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31/12/2012 31/12/2011 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1//2012- 1/1/2011 -
(ποσά σε χιλιάδες €)  (ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 20 20
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 97.321 107.721 Αποτελέσµατα προ φόρων (86) 135
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 1.475 1.450 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 874 9.363 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1 -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 99.690 118.554 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα / (έξοδα) 1 (153)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1) -
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις - (51)
Μετοχικό Κεφάλαιο 63.331 73.750 (85) (69)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 36.328 36.414
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 99.659 110.164

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (25) 312
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31 8.390 Μείωση / (Αύξηση) υποχρεώσεων (8.359) (39)
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 31 8.390 Καταβληµένοι φόροι - (107)

(8.384) 166
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 99.690 118.554

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (8.469) 97

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012- 1/1/2011-
(ποσά σε χιλιάδες €)  31/12/2012 31/12/2011 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών (Αύξηση) / µείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 10.399 18.400
αποτελεσµάτων (EBIT) (85) (18) Τόκοι εισπραχθέντες - 153
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (86) 135 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 10.399 18.553
Πλέον / (µείον) φόροι - (18)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (86) 117 Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους (10.419) (14.238)
(85) (18) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (10.419) (14.238)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1/1/2012- 1/1/2011-
(ποσά σε χιλιάδες €)  31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως 1/1/2012 & 1/1/2011 (8.489) 4.412
αντίστοιχα 110.164 132.647
Κέρδη της χρήσεως, µετά από φόρους (86) 117
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (10.419) (22.600) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 9.363 4.951

 
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 31/12/2012 & 31/12/2011
αντίστοιχα 99.659 110.164 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 874 9.363

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αγορές  Υπηρεσιών      4
Απαιτήσεις 13
Πωλήσεις Υπηρεσιών      104
Συναλλαγές και αµοιβές Μελών ∆.Σ.   97

Μαρούσι,  29 Μαίου 2013
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΚ 553436ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ.  ΑΒ 049264

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ
Α.∆.Τ.  ΑΙ 024902

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών 
∆ιεύθυνση διαδικτύου

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών καφελαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Κέρδη /  (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών  
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ - Πρόεδρος ( από 6/11/2012   )
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  ( από 6/11/2012  )
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ - Μέλος    ( από 6/11/2012  )

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑ∆ΕΛΛΗΣ - Μέλος  

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετησίων οικονοµικών  καταστάσεων

∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας
ΑΡ.Μ.Α.Ε
Αρµόδια Αρχή

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πρόεδρος (  έως 6/11/2012 )
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ - Αντιπρόεδρος ∆.Σ.  ( έως 06/11/2012 )

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ.  
Συνιστούµε εποµένως τον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΑΕ,  όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου  του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή . 

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις για την  εταιρεία  είναι οι χρήσεις 2005 έως 2010. Για τις χρήσεις 2011 και 2012  η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως  προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 Ν. 2238 / 1994.Για την χρήση 2011, η Έκθεση φορολογικής Συµµόρφωσης , έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρµογές , όσον , αφορά τα έξοδα  φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου 
όπως αυτή αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011. Για την χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 
πέραν απο αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις του 2012. 2. Στη  χρήση 2012, µε την από 29/05/2012 απόφαση της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων της εταιρείας 
πραγµατοποιήθηκε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της  κατά το ποσό των € 10.419  µε επιστροφή του ποσού αυτού στους µετόχους της. 3. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2012 έχουν τηρηθεί οι 
βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31/12/2011 µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σηµ. αρ. 2 των οικονοµικών 
καταστάσεων της 31/12/2012 . 4.Με ηµεροµηνία 31/12/2012 η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.  5.Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.  6.  Οι σωρρευτικές συναλλαγές της εταιρείας µε τις εταιρείες του οµίλου και τα συνδεδεµένα µέρη (σε χιλιάδες Ευρώ) αναφέρονται στον πιο κάτώ πίνακα.


