ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ
(ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007)
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ
«CORAL GAS ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ»
36η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ – 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012)

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Ησάλλεο Β. Βαξδηλνγηάλλεο ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ Ταθηηθή
Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο, ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα ηε ρξήζε 1.1.201231.12.2012.
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
Τα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2011,
θηλήζεθαλ σο εμήο :

Ποζά ζε εςπώ
2012

2011

117.327.705

94.124.551

(101.429.486)

Μικηό κέπδορ

Ποζοζηά επί ηος Κύκλος
Δπγ αζιών
2012

2011

(78.202.530)

-86,45%

-83,08%

15.898.219

15.922.021

13,55%

16,92%

Έμνδα δηνίθεζεο

(2.353.119)

(2.297.891)

-2,01%

-2,44%

Έμνδα δηάζεζεο
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα /
έμνδα
Αποηελέζμαηα
εκμεηάλλεςζηρ

(11.229.283)

(10.965.733)

-9,57%

-11,65%

(56.495)

290.993

-0,05%

0,31%

2.259.322

2.949.390

1,93%

3,13%

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(107.895)

(45.559)

-0,09%

-0,05%

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υπημαηοοικονομικά
έξοδα/ έζοδα - καθαπά

39.421

6.434

0,03%

0,01%

(68.474)

(39.125)

-0,06%

-0,04%

Κέπδη ππο θόπων

2.190.848

2.910.265

1,87%

3,09%

Φφξνο εηζνδήκαηνο

(631.101)

(783.027)

-0,54%

-0,83%

1.559.747

2.127.238

1,33%

2,26%

Θχθινο εξγαζηψλ
Θφζηνο πσιεζέλησλ

Καθαπά κέπδη σπήζηρ

*Πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ Θχθινπ Δξγαζηψλ.
Σηα πην πάλσ αλαθεξφκελα κεγέζε παξαηεξνχκε ηα εμήο :
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1. Πωλήζειρ.
Σηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά € 23.203.154 ή 24,65% ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο πγξαεξίνπ πνπ εκπνξεχζεθε ε
εηαηξία ην 2012 έλαληη απηήο ηνπ 2011 θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πγξαεξίνπ
ιφγσ ηεο αχμεζεο θνξνινγίαο ζην πξντφλ.
Ζ αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαηά γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο θαη θαηά θαηεγνξίεο
πσιήζεσλ έρεη σο εμήο :
Γεωγ παθικοί
ηομείρ

Καηηγ οπία
Πωλήζεων

Ποζά ζε €
2012

2011

Μεηαβολή %

Δμσηεξηθφ

Δκπ/ηα ρχκα

526.616

1.520.574

-65,37%

Δμσηεξηθφ

Πξντφληα εκθηαισκ.

373.570

458.454

-18,52%

900.186

1.979.028

ύνολο

Δζσηεξηθφ

Δκπ/ηα ρχκα

86.866.142

64.031.042

35,66%

Δζσηεξηθφ

Πξντφληα εκθηαισκ.

29.384.671

27.844.752

5,53%

Δζσηεξηθφ

Ινηπά

176.706

269.729

-34,49%

116.427.519

92.145.523

117.327.705

94.124.551

ύνολο

Γενικό ζύνολο

24,65%

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα πγξαεξίνπ πνπ εκπνξεχζεθε ε Δηαηξία καο θαηά ηελ ρξήζε 2012 ζε ζρέζε κε ηα
αληίζηνηρα κεγέζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλαιχεηαη σο θάησζη :

Σόνοι
2012

Σόνοι
2011

Φχκα

85.348.473

72.250.383

18,13%

Δκθηαισκέλν

25.054.544

26.972.764

-7,11%

110.403.017

99.223.147

11,27%

ύνολο

Μεηαβολή %

2. Μικηό κέπδορ
Τν κηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 15.898.219 επξψ έλαληη 15.922.021 επξψ ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κεησκέλν θαηά 0,15 %.
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3. Λειηοςπγικά έξοδα
Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ ηελ πην θάησ εμέιημε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2011.

