Petrolina (Holdings) Public Limited

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2010

Πεπιεσόμενα

ειίδα
Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Δηαηξείαο γηα
ηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Δλδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο

1
2-3

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο

4

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ

5

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ

6

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ

7

εκεηψζεηο ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

8 - 23

Δήλωζη ηων μελών ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος και ηος ςπεύθςνος ηηρ Εηαιπείαρ για
ηιρ ζςνοπηικέρ ενδιάμεζερ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
χκθσλα κε ην Άξζξν 10, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο
πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007 («Νφκνο»), εκείο ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν ππεχζπλνο γηα ηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Petrolina (Holdings) Public Limited γηα ηελ πεξίνδν έμη κελψλ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010
επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε׃
(α) νη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο
ζειίδεο 4 κέρξη 23׃
 θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή
Έθζεζε» φπσο απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Άξζξνπ 10, εδάθην (4) ηνπ Νφκνπ θαη
 παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο Petrolina (Holdings) Public Limited
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν,
θαη
(β) ε ελδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
απφ ην Άξζξν 10, εδάθην (6) ηνπ Νφκνπ.
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Δθηειεζηηθνί

Με εθηειεζηηθνί

Κίθεο Λεπθαξίηεο

Μάξηνο Λεπθαξίηεο

Κσζηάθεο Λεπθαξίηεο

Γεκήηξεο Λεπθαξίηεο

Νηίλνο Λεπθαξίηεο

Υξίζηνο Λεπθαξίηεο

Άθεο Λεπθαξίηεο

Αληψλεο Υαηδεπαχινπ
Φψηνο Φσηηάδεο
Κψζηαο Ηαθψβνπ

Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
Νηίλνο αββίδεο

Λάξλαθα, 24 Απγνχζηνπ 2010
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Ενδιάμεζη έκθεζη διασείπιζηρ
Για ηοςρ έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010
1.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Petrolina (Holdings) Public Limited ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ έγηλε
ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2010, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ηα νπνία δελ έρνπλ
ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.

2.

Οη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ
εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ
Πξφηππν Αξ. 34 – «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».

3.

Σα θέξδε γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 παξνπζηάδνληαη βειηησκέλα ζε ζχγθξηζε ηφζν κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο πξψηεο εμακελίαο ηνπ 2009 φζν θαη αλαινγηθά κε ηα θέξδε
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Καηά θχξην ιφγν, ηα βειηησκέλα θέξδε ζπγθξηλφκελα κε ηελ πεξζηλή ρξνληά πξνθχπηνπλ απφ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ εμφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη απφ απμεκέλε
ζπλεηζθνξά ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο PPT Aviation Services Ltd.

4.

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ παξνπζίαζαλ νπνηαλδήπνηε κεηαβνιή απφ
ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή θαη
εκπνξία ειαθξψλ θαη βαξέσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, πγξαεξίνπ, κεραλέιαησλ θαη ιηπαληηθψλ
θαζψο θαη ηνλ αλεθνδηαζκφ αεξνζθαθψλ.
Σα πην νπζηψδε γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο,
θαζψο θαη ν αληίθηππφο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνληαη πην θάησ:

5.

i.

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο ησλ πξαηεξίσλ
ηεο, ε Δηαηξεία έρεη πξφζθαηα νινθιεξψζεη ηελ αλέγεξζε ελφο λένπ πξαηεξίνπ ζηελ
Γξνκνιαμηά. Παξάιιεια, ε Δηαηξεία πξνγξακκαηίδεη ηελ έλαξμε εξγαζηψλ γηα ηελ
αλέγεξζε αθφκε ηξηψλ λέσλ πξαηεξίσλ, ηελ πιήξε αλνηθνδφκεζε θαη αλαβάζκηζε ελφο
πξαηεξίνπ ζηελ Λεκεζφ θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εκθάληζεο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ
πξαηεξίνπ Agip ζηελ Αγία Νάπα. Ζ αλαβάζκηζε ησλ πξαηεξίσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο
ηειεπηαίεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πεξηβάιινληνο,
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη εκθάληζεο. Δπίζεο, ζπλερίδεηαη ε πξνψζεζε ησλ θαπζίκσλ
θίλεζεο Platinum+ ηα νπνία έρνπλ δηαηεζεί ζηελ θππξηαθή αγνξά απφ ηνλ Μάην ηνπ
2008.

ii.

ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ε Δηαηξεία ζπκβιήζεθε κε ζπκθσλία κε ηελ Lefkaritis Βros
Ocean Ltd γηα ηε λαχισζε ζε ηηκέο αλνηθηήο αγνξάο ηνπ πεηξειαηνθφξνπ «Μ/Σ
Petrolina Ocean» κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Κχπξν γηα ηηο αλάγθεο
ηεο Δηαηξείαο. Ζ Lefkaritis Βros Ocean Ltd αλήθεη θαηά 100% ζηελ νηθνγέλεηα
Λεπθαξίηε ε νπνία θαηέρεη άκεζα ην 30,9965% ηεο Δηαηξείαο θαη έκκεζα επηπξφζζεην
34,4816% κέζσ ηεο Petrolina Ltd (ζχλνιν άκεζεο θαη έκκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ
Δηαηξεία: 65,4781%). Μέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ε Δηαηξεία ήηαλ ζπκβιεκέλε κε
ηελ Lefkaritis Bros (Seaways) Ltd γηα ηε ρξνλνλαχισζε ζε ηηκέο αλνηθηήο αγνξάο ηνπ
πεηξειαηνθφξνπ «Μ/Σ Petrolina».

Σν θέξδνο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθε κε βάζε ην θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο
κεηφρνπο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο θαη ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ
εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, o νπνίνο παξέκεηλε ζηηο 87.500.000 κεηνρέο.
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Ενδιάμεζη έκθεζη διασείπιζηρ
Για ηοςρ έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010
6.

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 δε ζα απνζηαινχλ ζηνπο κεηφρνπο αιιά ζα
δεκνζηεπηνχλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν.

7.

Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο εμακεληαίαο έθζεζεο είλαη δηαζέζηκν ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν
ηεο Δηαηξείαο, Κηιθίο 1, Λάξλαθα.

