
 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

10 Ννεκβξίνπ 2016 

 

Απνηειέζκαηα Γ’ Σξηκήλνπ / Δλλεάκελνπ 2016 

 

Θεηικά αποηελέζμαηα λόγω αύξηζηρ παπαγωγήρ και εξαγωγών, παπά ηη 

ζημανηική ςποσώπηζη ηων διεθνών πεπιθωπίων διύλιζηρ  

 

Οη ηζρπξέο ιεηηνπξγηθέο επηδόζεηο ζηε βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οκίινπ ηεο δηύιηζεο, αιιά θαη νη απμεκέλεο 

εμαγσγέο νδήγεζαλ ηα πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA ηνπ Οκίινπ γηα ην Γ’ Σξίκελν ζηα €191 εθαη., παξά ηελ 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ δηεζλώλ πεξηζσξίσλ δηύιηζεο, ζε ζρέζε κε πέξπζη. Αληίζηνηρα, ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε 

EBITDA γηα ην Γ’ Σξίκελν αλήιζαλ ζηα 199 εθαη. επξώ, απμεκέλα θαηά 74% ζε ζρέζε κε πέξπζη. 

Σα δηπιηζηήξηα ηνπ Οκίινπ ζεκείσζαλ αύμεζε παξαγσγήο θαηά 19%, ζηα 3,9εθ ηόλνπο, ηελ πςειόηεξε 

επίδνζε ηζηνξηθά, αμηνπνηώληαο πιήξσο ηελ πςειή δηαζεζηκόηεηα ησλ κνλάδσλ, θαη θαηαγξάθνληαο 

ππεξαπόδνζε ζε ζρέζε κε ηα ελδεηθηηθά πεξηζώξηα. Σα Πεηξνρεκηθά ζεκείσζαλ έλα αθόκα ηξίκελν απμεκέλσλ 

πσιήζεσλ, δηαηεξώληαο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζε πςειά επίπεδα, παξά ηε κείσζε ησλ δηεζλώλ πεξηζσξίσλ. 

Σέινο, ζηελ Δκπνξία ζπλερίζηεθε ε αύμεζε κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ, θαζώο θαη ε 

αύμεζε όγθσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο.  

Οη ηζρπξέο ιεηηνπξγηθέο επηδόζεηο θαη ε ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα ηηκώλ αξγνύ ζηε πεξίνδν, δηακόξθσζε ηα 

Καζαξά Κέξδε ζην Γ’ Σξίκελν ζηα €80 εθαη., απμεκέλα θαηά 110% ζε ζρέζε κε πέξπζη), ελώ γηα ην 

ελλεάκελν ηα Καζαξά Κέξδε αλήιζαλ ζε 184 εθαη., πνπ απνηειεί ηζηνξηθό πςειό ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη 

είλαη απμεκέλα θαηά 76% ζε ζρέζε κε πέξπζη.  

 

ηαζεξνπνίεζε δηεζλώλ ηηκώλ αξγνύ, κεησκέλα πεξηζώξηα δηύιηζεο 

Καηά ην Γ’ Σξίκελν, ην ηζνδύγην πξνζθνξάο δήηεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ πξόζεζε ηνπ 

ΟΠΔΚ λα πξνζαξκόζεη ηελ παξαγσγή ηνπ, νδήγεζαλ ζηε δηαηήξεζε ησλ ηηκώλ ζηα ίδηα επίπεδα θαηά κέζν 

όξν ζε ζρέζε κε ην Β’ Σξίκελν, ζηα $47/bbl.  