Ποζά ζε εςπώ
Γηνηθήζεσο
Γηαζέζεσο
Ινηπά έζνδα / έμνδα
ύνολο

2012
2.353.119
11.229.283
56.495
13.638.897

2011
2.297.891
10.965.733
(290.993)
12.972.631

Μεηαβολή %
2,40%
2,40%
-119,41%
5,14%

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά 5,14 %. Ζ
αχμεζε ησλ εμφδσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ θαηά 11,27%. Παξαθάησ
παξαηίζεληαη ηα έμνδα αλά θαηεγνξία:

Ποζά ζε εςπώ
Θφζηνο Κηζζνδνζίαο
πξνζσπηθνχ
Δλνίθηα
Ινηπά
ύνολο εξόδων
διοικήζεωρ

Ποζά ζε εςπώ
Θφζηνο Κηζζνδνζίαο
πξνζσπηθνχ
Δλνίθηα
Κεηαθνξηθά πξντφλησλ
Ινηπά
ύνολο εξόδων
διαθέζεωρ

Ποζά ζε εςπώ
Έζνδα απφ παξνρή
ππεξεζηψλ
Έζνδα απφ ελνίθηα
Έζνδα επηρνξεγήζεσλ επηδνηήζεσλ
Εεκηέο απφ
πψιεζε/δηαγξαθή
ελζψκαησλ παγίσλ
ζηνηρείσλ
Ινηπά
ύνολο λοιπών
λειηοςπγ ικών εζόδων
/ εξόδων

Έξοδα διοικήζεωρ
2012

2011

Μεηαβολή %

522.282
74.883
1.755.954

510.024
73.125
1.714.742

2.353.119

2.297.891

2,40%

2011

Μεηαβολή %

Έξοδα διαθέζεωρ
2012
3.327.631
328.268

3.249.532
320.564

2.510.315
5.063.069

2.451.398
4.944.239

11.229.283

10.965.733

2,40%

Λοιπά λειηοςπγ ικά (έζοδα) / έξοδα
2012
2011
Μεηαβολή %
(56.065)
(219.180)

(40.005)
(266.976)

(111.598)

(96.107)

158.398
284.940

129.581
(17.486)

56.495

(290.993)

-119,41%
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4. Υπημαηοοικονομικά αποηελέζμαηα
Σηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο, ην ζπλνιηθφ έμνδν πνπ πξνέθπςε, θαζψο επίζεο θαη ε
δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ γηα ηφθνπο θαη
εγγπεηηθέο. Ζ αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ
ηφθσλ ηεο ρξήζεο ,φπσο εθείλνη πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο απνηακίεπζεο -επέλδπζεο
κέζσ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ην 2012 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε γηα ην 2011.
Ζ κεηαβνιή απηή αλαιχεηαη θαηά θαηεγνξία ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο:

Ποζά ζε εςπώ

2012

2011

54.859
23.558
29.478
107.895

9.584
11.727
24.248
45.559

472,38%
100,89%
21,57%
136,82%

Υπημαηοοικονομικά έζοδα
Έζνδα ηφθσλ

(39.421)

(6.434)

512,67%

Υπημαηοοικονομικά έξοδα/ (έζοδα) καθαπά

68.474

39.125

75,01%

Υπημαηοοικονομικά έξοδα
Τφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
- Δγγπεηηθέο
- Ινηπά