Κίθεο Λεπθαξίηεο
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο

Λάξλαθα, 24 Απγνχζηνπ 2010
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Σςνοπηική ενδιάμεζη ενοποιημένη καηάζηαζη οικονομικήρ θέζηρ
Σηιρ 30 Ιοςνίος 2010
Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

93.083.835
1.035.878
5.125.804

93.825.607
1.052.567
5.125.804

2.665.508
103.652
102.014.677

2.274.692
146.652
102.425.322

11.413.028
39.257.191
5.639.946
56.310.165
158.324.842

13.210.305
35.980.884
5.161.382
54.352.571
156.777.893

29.750.000
150.525
9.611.704
34.593.520
35.321.164
109.426.913

29.750.000
150.525
9.611.704
34.593.520
32.267.203
106.372.952

13
14

173.856
2.228.881
8.768.899
11.171.636

541.716
2.236.032
8.752.267
11.530.015

13
13
13
15
16

14.442.919
16.062.291
788.447
5.988.383
444.253
37.726.293
48.897.929
158.324.842

9.627.183
16.766.991
788.447
11.666.149
26.156
38.874.926
50.404.941
156.777.893

εκ.
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Φήκε θαη πειαηεία
Δπελδχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο
Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ

9

10
11

ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο
Απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ
12
Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Δγγπήζεηο θπιίλδξσλ θαη πξαηεξίσλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Οθεηιφκελε θνξνινγία
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Οη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2010.
Κίθεο Λεπθαξίηεο
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο

Νηίλνο Λεπθαξίηεο
Δθηειεζηηθφο χκβνπινο Οηθνλνκηθψλ

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 8 μέτρι 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων ζσνοπηικών ενδιάμεζων ενοποιημένων οικονομικών καηαζηάζεων.
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Σςνοπηική ενδιάμεζη ενοποιημένη καηάζηαζη ζςνολικών εζόδων
Για ηοςρ έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010
Με ειεγκέλα
6 κήλεο
30/06/2010
€

Με ειεγκέλα
6 κήλεο
30/06/2009
€

Διεγκέλα
12 κήλεο
31/12/2009
€

135.731.040

115.310.119

244.365.604

23.211.412
158.942.452

9.806.901
125.117.020

18.284.155
262.649.759

(142.229.038)

(108.524.121)

(229.564.862)

16.713.414

16.592.899

33.084.897

755.323

643.609

1.134.643

(9.676.653)
(2.083.594)
(454.128)

(9.798.721)
(1.825.142)
(370.823)

(19.971.322)
(4.244.476)
(788.716)

Κέξδνο από εξγαζίεο

5.254.362

5.241.822

9.215.026

Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο
Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο
Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο

235.673
(861.661)
(625.988)

260.025
(1.057.209)
(797.184)

740.121
(1.858.820)
(1.118.699)

390.785

85.125

630.852

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία

5.019.159

4.529.763

8.727.179

Φνξνινγία

(434.729)

(532.135)

(695.749)

Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν

4.584.430

3.997.628

8.031.430

(42.969)

3.140

5.313

(42.969)

3.140

5.313

4.541.461

4.000.768

8.036.743

5,24

4,57

9,18

εκ.
Πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ θαη ζε
εκπνξηθνχο πειάηεο
Πσιήζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ
Κύθινο εξγαζηώλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηό θέξδνο
Άιια ιεηηνπξγηθά εηζνδήκαηα
Έμνδα δηαλνκήο
Έμνδα δηνίθεζεο
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο

7

Μεξίδην θέξδνπο απφ επελδχζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
(Μείσζε) / αλάθηεζε αμίαο
επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ
πεξίνδν
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα
ηελ πεξίνδν

Βαζηθό θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν
θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)

8

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 8 μέτρι 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων ζσνοπηικών ενδιάμεζων ενοποιημένων οικονομικών καηαζηάζεων.
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Σςνοπηική ενδιάμεζη ενοποιημένη καηάζηαζη μεηαβολήρ ιδίων κεθαλαίων
Για ηοςρ έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010

Με ειεγκέλα:
30/06/2009
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Σπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν
Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν
Αλάθηεζε αμίαο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2009
Διεγκέλα:
31/12/2009
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Σπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο
Κέξδνο γηα ην έηνο
Αλάθηεζε αμίαο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Με ειεγκέλα:
30/06/2010
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Σσνολικά ειζοδήμαηα για ηην περίοδο
Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν
Μείσζε αμίαο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2010

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Γηαθνξά από
κεηαηξνπή κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ζε επξώ

Απνζεκαηηθό
επαλεθηίκεζεο

Λνγαξηαζκόο
απνηειεζκάησλ

ύλνιν

€

Απνζεκαηηθό
από ηελ
έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην
€

€

€

€

€

29.750.000

150.525

9.611.704

34.593.520

-

-

-

-

29.750.000

150.525

9.611.704

34.593.520

3.140
3.140
(1.487.500) (1.487.500)
31.206.228 105.311.977

29.750.000

150.525

9.611.704

34.593.520

28.692.960 102.798.709

-

-

-

-

8.031.430

8.031.430

-

-

-

-

5.313
(4.462.500)

5.313
(4.462.500)

29.750.000

150.525

9.611.704

34.593.520

32.267.203 106.372.952

29.750.000

150.525

9.611.704

34.593.520

32.267.203 106.372.952

-

-

-

-

4.584.430

4.584.430

-

-

-

-

(42.969)
(1.487.500)

(42.969)
(1.487.500)

29.750.000

150.525

9.611.704

34.593.520

28.692.960 102.798.709
3.997.628

35.321.164 109.426.913

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 8 μέτρι 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων ζσνοπηικών ενδιάμεζων ενοποιημένων οικονομικών καηαζηάζεων.
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3.997.628

Σςνοπηική ενδιάμεζη ενοποιημένη καηάζηαζη ηαμειακών ποών
Έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010
Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Με ειεγκέλα
30/06/2009
€

5.019.159

4.529.763

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε
Καζαξή εηζξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο

2.928.220
(390.785)
454.128
757.294
(27.421)
18.266
8.758.861
1.797.277
(3.730.435)
(7.151)
(5.677.766)
1.140.786
1.140.786

2.866.906
(85.125)
370.823
987.462
(100.311)
(32.218)
8.537.300
(1.207.094)
353.038
(11.109)
(1.166.576)
6.505.559
(435.117)
6.070.442

ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Αγνξά αθηλήησλ γηα επέλδπζε
Αγνξά επελδχζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
Δηζπξάμεηο απφ εθπνίεζε αθίλεησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Σφθνη εηζπξαθηένη
Καζαξή εθξνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(2.274.728)
86.703
27.421
(2.160.604)

(3.538.046)
(431.194)
(5.000)
149.086
100.311
(3.724.843)

ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
(Μείσζε) / αχμεζε ζηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Μείσζε ζηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ
Μεξίζκαηα
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ (γηα)/από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(704.700)
(367.860)
(757.294)
(1.487.500)
(3.317.354)

12.622.061
(353.169)
(987.462)
(1.487.500)
9.793.930

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ

(4.337.172)
(4.465.801)

12.139.529
(17.410.382)

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

(8.802.973)

(5.270.853)

ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΔΡΓΑΙΔ
Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Μεξίδην θέξδνπο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο
Σφθνπο πιεξσηένπο
Σφθνπο εηζπξαθηένπο
Εεκηά / (θέξδνο) απφ εθπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Αιιαγή ζηα απνζέκαηα
Αιιαγή ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο
Αιιαγή ζηηο εγγπήζεηο θπιίλδξσλ θαη πξαηεξίσλ
Αιιαγή ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 8 μέτρι 23 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων ζσνοπηικών ενδιάμεζων ενοποιημένων οικονομικών καηαζηάζεων.
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Σημειώζειρ ζηιρ ζςνοπηικέρ ενδιάμεζερ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Για ηοςρ έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010
1. ύζηαζε θαη θπξία δξαζηεξηόηεηα
Ζ ηζχλνπζα Δηαηξεία («Δηαηξεία») ηδξχζεθε ζηε Λεπθσζία ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1961 κε ηελ
επσλπκία FINA (Cyprus) Ltd σο ηδησηηθή εηαηξεία κε θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία
πεηξειαηνεηδψλ θαη πγξαεξίνπ. ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1983 εμαγνξάζηεθε απφ ηνλ Όκηιν
Δηαηξεηψλ Λεπθαξίηε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Lina Ltd. Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1999 κεηνλνκάζηεθε
ζε Petrolina (Holdings) Ltd θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1999, βάζεη ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, εμαγφξαζε
απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ πεηξειαηνεηδψλ,
πγξαεξίνπ θαη ιηπαληηθψλ, ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή θαη
εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ, ην θηλεηφ πάγην ελεξγεηηθφ ηνπο πνπ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο,
θαζψο θαη ηα απνζέκαηά ηνπο ζε πεηξειαηνεηδή, πγξαέξην θαη ιηπαληηθά. ηηο 7 Μαξηίνπ 2000 ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Petrolina (Holdings) Ltd απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηεο Δηαηξείαο ζε
δεκφζηα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113. Με Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο
14 Ηνπιίνπ 2000 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία γηα ζθνπνχο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.
113. ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2000 νη ηίηινη ηεο Petrolina (Holdings) Ltd εηζήρζεθαλ ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ
Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. ηηο 12 Οθησβξίνπ 2004 ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε
Petrolina (Holdings) Public Ltd.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Κηιθίο 1, 6015 Λάξλαθα.
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη:






Δηζαγσγή θαη εκπνξία ειαθξψλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ
Δηζαγσγή θαη εκπνξία βαξέσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ
Δηζαγσγή θαη εκπνξία πγξαεξίνπ
Δηζαγσγή θαη εκπνξία κεραλέιαησλ θαη ιηπαληηθψλ
Αλεθνδηαζκφο αεξνζθαθψλ

2. Με ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2010 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
3.

Βάζε παξνπζίαζεο
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2010 έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ αξ. 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Δπηπξφζζεηα,
νη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 ηεο Κχπξνπ θαη ησλ πεξί Αμηψλ θαη
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ.
Οη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα
δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€).
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Σημειώζειρ ζηιρ ζςνοπηικέρ ενδιάμεζερ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Για ηοςρ έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010
4.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010, αλαθνξηθά κε
ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ή νπζηψδε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, είλαη νη ίδηεο κε
απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε απφ ην πγθξφηεκα ησλ λέσλ θαη
ηξνπνπνηεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ
2010.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζηελ επαλαηαμηλφκεζε ή/θαη αλαπξνζαξκνγή
κέξνπο ησλ ζπγθξηηηθψλ πνζψλ φπνπ απαηηείηαη.

5.

Δθηηκήζεηο θαη θξίζεηο
Ζ εηνηκαζία ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φπσο πξνβεί ζε θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ, εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί
λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο.
Καηά ηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, νη ζεκαληηθέο θξίζεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαζψο επίζεο θαη νη ζεκαληηθέο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζε
ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο απηέο ήηαλ νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.

6.

Λεηηνπξγηθνί ηνκείο
Πεηξειαηνεηδή
€

Τγξαέξην
€

Άιιε
€

ύλνιν
€

Με ειεγκέλα
30/06/2010
Πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ θαη
ζε εκπνξηθνχο πειάηεο
Πσιήζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηφ θέξδνο

126.137.814

8.383.697

1.209.529

135.731.040

21.284.989
147.422.803
(133.313.584)
14.109.219

1.926.423
10.310.120
(8.123.826)
2.186.294

1.209.529
(791.628)
417.901

23.211.412
158.942.452
(142.229.038)
16.713.414

Πξνζζήθεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Απνζβέζεηο
χλνιν ελεξγεηηθνχ

1.777.855
1.877.388
81,11%

496.873
911.609
18,29%

122.535
0,60%

2.274.728
2.911.532
100,00%
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Για ηοςρ έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ 30 Ιοςνίος 2010
6.

Λεηηνπξγηθνί ηνκείο (ζπλέρεηα)
Πεηξειαηνεηδή
€

Τγξαέξην
€

Άιιε
€

χλνιν
€

Με ειεγκέλα
30/06/2009
Πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ θαη
ζε εκπνξηθνχο πειάηεο
Πσιήζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηφ θέξδνο

107.865.868

6.300.772

1.143.479

115.310.119

8.319.463
116.185.331
(102.019.171)
14.166.160

1.487.438
7.788.210
(5.612.986)
2.175.224

1.143.479
(891.964)
251.515

9.806.901
125.117.020
(108.524.121)
16.592.899

Πξνζζήθεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Απνζβέζεηο
χλνιν ελεξγεηηθνχ

2.218.133
1.824.220
80,56%

1.319.913
920.151
18,59%

122.535
0,85%

3.538.046
2.866.906
100,00%

Πεηξειαηνεηδή
€

Τγξαέξην
€

Άιιε
€

χλνιν
€

229.452.117

12.506.547

2.406.940

244.365.604

15.535.300
244.987.417
(216.643.619)

2.748.855
15.255.402
(11.116.627)

2.406.940
(1.804.616)

18.284.155
262.649.759
(229.564.862)

28.343.798

4.138.775

602.324

33.084.897

3.939.818
3.689.594
79,58%

2.345.075
1.851.732
18,58%

245.069
1,84%

6.284.893
5.786.395
100,00%

Διεγκέλα
31/12/2009
Πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ θαη
ζε εκπνξηθνχο πειάηεο
Πσιήζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηφ θέξδνο
Πξνζζήθεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Απνζβέζεηο
χλνιν ελεξγεηηθνχ

Σν πγθξφηεκα πσιεί πεηξειαηνεηδή, πγξαέξην θαη ιηπαληηθά ζηελ θππξηαθή αγνξά κέζσ ησλ
πξαηεξίσλ ηνπ, ζε εκπνξηθνχο πειάηεο θαζψο θαη ζε άιιεο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ
Κχπξν. Ζ ζηήιε «Άιιε» πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Petrolina Aviation Ltd. Σα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ δελ είλαη δπλαηφ λα
επηκεξηζηνχλ ιφγσ ηνπ φηη θαηαρσξνχληαη ζπλνιηθά ζηα βηβιία ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη
νπνηνζδήπνηε δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ ζα ήηαλ ππνθεηκεληθφο.

Petrolina (Holdings) Public Limited
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7.

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο

Δηδηθή πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο
Αλάθηεζε επηζθαιψλ ρξεσζηψλ

8.