Παξά ηελ απμεκέλε πξνζθνξά αξγνύ πεηξειαίνπ ζηε Μεζόγεην, πνπ εληζρύζεθε από ηελ επηζηξνθή ηνπ Ιξάλ 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πσιήζεώλ ηνπ ζηελ πεξηνρή, ε ππεξπξνζθνξά πξντόλησλ 

είρε σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ ελδεηθηηθώλ πεξηζσξίσλ δηύιηζεο Μεζνγείνπ θαηά 36% πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε 

πέξπζη, δηακνξθώλνληαο ηα πεξηζώξηα ηύπνπ FCC ζηα $4,6/bbl, έλαληη $7,3/bbl πέξπζη, θαη ηα πεξηζώξηα 

Hydrocracking ζηα $4,0/bbl, έλαληη $6,2/bbl πέξπζη. 
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Αύμεζε δήηεζεο ζηελ εγρώξηα αγνξά θαπζίκσλ  

Η δήηεζε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαπζίκσλ, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ζεκείσζε αύμεζε 8% ζην Γ΄ 

ηξίκελν ηνπ 2016, κε ζπλνιηθό όγθν θαηαλάισζεο ζηα 1,6 εθαη. ηόλνπο, αληηζηξέθνληαο ηελ αληίζηνηρε κείσζε 

πνπ είρε ζεκεησζεί πέξπζη, ιόγσ ηεο επηβνιήο ειέγρσλ ζηηο ξνέο θεθαιαίσλ. Η αδαζκνιόγεηε αγνξά 

επσθειήζεθε από ηελ αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ζεκεηώλνληαο επίζεο άλνδν θαηά 6% ζην Γ’ Σξίκελν.  

ε επίπεδν ελλεάκελνπ, ε ζπλνιηθή δήηεζε θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά εκθαλίδεηαη ζηαζεξή ζηνπο 5 εθαη. 

ηόλνπο. 

 

Δπίηεπμε ηζηνξηθώλ πςειώλ γηα εμαγσγέο θαη ζπλνιηθέο πσιήζεηο, πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε πεγώλ 

πξνκήζεηαο αξγνύ 

Η απμεκέλε παξαγσγή ησλ ζύλζεησλ θαη αλαβαζκηζκέλσλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ Οκίινπ νδήγεζε ζε αύμεζε όγθσλ 

πσιήζεσλ θαηά 20%, (4.388 ρηι. Μ.Σ), κε ηηο εμαγσγέο απμεκέλεο θαηά 45% ζηνπο 2.459 ρηι. Μ.Σ., λα 

θαηαγξάθνπλ λέν ηζηνξηθό πςειό, αλαδεηθλύνληαο ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Οκίινπ. 

Δπηπιένλ ε πινπνίεζε ζπκθσληώλ κε θξαηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη ε απμεκέλε ξεπζηόηεηα, επέηξεςαλ ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο πνηόηεηεο θαη ηξόπν αγνξάο αξγώλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε επηπιένλ εκπνξηθώλ επθαηξηώλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, εληζρύνληαο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε θηλδύλνπ ζηνλ 

εθνδηαζκό αξγνύ. 

 

Δπηηπρεκέλε έθδνζε λένπ νκνιόγνπ €375 εθαη., κείσζε επηηνθίνπ θαη δηαρείξηζε ρξεκαηνδνηηθνύ 

ξίζθνπ 

Ο Όκηινο ζπλέρηζε ηελ πινπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο, κε ηελ έθδνζε λένπ πεληαεηνύο 

νκνιόγνπ €375 εθαη., ιήμεο Οθησβξίνπ 2021, κε ηνθνκεξίδην 4,875%. εκαληηθό κέξνο ηεο πξνζθνξάο 

πξνήιζε από πθηζηάκελνπο θαηόρνπο νκνιόγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξόηαζε εμαγνξάο ηνπ νκνιόγνπ ιήμεο 

Μαΐνπ 2017 κε ηνθνκεξίδην 8%, πνπ δηεμήρζε παξάιιεια κε ηε λέα έθδνζε, κε νκνινγηνύρνπο άλσ ησλ 

€200εθ. λα επηιέγνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε λέα έθδνζε. Δπηπιένλ, πςειή ήηαλ ε δήηεζε θαη από λένπο 

επελδπηέο, ππεξθαιύπηνληαο ζεκαληηθά ην επηπιένλ δεηνύκελν πνζό, νδεγώληαο ζηελ αύμεζε ηνπ ύςνπο 

ηεο έθδνζεο θαη ηε κείσζε ηνπ  ηνθνκεξηδίνπ, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο αλαθνηλώζεηο. 