%

5. Φόποι
1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήεσλ
ύνολο

629.088
2.013
631.101

471.646
(88.726)
400.107
783.027

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζζεθε πξνο 20% επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηφζν ηεο ρξήζεο 1/1–
31/12/2012 φζν θαη ηεο ρξήζεο 1/1–31/12/2011.
ΙΙ. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ
Ζ πνξεία εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο κε βάζε ηα αξρηθά δεδνκέλα ηεο λέαο ρξήζεσο 2013 αλακέλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή δεδνκέλνπ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πξψηνπ κήλα αλήιζε ζε € 10.486.992,12 (Ηαλνπάξηνο
2012: € 10.592.610,78 ) θαη ε πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πσιήζεθαλ ήηαλ Κ.Τ. 10.095 (Ηαλνπάξηνο
2012: ΚΤ 9.828).
Ο φγθνο πσιήζεσλ θαζψο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ην 2013 αλακέλεηαη λα απμεζεί φζνλ
αθνξά ζην πγξαέξην θηλεηήξσλ, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ζα δηαηεξεζεί πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε
ην 2012, εθφζνλ δελ ππάξμεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο ηηκέο ηνπ πγξαεξίνπ.
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ΙΙΙ. ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Θαηά ην 2012, Δηαηξία πξνρψξεζε ζε έλα εθηεηακέλν επελδπηηθφ πιάλν πνπ βαζίζηεθε ζηελ αλάπηπμε ησλ
ηνκέσλ ηεο πγξαεξηνθίλεζεο απηνθηλήησλ αιιά θαη ησλ κηθξψλ θαηαλαιψζεσλ γηα ζέξκαλζε ζε πεξηνρέο
πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνπο αγσγνχο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ωο επηζηέγαζκα ηεο επηηπρίαο ηνπ
επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ν δηπιαζηαζκφο ησλ πξαηεξίσλ πγξαεξηνθίλεζεο απφ 50 ζηα
ηέιε ηνπ 2011, ζε 99 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.
Γηα ην 2013 πξνβιέπεηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε ζηφρν ν αξηζκφο ησλ
ζεκείσλ πψιεζεο πγξαεξίνπ θίλεζεο λα αλέιζεη ζηα 137. Πέξαλ απηψλ, ππάξρεη πιάλν γηα ηελ ζπλέρηζε
θαη νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ζηνλ Αζπξφππξγν κε ζηφρν
ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φπσο επίζεο θαη πιάλν γηα ηελ ζπλέρηζε θαη
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη επαλαπηζηνπνηήζεο παιαηψλ θηαιψλ.
Τέινο, ην 2012 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε εγθαηάζηαζε θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ λένπ ERP ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο SAP, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
ηεο Δηαηξείαο.
IV. ΜΔΣΟΥΟΙ
Ζ “’CORAL GAS AEBEY’’είλαη ζπγαηξηθή κε πνζνζηφ 100% ηεο «Κφηνξ Ότι (Διιάο) Γηπιηζηήξηα Θνξίλζνπ
Α.Δ» ε νπνία είλαη αλψλπκε εηαηξία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.
2190/1920, κε έδξα ζην Καξνχζη, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Τ.Θ. 151 24 θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην
Αζελψλ.
«Ζ Κφηνξ Ότι (Διιάο)» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο αθνξνχλ ηε δηχιηζε θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ.
Τν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο «CORAL GAS AEBEY» αλέξρεηαη ζε € 8.464.931.15 απνηεινχκελν απφ
2.889.055 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα, νλνκαζηηθήο αμίαο €
2,93 ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θακία ελεξγφ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
V. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΜΒΔΙ ΔΩ ΗΜΔΡΑ
Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ
επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο.
VΙ. ΚΤΡΙΔ ΠΗΓΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΔΚΣΙΜΗΔΩΝ
Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ
εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο
θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ, αλνηρηέο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο.
Τα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη
ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επίδηθεο
ππνζέζεηο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη ζηε ζεκείσζε 25. Άιιεο πεγέο αβεβαηφηεηαο είλαη ζρεηηθέο κε
ηηο παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία φπσο απμήζεηο απνδνρψλ, ππνιεηπφκελα έηε αθππεξέηεζεο, πιεζσξηζκφο θιπ. Δπίζεο πεγή
αβεβαηφηεηαο απνηειεί ε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Οη
αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη
ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
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VII. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
Παπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος
Ζ Eηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη θίλδπλν
ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Τν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο
Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
Σπλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαησηέξσ.
(α)

Κίνδςνορ αγοπάρ

ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θξίλεηαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Δ.Δ. θαη
νη αγνξέο γίλνληαη ζε Δπξψ.
Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγω μεηαβολών ηων
επιηοκίων
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο επηηνθίσλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ρακειφο δεδνκέλνπ
φηη δελ παξαθξαηεί ζεκαληηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα.
Κίνδςνορ ηιμήρ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πγξαεξίνπ ιφγσ ηεο ηήξεζεο απνζεκάησλ
θαη αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν απηφ ξπζκίδνληαο ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα θαη
θαζνξίδνληαο θαζεκεξηλά ηηο ηηκέο πψιεζεο απφ ηηο εκεξήζηεο δηεζλείο ηηκέο.
(β)

Πιζηωηικόρ κίνδςνορ

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξίαο αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, θαζψο
ηα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε γλσζηέο ηξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ. Οη απαηηήζεηο ηεο
Δηαηξίαο θαηαλέκνληαη ζε έλαλ επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη ζπγθέληξσζή ηνπο θαη θαηά
ζπλέπεηα ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ Δηαηξία έρεη ζπκβάζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο
ηεο, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ε ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο
ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο ην ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο.
(γ)

Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ

Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πεξηιακβάλεη
ηφζν ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη ηηο επελδπηηθέο ρξεκαηνξνέο.