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Με ειεγκέλα
30/06/2009
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

818.394
(364.266)
454.128

451.429
(80.606)
370.823

1.423.319
(634.603)
788.716

Με ειεγκέλα
30/06/2010

Με ειεγκέλα
30/06/2009

Διεγκέλα
31/12/2009

4.584.430

3.997.628

8.031.430

87.500.000

87.500.000

87.500.000

5,24

4,57

9,18

Κέξδνο αλά κεηνρή

Κέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο (€)
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήζαλ
εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
Κέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)

Petrolina (Holdings) Public Limited
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9.

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

Με ειεγκέλα
30/06/2010

Ιδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο

Ιδηόθηεηα πξαηήξηα

Δλνηθηαδόκελεο
εγθαηαζηάζεηο

Γε θαη
θηίξηα
€

Μεραλήκαηα
θαη εμνπιηζκόο
€

Γε

Κηίξηα

Κηίξηα

€

€

1 Ηαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Μεηαθνξά ζε άιιε θαηεγνξία
Πσιήζεηο

17.071.491
-

11.239.598
6.956
-

45.552.013
-

30 Ινπλίνπ

17.071.491

11.246.554

1 Ηαλνπαξίνπ
Δπηβάξπλζε πεξηφδνπ
ηηο πσιήζεηο

459.481
31.481
-

30 Ινπλίνπ

Δλνηθηαδόκελα
πξαηήξηα

Μεραλήκαηα,
εμνπιηζκόο θαη
νρήκαηα

Καηαζθεπαζηηθή
εξγαζία ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

Κηίξηα

€

Μεραλήκαηα,
θαη εμνπιηζκόο
€

€

€

€

€

2.683.938
-

985.991
-

2.362.049
10.874
-

13.739.178
44.344
(21.362)

38.615.915
1.149.970
266.366
(151.776)

1.093.715
1.062.584
(266.366)
-

133.343.888
2.274.728
(173.138)

45.552.013

2.683.938

985.991

2.372.923

13.762.160

39.880.475

1.889.933

135.445.478

6.539.057
558.156
-

-

1.699.514
82.052
-

780.411
94.700
-

596.196
89.301
-

6.832.142
450.093
-

22.611.480
1.605.749
(68.170)

-

39.518.281
2.911.532
(68.170)

490.962

7.097.213

-

1.781.566

875.111

685.497

7.282.235

24.149.059

-

42.361.643

30 Ινπλίνπ 2010

16.580.529

4.149.341

45.552.013

902.372

110.880

1.687.426

6.479.925

15.731.416

1.889.933

93.083.835

31 Γεθεκβξίνπ 2009

16.612.010

4.700.541

45.552.013

984.424

205.580

1.765.853

6.907.036

16.004.435

1.093.715

93.825.607

Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο

Απνζβέζεηο

Τπόινηπν

Petrolina (Holdings) Public Limited
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9.

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα)
Ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο
Γε θαη θηίξηα

Ηδηφθηεηα πξαηήξηα

Δλνηθηαδφκελεο εγθαηαζηάζεηο

Γε

Κηίξηα

Κηίξηα

€

Μεραλήκαηα θαη
εμνπιηζκφο
€

€

€

1 Ηαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο έηνπο
Μεηαθνξά ζε άιιε θαηεγνξία
Πσιήζεηο

17.019.048
52.443
-

11.026.878
133.761
78.959
-

45.552.013
-

31 Γεθεκβξίνπ

17.071.491

11.239.598

1 Ηαλνπαξίνπ
Δπηβάξπλζε έηνπο
ηηο πσιήζεηο

399.273
60.208
-

31 Γεθεκβξίνπ

Δλνηθηαδφκελα
πξαηήξηα

Μεραλήκαηα,
εμνπιηζκφο θαη
νρήκαηα

Καηαζθεπαζηηθή
εξγαζία ππφ
εθηέιεζε

χλνιν

Κηίξηα

€

Μεραλήκαηα, θαη
εμνπιηζκφο
€

€

€

€

€

2.693.925
(9.987)

985.991
-

2.149.093
144.737
68.219
-

12.899.381
42.481
815.036
(17.720)

33.405.304
3.712.720
2.097.081
(599.190)

1.954.259
2.251.194
(3.111.738)
-

127.685.892
6.284.893
(626.897)

45.552.013

2.683.938

985.991

2.362.049

13.739.178

38.615.915

1.093.715

133.343.888

5.454.835
1.084.222
-

-

1.527.771
175.768
(4.025)

591.010
189.401
-

416.076
180.120
-

5.974.499
868.046
(10.403)

19.829.024
3.228.630
(446.174)

-

34.192.488
5.786.395
(460.602)

459.481

6.539.057

-

1.699.514

780.411

596.196

6.832.142

22.611.480

-

39.518.281

31 Γεθεκβξίνπ 2009

16.612.010

4.700.541

45.552.013

984.424

205.580

1.765.853

6.907.036

16.004.435

1.093.715

93.825.607

31 Γεθεκβξίνπ 2008

16.619.775

5.572.043

45.552.013

1.166.154

394.981

1.733.017

6.924.882

13.576.280

1.954.259

93.493.404

Διεγκέλα
31/12/2009
Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο

Απνζβέζεηο

Τπφινηπν

Petrolina (Holdings) Public Limited
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10. Απνζέκαηα

Απνζέκαηα πεηξειαηνεηδψλ
Ληπαληηθά
Απνζέκαηα πγξαεξίνπ
Άιια απνζέκαηα

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

9.379.016
827.001
516.084
690.927
11.413.028

11.078.205
968.212
290.565
873.323
13.210.305

Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ζηαζεξέο ή/θαη θπκαηλφκελεο επηβαξχλζεηο επί ησλ πην πάλσ
εκπνξεπκάησλ. Σα άιια απνζέκαηα απνηεινχληαη απφ κε εκπνξεχζηκα είδε φπσο αληαιιαθηηθά
κεραλεκάησλ, αληιηψλ θαη θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ.
11. Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεώζηεο

Υξεψζηεο εκπνξίνπ
Άιινη ρξεψζηεο θαη πξνπιεξσκέο
Τπφινηπν απφ ζπλαιιαγέο κε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ
Πνζά νθεηιφκελα απφ ζπγγεληθά κέξε (ζεκείσζε 21)

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

34.674.817
2.391.249

30.903.349
5.048.171

1.816.713
374.412
39.257.191

29.364
35.980.884

Σα πην πάλσ πνζά είλαη εηζπξαθηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
12. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
Δγθεθξηκέλν

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009/
30 Ινπλίνπ 2010

πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,34
Μεηνρέο
€

Δθδνκέλν θαη πιεξσκέλν
εμ’ νινθιήξνπ
πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,34
Μεηνρέο
€

200.000.000

87.500.000

68.000.000

29.750.000

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ην Δπξψ (“€”) είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2008, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
κεηαηξάπεθε απφ Κππξηαθέο Λίξεο ζε Δπξψ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο
ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 2007, Νφκνο 33(Η)/2007. Γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο απφ Λίξεο Κχπξνπ ζε Δπξψ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε επίζεκε ηζνηηκία, €1=ΛΚ0,585274,
θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ζηξνγγπινπνίεζε.
Απφ ηελ πην πάλσ κεηαηξνπή πξνέθπςε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €150.525,22
(ΛΚ88.098,50) ε νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ πνπ θαιείηαη «Γηαθνξά απφ
κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Eπξψ».