 

Μείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο, πςειέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

Η λέα νκνινγηαθή έθδνζε θαη ε νινθιήξσζε ηεο δεκόζηαο πξόηαζεο εμαγνξάο ησλ νκνιόγσλ ιήμεσλ 2017, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ όξσλ ησλ δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ, θαζώο επίζεο θαη ηεο 

απνπιεξσκήο θαη αλαρξεκαηνδόηεζεο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ  ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ 1,5 δηζ. επξώ 

εληόο ηνπ 2016, ζπλέβαιαλ αθελόο κελ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο θαη ζηελ 

επηκήθπλζε ηνπ πξνθίι σξίκαλζεο ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ, αθεηέξνπ δε ζηε κείσζε ηνπ εηήζηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο ην 2017 άλσ ησλ 15 εθαη. επξώ ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ ηνθνκεξηδίσλ ησλ 

νκνιόγσλ (4,875% έλαληη 8%).. 
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Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο (πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA – επελδπηηθέο δαπάλεο) δηακνξθώζεθαλ ζηα 

ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ησλ 435 εθαη. επξώ γηα ην ελλεάκελν 2016, αληίζηνηρα ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ, παξά 

ηα κεησκέλα πεξηζώξηα δηύιηζεο. Η πςειή θεξδνθνξία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο, είρε σο ζπλέπεηα ν θαζαξόο δαλεηζκόο ζην Γ’ Σξίκελν 2016 λα δηακνξθσζεί ζηα 

1,8 δηζ. επξώ, ζεκαληηθά κεησκέλνο έλαληη ηνπ Γ’ Σξηκήλνπ ηνπ 2015 (2,4 δηζ. επξώ).  

 

Κύξηεο ζηξαηεγηθέο εμειίμεηο 

ηηο 26 Οθησβξίνπ 2016, ζην πιαίζην ζρεηηθνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ, ε θνηλνπξαμία TOTAL – EDISON – 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ, αλαθεξύρζεθε σο επηιεγείο αηηώλ γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο έξεπλαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ ζαιάζζηα «πεξηνρή 2» ζην ΒΓ Ιόλην 

Αλαθνξηθά κε ηελ πώιεζε ηνπ 66% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ζηελ εηαηξεία SOCAR, ζπκθσλήζεθε 

επέθηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κέρξη ηεο 30 Ννεκβξίνπ 2016.  

Δπηπιένλ, ζηηο 31 Απγνύζηνπ 2016 νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ε ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξεηώλ «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΤΙΜΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη «ΔΚΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ», κε απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε. 

 

Κύξηα ζεκεία ησλ απνηειεζκάησλ Γ’ Σξηκ. 2016 γηα ηηο επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλαθέξνληαη 

πην θάησ: 

 

ΓΙΤΛΙΗ, ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΠΩΛΗΔΙ 

Τςειόηεξε ηξηκεληαία παξαγσγή ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ 

 Σν Γ’ Σξίκ., ηα πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA ηνπ θιάδνπ Γηύιηζεο, Δθνδηαζκνύ θαη Πσιήζεσλ αλήιζαλ ζηα 

€124 εθαη., (Β’ ηξηκ 2015: 166 εθαη.) 

 Η παξαγσγή ησλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα 3,9 εθαη. ηόλνπο, πνπ είλαη ε πςειόηεξε ηξηκεληαία 

παξαγσγή ηζηνξηθά, κε ηηο πσιήζεηο ζηα 4,3 εθαη. ηόλνπο, ελώ νη εμαγσγέο ζηα 2,5 εθαη. ηόλνπο 

αληηπξνζσπεύνπλ 57% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ. 

 Σν πνζνζηό παξαγσγήο ιεπθώλ πξντόλησλ αλήιζε ζην 84%. 