Γιασείπιζη κεθαλαίος
Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην κέιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα
θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ θεθαιαηαθή
δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο, κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Ζ Δηαηξεία έρεη
βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ χςνπο € 1.000.000 θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012.
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VΙΙΙ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΓΙΔΙΝΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ - ΔΡΓΑΙΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
Ζ CORAL GAS AEBEY δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξίαο πγξαεξίνπ κε ήζνο θαη ζπλέπεηα απφ ην
1986, κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, κε θχξην κέιεκα ηελ ζσζηή εμππεξέηεζε ηνπ
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, δηα κέζνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θνξπθαίσλ πξνδηαγξαθψλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο, ε Δηαηξία πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηεο θπξίσο απφ ειιεληθά δηπιηζηήξηα
εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξντφληα πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ.
Παξάιιεια, νη άξηζηεο ζπλζήθεο δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ πγξαεξίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο,
απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.
Δπηπξνζζέησο, ε Δηαηξία έρνληαο απφιπην ην αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο, εθαξκφδεη απζηεξέο πνιηηηθέο
πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα θαη Υγηεηλή. Κε δηαξθή έιεγρν, αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ
αζθαιείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εληνπίδεη θαη εμαιείθεη αλαζθαιείο ελέξγεηεο θαη θαηαζηάζεηο, ελψ
είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θάζε έθηαθηε αλάγθε ή επείγνπζα θαηάζηαζε,
ζέηνληαο ππφ έιεγρν ηνπο θηλδχλνπο ιεηηνπξγίαο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε άλζξσπν ή ζην
πεξηβάιινλ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ή ζε ηξίηνπο. Παξάιιεια, βαζηθφ κέιεκα θαη πνιηηηθή ηεο CORAL GAS
AEBEY απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο, κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηειεί
αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηεο Δηαηξίαο ζε φιεο ηηο θάζεηο απνζήθεπζεο θαη
δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, ηεξψληαο απζηεξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία δηαηάμεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ηεο CORAL GAS AEBEY
ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο, ζην Θαινρψξη Θεζζ/θεο θαη ζηα Ησάλληλα, απνηεινχλ ε θάζε κία μερσξηζηά κηα
ππεξζχγρξνλε κνλάδα θφξησζεο, εμνπιηζκέλε κε πιήξε ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ελψ παξάιιεια είλαη εθνδηαζκέλε κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο πεξηβαιινληνινγηθψλ
φξσλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Σε απηά ηα πιαίζηα, νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Κάην ηνπ 2011 κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 γηα ηελ εθαξκνγή
Σπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, φπσο επίζεο θαη κε ην πξφηππν OHSAS 18001 ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2012 γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή Σπζηήκαηνο Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία.
Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν, αθνχ ε δηακφξθσζή ηνπο, πέξαλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, βαζίδεηαη πάλσ ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη
ησλ εξγαζηαθψλ ειεπζεξηψλ, πάλσ ζηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, θαηαλφεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε θαζηέξσζε πνιηηηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ θαζνξίδνπλ κε
ζαθή θαη ακεξφιεπην ηξφπν φια ηα ζέκαηα πξνζιήςεσλ, κεηαθηλήζεσλ, πξναγσγψλ, εθπαίδεπζεο,
ακνηβψλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, αδεηψλ θαη απνπζηψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ
ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα, δηαθάλεηα θαη
αληηθεηκεληθφηεηα. Παξέρνληαη αληαγσληζηηθέο ακνηβέο, βαζηζκέλεο ζηελ απφδνζε. Δθηφο απφ ηηο πάζεο
θχζεσο ρξεκαηηθέο ακνηβέο, πξνζθέξνπκε ζην πξνζσπηθφ καο θαη έλα επξχ θάζκα νηθεηνζειψλ παξνρψλ
πνπ θαιχπηνπλ απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη νηθεηνζειείο παξνρέο απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο
αζθάιηζήο ηνπο, πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ, ζηελ πεξαηηέξσ ζχζθηγμε ησλ δεζκψλ ηνπο κε ηελ
εηαηξεία, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο
κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Αλαγλσξίδνπκε φηη ε αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ε πινπνίεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο καο ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξίαο ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν θαη πςειήο ηερληθήο εμεηδίθεπζεο
θιάδν φπσο είλαη ν θιάδνο ηνπ πγξαεξίνπ, ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ωο εθ ηνχηνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ καο ζηνπο ηνκείο ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, φζν θαη ηεο αηνκηθήο επηκφξθσζεο είλαη ζέκα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην νπνίν γίλνληαη
ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ρξήκα θαη ζε ρξφλν απαζρφιεζεο. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνβιέπεη ηε
ζχλδεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε κέινο
ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ηειηθφ ζηφρν ηε ζπλερή, ππεχζπλε, επέιηθηε θαη νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
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IX. ΒΑΙΚΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
2012