Petrolina (Holdings) Public Limited
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12. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά (ζπλέρεηα)
Γηαθνξά από κεηαηξνπή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζε Δπξώ
Ζ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ιίξεο Κχπξνπ ζε επξψ θαηαρσξήζεθε ζην πην πάλσ απνζεκαηηθφ.
Σν εηδηθφ απνζεκαηηθφ δελ είλαη δηαλεκεηέν.
Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο
Σν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο δελ είλαη δηαλεκεηέν, φκσο ζε πεξίπησζε εθπνίεζεο
επαλεθηηκεκέλνπ ζηνηρείνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, ηπρφλ ππφινηπν ηνπ πιενλάζκαηνο
επαλεθηίκεζεο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ εθπνηείηαη κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο
ζην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πάλσ ζηε γε θαη ζηα θηίξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ πξφθεηηαη λα
θαηαζηεί πιεξσηέα ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ θαζψο ην πγθξφηεκα πξνηίζεηαη λα
εμαθνινπζήζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα αθίλεηα απηά γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην
Σν απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην δελ είλαη δηαλεκεηέν.
13. Σξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

Μακροπρόθεζμα δάνεια:
Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ
Με ηξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

Βρατσπρόθεζμα δάνεια:
Απφ πηζηψζεηο εηζαγσγήο εκπνξεπκάησλ

Petrolina (Holdings) Public Limited

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

962.303
16.062.291
14.442.919

1.330.163
16.766.991
9.627.183

31.467.513

27.724.337

788.447
173.856

788.447
541.716

962.303

1.330.163

16.062.291

16.766.991
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13. Σξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (ζπλέρεηα)
30/06/2010
%

31/12/2009
%

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
ε Δπξψ

Euribor + 3,00

Euribor + 3,00

Τξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
ε Δπξψ
ε Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ

Βαζηθφ + 1,25
Libor + 2,25

Βαζηθφ + 1,25
Libor + 2,25

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη πιεξσηέα εληφο έμη κελψλ ζε αληίζεζε κε ηα ηξαπεδηθά
παξαηξαβήγκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε.
Όξνη απνπιεξωκήο καθξνπξόζεζκωλ δαλείωλ:
Νόμιζμα

Δπξώ

Επιηόκιο %

Έηος
αποπληρωμής

ΔΚΣ + 3,25

Αρτικό ποζό

2011

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο

Με ειεγκέλα
30/06/2010

Διεγκέλα
31/12/2009

5.125.804

1.330.163

962.303

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα καδί κε ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε:
α.
Τπνζήθεο χςνπο €5.607.630 ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο
β.
Γέζκεπζε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ηεο Δηαηξείαο χςνπο €1.264.886
γ.
Δγγπήζεηο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ Λεπθαξίηε γηα απεξηφξηζην πνζφ
Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζηαζεξέο ή/θαη θπκαηλφκελεο επηβαξχλζεηο πάλσ ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο.
14. Δγγπήζεηο θπιίλδξσλ θαη πξαηεξίσλ
Σα πνζά αθνξνχλ ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ Δηαηξεία γηα ηελ
παξαρψξεζε θελψλ θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ ζε θαηαλαισηέο θαη ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο απφ
πξαηεξηνχρνπο κε βάζε ηε ζπκθσλία δηαρείξηζεο ησλ πξαηεξίσλ.
15. Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

Πηζησηέο εκπνξίνπ
Οθεηιφκελα έμνδα
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
Άιινη πηζησηέο
Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπγγεληθά κέξε (ζεκείσζε 21)
Τπφινηπν απφ ζπλαιιαγέο κε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

3.207.650
1.104.855
741.930
662.200
271.748

3.108.157
6.142.653
594.830
704.806
285.922

5.988.383

829.781
11.666.149

Σα πην πάλσ πφζα είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
Petrolina (Holdings) Public Limited
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16.

Οθεηιόκελε θνξνινγία

Δηαηξηθφο θφξνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηνπο πξφζθπγεο
Πξνζσξηλή θνξνινγία επηζηξεπηέα

17.

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

667.851
205
(223.803)
444.253

175.004
29.046
205
45.704
(223.803)
26.156

Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο


Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη 95 πξαηήξηα βελδίλεο παγθππξίσο εθ ησλ νπνίσλ ηα 75 έρνπλ αλεγεξζεί
ζε γε ππφ κίζζσζε. Δπηπξφζζεηα, ηφζν ε ηζχλνπζα φζν θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία, κέζσ
καθξνρξφλησλ ζπκβνιαίσλ θαηέρνπλ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζεκαληηθνχ απνζεθεπηηθνχ
ρψξνπ θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή Βαζηιηθνχ θαζψο επίζεο θαη πξφζβαζε ζην ιηκάλη
Βαζηιηθνχ. Ζ δηάξθεηα κίζζσζεο, ηα δηθαηψκαηα αλαλέσζεο θαη νη ρξνληθέο αλαζεσξήζεηο
πνηθίινπλ κεηαμχ ηνπο θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Δληφο ελφο έηνπο
Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ
Μεηά απφ πέληε έηε


Με ειεγκέλα
€
2.478.181
10.732.074
12.112.600

Ζ Δηαηξεία ζπκβιήζεθε επίζεο κε ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο Lefkaritis Bros Ltd θαη
Centragaz Ltd γηα ηελ ελνηθίαζε γξαθεηαθψλ ρψξσλ θαη 2 πξαηεξίσλ πεηξειαηνεηδψλ
θαζψο θαη κίαο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ αληίζηνηρα, κε αξρηθή πεξίνδν κίζζσζεο 10
ρξφληα. Σν εηήζην κίζζσκα ππφθεηηαη ζε αλαλέσζε θάζε ρξφλν κε αχμεζε 7% ή/θαη
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρχ Πεξί Δλνηθηνζηαζίνπ Νφκνπ. Οη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο ησλ ρψξσλ απηψλ αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:

Δληφο ελφο έηνπο
Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ
Μεηά απφ πέληε έηε

Petrolina (Holdings) Public Limited
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17.

Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο (ζπλέρεηα)


Με βάζε ηε ζπκθσλία δηθαηφρξεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Lefkaritis Oils Ltd θαη Agip
Petroli S.P.A. εκεξνκελίαο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1995 θαη ηελ ηξηκεξή ζπκθσλία εκεξνκελίαο 15
Φεβξνπαξίνπ 2000 (κεηαμχ Lefkaritis Oils Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd θαη ΔΝΗ
S.p.A.), ε Petrolina (Holdings) Public Ltd αλέιαβε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηεο
Lefkaritis Oils Ltd. Με ηζρχ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία
κε ηελ ENI S.p.A. γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο ηεο ρξήζεο ησλ εκπνξηθψλ
νλνκάησλ θαη ζεκάησλ ηεο «Agip» ζε πξαηήξηα ηεο Δηαηξείαο. Ζ ζπκθσλία είλαη
δηάξθεηαο δχν εηψλ θαη ππφθεηηαη ζε απηφκαηε αλαλέσζε θαη παξάηαζε γηα αθφκε δχν
ρξφληα εθηφο εάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο έμη
ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο δηεηνχο πεξηφδνπ φηη δελ επηζπκεί ηελ
αλαλέσζε θαη παξάηαζε ηεο ζπκθσλίαο. Παξάιιεια, ηνλ Μάην ηνπ 2009 ε Δηαηξεία
πξνρψξεζε ζε αλαλέσζε αθφκε δχν ζπκθσληψλ κε ηελ ENI S.p.A. γηα ηελ πξνκήζεηα,
πψιεζε θαη δηαλνκή ιηπαληηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ άδεηα παξαγσγήο ιηπαληηθψλ ζηελ
Κχπξν κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία «Agip» κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο αλεηιεκκέλεο
ππνρξεψζεηο.
18. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
α. Δγγπήζεηο
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ππήξραλ νη αθφινπζεο εγγπήζεηο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο:


Δηαηξηθή εγγχεζε ρσξίο φξην πξνο φθεινο ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd γηα
εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο Petrolina Ltd θαη Lefkaritis Bros Ltd νη
νπνίεο θαηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ €258.000 ρσξίο νπνηνδήπνηε
πνζφ ζε ππέξβαζε. Δπηπξφζζεηα, νη δηεπθνιχλζεηο απηέο εμαζθαιίδνληαη κε πξνζσπηθέο
εγγπήζεηο γηα απεξηφξηζην πνζφ απφ ηνλ Κίθε Λεπθαξίηε, δηαρείξηζε κ.Σάθε Λεπθαξίηε
θαη δηαρείξηζε κ.Νάθε Λεπθαξίηε. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηε Marfin Popular Bank
Public Co Ltd, εθθξεκεί πίζησζε εθ κέξνπο ηεο Petrolina Ltd πξνο φθεινο νξγαληζκνχ
απφ ην Ηξάθ χςνπο $644.000 πιένλ ηφθνη θαη έμνδα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990. ην
παξφλ ζηάδην, ε Marfin Popular Bank Public Co Ltd βξίζθεηαη ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ
Petrolina Ltd γηα ην ελ ιφγσ ζέκα. Ζ Petrolina Ltd, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθή λνκηθή
ζπκβνπιή, δελ έρεη απνδεθηεί ηελ εγθπξφηεηα ηεο απαίηεζεο απηήο.



Γέζκεπζε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο πνζνχ €500.000 θαη εηαηξηθή εγγχεζε χςνπο €2,05εθ.
γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο PPT Aviation
Services Ltd απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ
ηνπο θαηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 αλέξρνληαλ ζε $3.461.000 ρσξίο νπνηνδήπνηε πνζφ ζε
ππέξβαζε. Δπηπξφζζεηα, νη δηεπθνιχλεηο απηέο εμαζθαιίδνληαη κε ηξαπεδηθή εγγχεζε
χςνπο €640.000 απφ ηελ εηαηξεία Phoenicia Oil Company Sal, εηαηξηθή εγγχεζε χςνπο
$1,0εθ. απφ ηελ εηαηξεία Chevron Ltd θαζψο θαη νκφινγα θπκαηλφκελεο επηβάξπλζεο
χςνπο €3,6εθ. απφ ηελ εηαηξεία PPT Aviation Services Ltd.
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18. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο (ζπλέρεηα)
β.

Ννκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο

ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ππήξραλ νη πην θάησ λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο:








γ.

Αξηζκφο αγσγήο 218/07 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο ΛΚ50.000 κέρξη
ΛΚ250.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηζρπξηδφκελε κφιπλζε απφ πξαηήξην.
Αξηζκφο αγσγήο 3500/07 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο ΛΚ250.000 κέρξη
ΛΚ1.000.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο ηεο
πεξηφδνπ ελνηθίαζεο.
Αξηζκφο αγσγήο 398/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο πέξαλ ησλ €2.000.000
ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηζρπξηδφκελε παξάβαζε ζπκθσλίαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ.
Αξηζκφο αγσγήο 519/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο €500.000 κέρξη €2.000.000
ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο ηεο πεξηφδνπ
ελνηθίαζεο. Ζ αγσγή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αγσγή αξ. 3500/07.
Αξηζκφο αγσγήο 1163/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο €100.000 κέρξη €500.000
ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο ηεο πεξηφδνπ
ελνηθίαζεο. Ζ αγσγή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αγσγή αξ. 398/08.
Αξηζκφο αγσγήο 5222/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε πξνο €175 εκεξεζίσο απφ
1.5.2008 σο θαη δηάηαγκα γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ελνηθίαζεο.
Αξηζκφο αγσγήο 2437/06 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο ΛΚ50.000 κέρξη
ΛΚ250.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα παξάβαζε ζπκθσλίαο ή/θαη πξνζπκθσλίαο γηα
πψιεζε αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο. H αγσγή απηή εθδηθάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008
απφ ην πξσηφδηθν δηθαζηήξην κε θφζηνο γηα ηελ Δηαηξεία χςνπο €10.000,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ εμφδσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 θαηαρσξήζεθε
έθεζε απφ ηνπο ελάγνληεο.

