ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 044635307000 (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 2018
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική θέση 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 στην
ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.melcopetroleum.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων: 1 Ιουλίου 2019
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Παναγιώτης Δ. Χριστόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 28481
Ελεγκτική εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

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

Κωνσταντίνος Α. Πουρσανίδης

- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:

Στυλιανός Γ. Κωστόπουλος

- Μέλος:

Αντώνιος Γ. Παυλάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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)

31.12.2018
31.258.484,64
0,00
19.648,73
804,11
3.685.424,64
5.808.079,09
1.185.897,89
41.958.339,10

31.12.2017
31.751.580,30
0,00
25.119,82
12.304,11
4.286.316,82
4.426.120,91
1.234.716,39
41.736.158,35

8.004.000,00

8.004.000,00

13.588.852,70
21.592.852,70
6.945.612,30
5.522.649,78
3.763.424,04
4.133.800,28
20.365.486,40
41.958.339,10

12.424.467,87
20.428.467,87
7.928.630,67
6.303.567,22
4.216.565,45
2.858.927,14
21.307.690,48
41.736.158,35

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

1.1-31.12.2018
18.605.321,07
3.048.939,48

1.1-31.12.2017
17.436.811,91
2.928.685,55

1.143.894,93

1.270.297,39

566.098,16

605.459,90

1.170.569,08
-6.184,24
1.164.384,83

398.986,78
11.499,85
410.486,64

1.732.525,46

1.845.400,83

1.1-31.12.2018
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Απομείωση απαιτήσεων
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
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις αναληφθέντα δάνεια / (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα
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
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1.1-31.12.2017

566.098,16

605.459,90

588.630,53
20.309,93
-21.894,17
0,00
-18.026,49
594.204,31

575.103,44
-10.035,03
161.785,11
0,00
-558,39
663.501,08

600.892,18
-1.695.338,65
1.389.909,06

-422.362,32
511.229,40
-355.015,78

-487.970,39
-402.316,36
1.134.498,11

-562.213,48
0,00
1.166.893,93

-90.063,79
18.026,49
0,00
-72.037,30

-386.274,70
558,39
0,00
-385.716,31

-1.436.159,78
-1.436.159,78

-310.744,93
-310.744,93

-373.698,97
866.140,51
492.441,55

470.432,69
395.707,82
866.140,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
31.12.2018
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1.1.2018 και 1.1.2017
αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
Επίδραση ΔΛΠ 19
Διανομή αμοιβών ΔΣ
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2018 και 31.12.2017
αντίστοιχα)

31.12.2017

20.428.467,93

20.017.981,29

1.170.569,08
-6.184,24
0,00

398.986,78
11.499,85
0,00

21.592.852,76

20.428.467,93

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της
31/12/2017, προσαρμοσμένες με τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2018. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους (πολιτικές και εκτιμήσεις) σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους στις οικονομικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα χρήση.
2. Για την εξασφάλιση των ομολογιακών δανείων κατά την 31/12/2018 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας συνολικού ποσού € 12.350.000.
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. Στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά επί των ανέλεγκτων φορoλογικά χρήσεων της εταιρείας.
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 56 άτομα και της προηγούμενης χρήσης είναι 48 άτομα.
6. Οι επενδύσεις για τις χρήσεις 2018 και 2017 (σε άυλα και ενσώματα πάγια) ανέρχονται σε € 90.063,79 και € 386.274,70 αντίστοιχα.
7. Το σωρευτικό ποσό των προβλέψεων που έχει σχηματιστεί έως την 31/12/2018 ανέρχεται σε € 537 χιλ. Ποσό € 116 χιλ. περίπου αφορά στην πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία και ποσό € 422 χιλ. αφορά σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, υποτίμηση αποθεμάτων και λοιπές προβλέψεις.
8. Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα με τα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στη σημείωση 16 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
9. Δεν έχει επέλθει διακοπή κλάδου εκμετάλευσης της εταιρείας.
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα της εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017 ανέρχονται σε ποσό € - 6.184,24 (ζημιά) και € 11.499,85 (κέρδη) αντίστοιχα και αφορούν στην επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού και στον
αναβαλλόμενο φόρο επί αυτής.
11. Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
Πειραιάς, 1 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Πουρσανίδης
ΑΔΤ Χ 541144

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανός Κωστόπουλος
ΑΔΤ ΑΚ 579629

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Βασίλης Πολυζωγόπουλος
ΑΔΤ AΜ 545924

Κυράνας Ιωάννης
ΑΔΤ ΑΗ 036756
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105012 Α' ΤΑΞΗΣ