2011

3,88%

5,82%

7,64%

11,27%

7,78%

11,49%

Απόδοζη Ενεργηηικού (ROA)
Καθαπά Κέπδη μετά από φόποςρ
Σύνολο Ενεργηηικού
Απόδοζη Ιδίων Κεθαλαίων (ROE)
Καθαπά Κέπδη μετά από φόποςρ
Σύνολο Ιδίων Κεθαλαίων
Απόδοζη Επενδσμένων Κεθαλαίων (ROIC)
Κέπδη μετά από φόποςρ + Χπηματοοικονομικά Έξοδα
Σύνολο Καθαρού Δανειζμού + Ίδια Κεθάλαια + Προβλέψεις

X. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ.

ςναλλαγ έρ
1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

4.252.962

2.128.471

27.847.745

28.669.963

861.882
28.709.627

919.106
29.589.069

172.141

144.702

113.471

8.573

31/12/2012

31/12/2011

87.976

43.019

1.355.757
934.504
2.290.261

2.258.640
948.086
3.206.726

Πωλήζειρ ςπηπεζιών και αγ αθών:
Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Αγ οπέρ ςπηπεζιών και αγ αθών:
Απφ κεηξηθή (Mφηνξ Ότι Διιάο ΑΔ)
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Έζοδα ενοικίων:
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Αγ οπέρ παγ ίων:
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόλοιπα ηέλοςρ σπήζηρ πος πποέπσονηαι από πωλήζειρ-αγ οπέρ αγ αθών/ςπηπεζιών

Απαιηήζειρ από ζςνδεδεμένα μέπη:
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Τποσπεώζειρ ππορ ζςνδεδεμένα μέπη:
Πξνο κεηξηθή (Mφηνξ Ότι Διιάο ΑΔ)
Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
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Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηηο θαλνληθέο ηηκέο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Τα
νθεηιφκελα πνζά είλαη αθάιππηα θαη ζα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ. Θακία εγγχεζε δελ έρεη
δνζεί ή ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. Δπίζεο, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβιεςε γηα
επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε.

Αμοιβέρ Γιεςθςνηικών ηελεσών
Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, πνπ απνηεινχλ θαη ην αλψηαην θιηκάθην ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο,
γηα ηελ πεξίνδν 1/1–31/12/2012 αλέξρνληαη ζε € 512,530 επξψ θαη γηα ηελ πεξίνδν 1/1–31/12/2011
αλέξρνληαη ζε € 572,777 επξψ.
Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπδεηνχληαη θαη εγθξίλνληαη ζηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή
Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
ςναλλαγέρ Γιεςθςνηικών ηελεσών
Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.

Αζήλα, 11 Καξηίνπ 2013.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

Ο ΓΔΝΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Ι. ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Υ.ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ
ΑΓΣ ΑΗ567603/2009 ΑΓΣ ΑΚ552523/2013ΑΓΣ

ΑΘ.ΜΠΔΛΔΚΟ
Υ594255/2003

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

Π. ΤΦΑΝΣΗ
ΑΓΣ ΑΙ683335/2010
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