Άιιεο


ηηο 25 επηεκβξίνπ 2009 ε Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ εμέδσζε ηελ
απφθαζε ηεο κε ηελ νπνία είρε επηβάιεη πξφζηηκν χςνπο €12.562.000 ζε βάξνο ηεο
Δηαηξείαο ζηε βάζε ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ γηα θαζνξηζκφ ησλ
ηηκψλ ιηαληθήο εκπνξίαο νξηζκέλσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο
Δηαηξείαο θαη ησλ πξαηεξηνχρσλ ηεο γηα θαζνξηζκφ ηέηνησλ ηηκψλ ιηαληθήο εκπνξίαο. Ζ
Δηαηξεία έρεη πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ηεο ΔΠΑ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε ππφζεζε βξίζθεηαη ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αλψηαηνπ
Γηθαζηεξίνπ γηα εθδίθαζε. Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη βάζηκε ππφζεζε ελαληίνλ
ηεο γηα παξάβαζε ηνπ Νφκνπ θαη ρεηξίδεηαη ην ζέκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο λνκηθνχο ηεο
ζπκβνχινπο. Με βάζε ηα πην πάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφλνηεο ησλ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έθξηλε φηη ζην παξφλ
ζηάδην δελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πξφβιεςε.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα δεδνκέλα θαη θαηφπηλ
ζρεηηθήο λνκηθήο ζπκβνπιήο, είλαη ηεο γλψκεο φηη ζην παξφλ ζηάδην δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα
ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζε ζρέζε κε ηηο πην πάλσ ππνζέζεηο.
Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ελδερφκελεο
ππνρξεψζεηο.
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19. Γίθαηεο αμίεο
Γίθαηε αμία αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ζην νπνίν έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή
παζεηηθνχ κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κία ππνρξέσζε λα απνπιεξσζεί ζηα πιαίζηα κίαο ζπλήζνπο
εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ αθνινπζνχληαη νη πην θάησ κεζνδνινγίεο:
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απνηηκνύληαη ζε
δίθαηε αμία κέζω ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάηωλ θαη άιιν θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ κεηξεηψλ, αληίζηνηρσλ κεηξεηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ θαη άιινπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνζεγγίδεη ηε δίθαηε αμία επεηδή είλαη
βξαρππξφζεζκα ή παξνπζηάδνληαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο.
Τξέρνπζεο ππνρξεώζεηο.
Ζ ινγηζηηθή αμία είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηε δίθαηε αμία επεηδή νη ππνρξεψζεηο είλαη
βξαρππξφζεζκεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ηεο γλψκεο φηη νη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο φπσο θαη ηα
πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
20. πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη ζπγγεληθά / ζπλδεδεκέλα πξόζσπα
Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη άιισλ ζπγγεληθψλ /
ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, εθηφο απφ:
α.

Γχν ζπκθσλίεο ελνηθίαζεο αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο Lefkaritis Βros Ltd ζηα νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλα πξαηήξηα ηεο Δηαηξείαο, κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 1999. Οη
ζπκθσλίεο απηέο έρνπλ δεθαεηή δηάξθεηα, κε απηφκαην δηθαίσκα αλαλέσζεο απφ ηελ
Δηαηξεία γηα αθφκε 10 ρξφληα. Σα ζπλνιηθά ελνίθηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ην έηνο 2010
αλέξρνληαη ζε €48.147. Σα ελνίθηα ππφθεηληαη ζε αχμεζε αλά δηεηία, ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρχ Πεξί Δλνηθηνζηαζίνπ Νφκνπ.

β.

πκθσλία εκεξνκελίαο 31 Γεθεκβξίνπ 1999 γηα ελνηθίαζε γξαθεηαθψλ ρψξσλ ζηε
Λάξλαθα απφ ηελ εηαηξεία Lefkaritis Βros Ltd. Ζ ζπκθσλία απηή έρεη δεθαεηή δηάξθεηα,
κε απηφκαην δηθαίσκα αλαλέσζεο απφ ηελ Δηαηξεία γηα αθφκε 10 ρξφληα. Σα ζπλνιηθά
ελνίθηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ην έηνο 2010 αλέξρνληαη ζε €76.330. Σα ελνίθηα
ππφθεηληαη ζε αχμεζε χςνπο 7% εηεζίσο.

γ.

πκθσλία ελνηθίαζεο εγθαηαζηάζεσλ πγξαεξίνπ απφ ηελ εηαηξεία Centragaz Ltd κε
εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 1999. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη επίζεο ηελ ελνηθίαζε ησλ
αθηλήησλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα πην πάλσ. Ζ ζπκθσλία απηή έρεη δεθαεηή
δηάξθεηα, κε απηφκαην δηθαίσκα αλαλέσζεο απφ ηελ Δηαηξεία γηα αθφκε 10 ρξφληα. Σα
ζπλνιηθά ελνίθηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ην έηνο 2010 αλέξρνληαη ζε €62.179. Σα
ελνίθηα ππφθεηληαη ζε αχμεζε χςνπο 7% εηεζίσο.
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20. πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη ζπγγεληθά / ζπλδεδεκέλα πξόζσπα (ζπλέρεηα)
δ.

Σελ 1ε Μαξηίνπ 2005, θαηφπηλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αλνηθηή αγνξά, ε Δηαηξεία
ζπκβιήζεθε κε δχν ζπκθσλίεο κε ηελ Lefkaritis Industries Ltd γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ζπληήξεζεο πξαηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη πγξαεξίνπ θαζψο θαη
ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ αληίζηνηρα. Οη ζπκθσλίεο
είλαη δηάξθεηαο δχν εηψλ θαη ππφθεηληαη ζε απηφκαηε αλαλέσζε θαη παξάηαζε αλά δηεηία
εθηφο εάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ην
άιιν κέξνο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο δηεηνχο πεξηφδνπ ή
νπνηαζδήπνηε δηεηνχο αλαλέσζεο κεηά ηελ αξρηθή πεξίνδν φηη δελ επηζπκεί ηελ
αλαλέσζε θαη παξάηαζε ησλ ζπκθσληψλ. Οη ζπκθσλίεο απηέο αλαλεψζεθαλ κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο κε ηζρχ απφ 1ε Μαξηίνπ 2009. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηέβαιε ε Δηαηξεία
γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 αλήιζε ζε €2,6εθ.. Ζ Lefkaritis
Industries Ltd αλήθεη θαηά 100% ζηελ νηθνγέλεηα Λεπθαξίηε ε νπνία θαηέρεη άκεζα ην
30,9965% ηεο Δηαηξείαο θαη έκκεζα επηπξφζζεην 34,4816% κέζσ ηεο Petrolina Ltd
(ζχλνιν άκεζεο θαη έκκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία: 65,4781%).

ε.

