
ΜΔΛΚΟ ΠΔΣΡΟΛΔΟΤΜ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 46184/02/Β/00/64

ΛΔΩΦ. ΥΑΣΕΖΚΤΡΙΑΚΟΤ 42, 185 38 ΠΔΙΡΑΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΖΖ από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ έωο 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012
(δημοζιεσόμενα βάζει ηοσ ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΔΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΜΔΛΚΟ ΠΔΣΡΟΛΔΟΤΜ ΑΝΩΝΤΜΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε

δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο,  όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία: ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ - Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.melcopetroleum.gr  - Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Κσλζηαληίλνο Α. Πνπξζαλίδεο

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ: 30 Απξηιίνπ 2013  - Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..: ηπιηαλόο Κσζηόπνπινο

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο: Βαζίιεηνο Γξνύιηαο  - Μέινο: Αληώληνο Παπιάθεο

Διεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton Α.Δ.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Γλώκε ρσξίο επηθύιαμε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ 31.12.2012 31.12.2011 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 33.085.510,00 35.729.169,44 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 1.386.196,53 550.871,30

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 41.264,93 55.055,64 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12.304,11 804,11 Απνζβέζεηο 462.753,83 439.308,72

Απνζέκαηα 3.561.643,10 3.710.484,19 Πξνβιέςεηο 35.311,99 174.713,66

Απαηηήζεηο από πειάηεο 3.322.197,71 3.123.385,20 (Κέξδε)/ δεκηέο από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ -91,67 0,00

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.129.384,00 186.067,59 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 65.906,85

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ 41.152.303,85 42.804.966,17 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -14.630,88 261.447,75

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 762.687,56 710.830,87

Μεηνρηθό θεθάιαην 8.004.000,00 8.004.000,00

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο 11.098.817,95 11.600.374,51 Μείωζε / (αύμεζε) απνζεκάηωλ 148.841,09 -674.922,81

Σύνολο Καθαρής Θέζης (α) 19.102.817,95 19.604.374,51 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -309.581,15 -537.647,06

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 7.307.509,24 8.374.835,60 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 66.968,20 -658.657,75

Πξνβιέςεηο / ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.509.410,75 4.854.973,11 Μείνλ:

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 8.967.326,36 8.786.810,22 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -748.388,95 -779.002,72

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.265.239,55 1.183.972,73 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 0,00 -89.194,45

Σύνολο σποτρεώζεων (β) 22.049.485,90 23.200.591,66 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 1.790.066,55 -536.345,64

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 41.152.303,85 42.804.966,17 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 0,00

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ ζηνηρείσλ -73.839,44 -42.315,00

1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 500,00 0,00

Κύθινο εξγαζηώλ 19.711.202,25 17.056.845,98 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 14.630,88 9.111,14

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 3.820.424,67 3.308.627,03 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 2.234.019,63 1.318.497,88 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -58.708,56 -33.203,86

Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ 1.386.196,53 550.871,30 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο 1.313.345,39 555.969,25 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00

Δηζπξάμεηο  αλαιεθζέληα δάλεηα / (εμνθιήζεηο) από εθδνζέληα -640.000,00 930.000,00

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 4,9226 2,0838 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -246.810,22 -237.320,38

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €) 0,0000 0,0000 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 2.597.007,04 1.757.806,60 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -886.810,22 692.679,62

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο 

(α)+(β)+(γ) 844.547,77 123.130,12

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΥΡΖΖ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 144.140,99 21.010,87

31.12.2012 31.12.2011 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 988.688,76 144.140,99

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεο (1.1.2012 θαη 1.1.2011 αληίζηνηρα) 19.604.374,51 19.048.405,26

Κέξδε / (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο 1.313.345,39 555.969,25

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ' επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε -1.814.901,95 0,00

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεο (31.12.2012 θαη 31.12.2011 αληίζηνηρα) 19.102.817,95 19.604.374,51

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ

1. Δθαξκόζηεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνύ, όπσο θαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2011

2. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ ύςνπο θαηά ηελ 31.12.2012 € 8.240.000,00 πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 16.000.000,00.

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

4. Γεδνκέλσλ ησλ δεκηνγόλσλ θνξνινγηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη θάπνηα επηπιένλ θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Παξαπέκπνπκε ζηε ζεκ. 16 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

    ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά επί ησλ αλέιεγθησλ θνξινγηθά ρξήζεσλ

5. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο είλαη 43 άηνκα θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 38.

6. Οη παγηνπνηήζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 (ζε αζώκαηα θαη ελζώκαηα πάγηα) αλέξρνληαη ζε € 74.339,44 θαη € 42.315,00 αληίζηνηρα.

7. Σν ζσξεπηηθό πνζό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί σο ηελ 31.12.2012 αλέξρεηαη ζε € 498.334,98 γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδόηεζε,  ελώ δελ απαηηήζεθε ν

     ζρεκαηηζκόο άιισλ πξνβιέςεσλ.

8. Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα δηεηαηξηθά ππόινηπα κε ηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 ζπλδεδεκέλα κέξε αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 18 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

9. Σν θαζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ' επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο 31.12.2012 πνζό € 1.814.901,95, αθνξά ηελ κείσζε ηεο εύινγεο αμίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο ε νπνία πξνέθπςε κέηα 

     ηελ επαλεθηίκεζε ζηελ νπνία πξνέβεη εμσηεξηθόο εθηηκεηήο βάζεη εληνιήο ηεο εηαηξείαο.

10. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή θιάδνπ εθκεηάιεπζεο ηεο εηαηξείαο

Πεηξαηάο, 30 Αξπηιίνπ 2013

       Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

                 & Γηεπζύλωλ ύκβνπινο          Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο                       Ο Πξνϊζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ     H Τπεύζπλε Λνγηζηεξίνπ

              Κωλζηαληίλνο Πνπξζαλίδεο  Παλαγηώηεο Υαηδεδεκεηξίνπ                     Νηθόιανο Ζιηόπνπινο        Καηεξίλα Αληωληάδνπ

                  Α.Δ.Τ  Χ 541144             Α.Γ.Σ. AE 538805                                   ΑΓΣ ΑΚ 044414             ΑΔΤ Ρ-502121

                                                              ΑΡ.ΑΓΔΙΑ 0058651 Α ΣΑΞΖ

Α.Δ.Τ. Π-671044

ηπιηαλόο Κωζηόπνπινο

http://www.melcopetroleum.gr/

