΠΧΑ)

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

Χειµάρας 8Α - 15125 Μαρούσι
Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών - ∆/νση Ανάπτυξης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ - Πρόεδρος ∆.Σ. (από 23/1/2012)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος (από 23/1/2012)
- Μέλος ∆.Σ. (Από 1/1/2012 έως 23/1/2012)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
- ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ - Μέλος ∆.Σ.
ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - Μέλος ∆.Σ.
ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Μέλος ∆.Σ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ - Μέλος ∆.Σ.
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μέλος ∆.Σ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Μέλος ∆.Σ. (από 23/1/2012)
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Μέλος ∆.Σ.
ΚΑΡΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Μέλος ∆.Σ. (έως 12/6/2012)
ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος ∆.Σ.
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος ∆.Σ. (από 12/6/2012)
ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ - Μέλος ∆.Σ.

∆ιεύθυνση διαδικτύου :
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων
οικονοµ. καταστάσεων :

http://www.eko.gr/

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου :

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ( ΑΜ ΣΟΕΛ 16891)
ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Με σύµφωνη γνώµη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31/12/2012

31/12/2011

(ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
126.863

21.211

24.831

(Ζηµίες) / κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

83.296

84.116

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

44.018

42.655

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες

178.749

137.894

Απόσβεση δικαιώµατος µισθώσεως χώρων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

137.766

215.250

Προβλέψεις

Αποθέµατα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

756

756

584.705

632.365

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1/1/201131/12/2011

(8.429)

(22.535)

13.054

16.534

Λειτουργικές δραστηριότητες

118.909

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

1/1/201231/12/2012

Συναλλαγµατικές διαφορές
(Κέρδη)/ ζηµίες από εκποίηση παγίων και λοιπές κινήσεις

2.863

2.916

12.106

25.148

(125)

49

(75)

(92)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

11.831

17.049

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)

(5.182)

(6.935)

(2.211)
23.832

(191)
31.943

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

104.116
98.526

104.116
105.793

Έσοδα από µερίσµατα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

202.642

209.909

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

23.936

25.707

∆ανεισµός

228.000

205.073

(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων

(1.364)

9.261

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

130.127

191.676

(Αύξηση) απαιτήσεων

(45.466)

(25.932)

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

382.063

422.456

Αύξηση υποχρεώσεων

(67.581)

4.015

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

584.705

632.365

Μείον:
(11.831)

(17.049)

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Καταβληθέντες τόκοι
Πληρωθέντες φόροι
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(260)

(6.338)

(102.670)

(4.100)

(5.213)

(5.854)

1/1/201231/12/2012

1/1/201131/12/2011

2.014.269
76.919

2.162.857
97.679

(Ζηµίες) / κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(1.315)

(11.672)

Έσοδα από πώληση παγίων

228

414

(Ζηµιές) / κέρδη προ φόρων

(8.429)

(22.535)

Εισπραχθέντες τόκοι

5.182

6.935

Μερίσµατα εισπραχθέντα

2.211

191

Μείωση/ (αύξηση) µετοχικού κεφαλαίου σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

(150)

(ποσά σε χιλιάδες €)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη

Μείον Φόροι
(Ζηµιές) / κέρδη µετά από φόρους
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

1.162

864

(7.267)

(21.671)

-

-

14.602

7.778

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2012 & 1/1/2011) αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης

Από απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

31/12/2012
209.909

31/12/2011
231.580

(7.267)

(21.671)

-

-

202.642

209.909

-

2.258

1.686

37.000
(14.072)

21.000
(27.736)

22.928

(6.736)

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

(77.484)

(9.150)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

215.250

224.400

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αναλήψεις βραχυπρόθεσµων δανείων
Αποπληρωµές βραχυπρόθεσµων δανείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(465)

(748)

(Μείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(77.019)

(8.402)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

137.766

215.250

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές αυτής (ΕΚΟΤΑ ΚΩ ΑΕ , ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΕΚΟ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΕ, ΕΚΟ-ΑΘΗΝΑ ΝΕ, ΕΚΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΕ, ΕΚΟ-ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΝΕ, ΕΚΟ-ΗΡΑ ΝΕ και SAFCO AE) περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, µε έδρα την Χειµάρρας 8Α Μαρούσι
2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2008-2009-2010.
3. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31 ∆εκεµβρίου 2011, µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα
και διερµηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί παγίων.
5. Λόγω του µεγέθους και του πλήθους των ασκουµένων δραστηριοτήτων, υφίστανται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σηµαντικός αριθµός εκκρεµών δικών, υπέρ ή κατά της εταιρείας από την έκβαση των οποίων
δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σηµαντική επίπτωση επί της οικονοµικής κατάστασης αυτής.
6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31/12/2012 σε 373 (31/12/2011 : 401 άτοµα)
7. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση 2012 ανέρχεται στο ποσόν των 5.214χιλ.€.
8. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσης.
9. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:
α) για επίδικες υποθέσεις
4.444
β) για φορολογικές εκκρεµότητες
1.485
γ) για µελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού
13.384
δ) για επισφαλείς απαιτήσεις (πελατών/χρεωστών)
46.005
ε) για προβλέψεις αποµείωσης παγίων
6.054
10. Οι σωρρευτικές συναλλαγές εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη (σε χιλ.Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:
- Αγορές
- Πωλήσεις
- Υπόλοιπο χρεωστικό
- Υπόλοιπο Πιστωτικό

1.914.796
321.898
22.738
89.612

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Ι.Γ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
Χ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Ρ.Α. ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ
Α.∆.Τ. Π 545331

Α.∆.Τ. ΑΚ 121225

Αρ. ∆ιαβ. Ε 102485