Σελ 1ε Μαξηίνπ 2005, θαηφπηλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αλνηθηή αγνξά, ε Δηαηξεία
ζπκβιήζεθε κε ζπκθσλία κε ηελ Lefkaritis Bros Ltd γηα ηε κεηαθνξά κέξνπο ησλ
πνζνηήησλ πνπ πσιεί ε Δηαηξεία ζηελ Κππξηαθή αγνξά φπσο θαζαξά πξντφληα
πεηξειαίνπ, πγξαέξην θαη ιηπαληηθά. Ζ ζπκθσλία είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη
ππφθεηηαη ζε απηφκαηε αλαλέσζε θαη παξάηαζε γηα έλα έηνο εθηφο εάλ ε Δηαηξεία
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηνλ κεηαθνξέα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αξρηθήο κνλνεηνχο πεξηφδνπ φηη δελ επηζπκεί ηελ
αλαλέσζή ηεο. Αθνινχζσο, κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ αλαλέσζεο θαη παξάηαζεο, ε
ζπκθσλία ππφθεηηαη ζε απηφκαηε αλαλέσζε θαη παξάηαζε γηα αθφκε έλα έηνο εθηφο εάλ
ε Δηαηξεία εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηνλ κεηαθνξέα ηξεηο
ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δεχηεξεο κνλνεηνχο πεξηφδνπ φηη δελ
επηζπκεί ηελ αλαλέσζή ηεο. Ζ Δηαηξεία άζθεζε ην δηθαίσκα απηφ εληφο ηεο
πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ δίλνληαο ην δηθαίσκα ζηνλ κεηαθνξέα ππνβνιήο λέσλ
πξνζθνξψλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηε δηεηή πεξίνδν απφ 1ε Μαξηίνπ 2008. Με ηζρχ απφ ηελ
1ε Μαΐνπ 2008 έρνπλ ππνγξαθζεί λέα ζπκβφιαηα κε κνλνεηή δηάξθεηα θαη κε
αληαγσληζηηθνχο εκπνξηθνχο φξνπο ηα νπνία αλαλεψζεθαλ απηφκαηα γηα αθφκε έλα έηνο
απφ 1ε Ματνπ 2010. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηέβαιε ε Δηαηξεία γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο
θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 αλήιζε ζε €1,1εθ.. Ζ Lefkaritis Bros Ltd αλήθεη θαηά
100% ζηελ νηθνγέλεηα Λεπθαξίηε ε νπνία θαηέρεη άκεζα ην 30,9965% ηεο Δηαηξείαο θαη
έκκεζα επηπξφζζεην 34,4816% κέζσ ηεο Petrolina Ltd (ζχλνιν άκεζεο θαη έκκεζεο
ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία: 65,4781%). Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ππφινηπσλ πνζνηήησλ, ε
Δηαηξεία ζπκβιήζεθε ηελ 1ε Μαξηίνπ 2005 κε εηαηξείεο κεηαθνξψλ νη νπνίεο δελ είλαη
ζπγγεληθέο / ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Petrolina (Holdings) Public Ltd θαη αθνινχζεζε ηελ
ίδηα δηαδηθαζία αλαλέσζεο φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ.
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20. πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη ζπγγεληθά / ζπλδεδεκέλα πξόζσπα (ζπλέρεηα)
ζη.

ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία ζπκβιήζεθε κε ζπκθσλία κε ηελ Lefkaritis Βros
Ocean Ltd γηα ηε λαχισζε ζε ηηκέο αλνηθηήο αγνξάο ηνπ πεηξειαηνθφξνπ «Μ/Σ Petrolina
Ocean» κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Κχπξν γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Δηαηξείαο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηέβαιε ε Δηαηξεία γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο θαηά ην
πξψην εμάκελν ηνπ 2010 αλήιζε ζε €1,2εθ.. Ζ Lefkaritis Βros Ocean Ltd αλήθεη θαηά
100% ζηελ νηθνγέλεηα Λεπθαξίηε ε νπνία θαηέρεη άκεζα ην 30,9965% ηεο Δηαηξείαο θαη
έκκεζα επηπξφζζεην 34,4816% κέζσ ηεο Petrolina Ltd (ζχλνιν άκεζεο θαη έκκεζεο
ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία: 65,4781%). Μέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ε Δηαηξεία ήηαλ
ζπκβιεκέλε κε ηελ Lefkaritis Bros (Seaways) Ltd γηα ηε ρξνλνλαχισζε ζε ηηκέο
αλνηθηήο αγνξάο ηνπ πεηξειαηνθφξνπ «Μ/Σ Petrolina».

Καλέλαο απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, δηεπζπληήο ή φξγαλν επνπηείαο δελ έρεη ή είρε
θαηά ην ηειεπηαίν θαη ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ζε κε ζπλήζεηο
ζπλαιιαγέο κε ην πγθξφηεκα.
21. πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε

Πνζό νθεηιόκελν από ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
PPT Aviation Services Ltd
P&S LPG Gas Ltd
Πνζό νθεηιόκελν από εηαηξείεο θνηλνύ ειέγρνπ
Τπφινηπν πνπ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

223.184
20.179
243.363

27.209
2.155
29.364

131.049
374.412

29.364

Σν πην πάλσ πνζφ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηζπξάρζεθε ηνλ επφκελν κήλα.

Πνζό νθεηιόκελν ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Superlube Ltd
Πνζό νθεηιόκελν ζε εηαηξείεο θνηλνύ ειέγρνπ
Τπφινηπν πνπ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Με ειεγκέλα
30/06/2010
€

Διεγκέλα
31/12/2009
€

271.748

184.822

271.748

101.100
285.922

Σν πην πάλσ πνζφ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζεκείσζε 20) θαη απνπιεξψζεθε
ηνλ επφκελν κήλα.
Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ή πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο παξνχζαο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο έθζεζεο, ζηηο νπνίεο κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο,
δηεχζπλζεο θαη επνπηείαο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο είραλ άκεζα ή έκκεζα,
νπζηψδεο ζπκθέξνλ, εθηφο φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ θαζψο θαη ζηελ ζεκείσζε 20.
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22. Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο
Δμαξηεκέλε εηαηξεία

Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα

Petrolina Aviation Ltd

Δλνηθίαζε απνζεθεπηηθνχ
ρψξνπ ζηελ πεξηνρή
Βαζηιηθνχ

Υώξα
Πνζνζηό
Δγγξαθήο πκκεηνρήο
Κχπξνο

100%

23. Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ ιάβεη ρψξαλ ηα αθφινπζα γεγνλφηα:
α.

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ην πκβνχιην Πξνζθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ
αλαθήξπμε εθ λένπ σο πξνηηκεηέν πξνζθνξνδφηε ηελ θνηλνπξαμία Zenon Consortium, ζηελ
νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε Petrolina (Holdings) Public Ltd, γηα ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ηνπ
ιηκαληνχ θαη ηεο καξίλαο Λάξλαθαο κε ηε κέζνδν «Design-Build-Finance-Operate». Ωο
γλσζηφλ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ην πκβνχιην Πξνζθνξψλ είρε θαη’ αξρήλ επηιέμεη σο
πιεηνδφηξηα εηαηξεία ηελ Zenon Consortium. Ωζηφζν, θαηφπηλ ελζηάζεσλ ζηελ αξρηθή απηή
απφθαζε, ην Ννέκβξην ηνπ 2009 ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ θαηαθχξσζε ην έξγν
ζε άιιν πξνζθνξνδφηε. Ζ δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ πκβνπιίνπ Πξνζθνξψλ θαη ηνπ άιινπ
πξνζθνξνδφηε ηεξκαηίζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. ην παξφλ ζηάδην, ε θνηλνπξαμία Zenon
Consortium βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ην πκβνχιην Πξνζθνξψλ επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ.

β.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αθνχ έιαβε ππφςε ηελ ηακεηαθή θαηάζηαζε ηεο
Δηαηξείαο, ηελ επηθεξδφηεηα, ηηο πξννπηηθέο γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο, κε βάζε ηα κέρξη
ζήκεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, απνθάζηζε ηελ
θαηαβνιή πξνκεξίζκαηνο γηα ην 2010 πξνο 5,0% ή 1,7 ζελη αλά κεηνρή.

Γελ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
24. Έγθξηζε ησλ κε ειεγκέλσλ ζπλνπηηθώλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
24 Απγνχζηνπ 2010 ελέθξηλε ηηο κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010.
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