 

ΠΔΣΡΟΥΗΜΙΚΑ 

Αύμεζε παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ 

 Οη απμεκέλνη όγθνη παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ πνιππξνππιελίνπ (+16%), δηαηήξεζαλ ηελ θεξδνθνξία ζε 

πςειά επίπεδα, κε ηα ζπγθξίζηκα EBITDA ζηα €25 εθαη., παξά ηελ ππνρώξεζε ησλ δηεζλώλ πεξηζσξίσλ.  

 

ΔΜΠΟΡΙΑ 

Αύμεζε κεξηδίνπ αγνξάο 

 Σν πγθξίζηκν EBITDA ηεο Δκπνξίαο αλήιζε ζε €44 εθαη. έλαληη €47 εθαη. ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο 
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πεξηόδνπ.  

 πλερίζηεθε ε αύμεζε κεξηδίσλ αγνξάο ζηνπο θιάδνπο ιηαληθήο, αεξνπνξίαο θαη λαπηηιίαο. Η θεξδνθνξία 

ηεο Δγρώξηαο Δκπνξίαο, κε ην πγθξίζηκν EBITDA ζηα €26 εθαη.. επεξεάζηεθε αξλεηηθά από ηελ εμέιημε 

ησλ δηεζλώλ ηηκώλ αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηηκνιόγεζε ησλ δηεζλώλ πσιήζεσλ αεξνπνξίαο 

 Η Γηεζλήο Δκπνξία επεξεάζηεθε από ηα αδύλακα πεξηζώξηα ζηελ αγνξά ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπο 

κεησκέλνπο όγθνπο ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο, κε ην πγθξίζηκν EBITDA λα δηακνξθώλεηαη ζηα €18 εθαη.. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

 Η ζπλεηζθνξά ηεο ΓΔΠΑ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ ζηα ελνπνηεκέλα Καζαξά Κέξδε ηνπ Οκίινπ 

αλήιζε ζηα €9 εθαη., θαζώο απμήζεθε ζεκαληηθά ε δήηεζε από παξαγσγνύο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

Φ.Α. 

 Σα EBITDA ηεο Elpedison δηακνξθώζεθαλ ζηα €16 εθαη., ιόγσ απμεκέλεο παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

κεραληζκνύ επειημίαο από ην Μάην ηνπ 2016.  
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ΟΜΙΛΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ 

ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ Γ’ ΣΡΙΜΗΝΟΤ / ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ 2016 

(ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 

€ εκαη. 
Γ’ Σξίκελν 

2015 
Γ’ Σξίκελν 

2016 
% Δ  

Δλλεάκελν 
2015 

Δλλεάκελν 
2016 

% Δ 

ηνηρεία απνηειεζκάησλ       

Όγθνη πσιήζεσλ Γηύιηζεο (ρηι. ΜΣ) 3.622 4.339 20%  10.187 11.788 16% 

Πσιήζεηο  1.836 1.873 2%  5.500 4.813 -12% 

EBITDA 115 199 74%  413 533 29% 

πγθξίζηκα EBITDA 
1
 240 191 -20%  575 517 -10% 

Καζαξά Κέξδε 38 80 110%  105 184 76% 

πγθξίζηκα Καζαξά Κέξδε 
1
 111 75 -32%  203 183 -10% 

Κύξηα ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ         

Απαζρνινύκελα Κεθάιαηα     4.241 3.775 -11% 

Καζαξόο Γαλεηζκόο     2.409 1.781 -26% 

Γαλεηαθή Μόριεπζε      57% 47% - 

        

Σημείωζη 1: Αναπποζαπμοζμένα για ηιρ επιπηώζειρ από ηην αποηίμηζη ηων αποθεμάηων καθώρ και μη λειηοςπγικών κεπδών/εξόδων 

 

εκείσζε πξνο ηνπο ζπληάθηεο: 

Σα ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ, ηα νπνία ηδξύζεθαλ ην 1998, είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Οκίινπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, κε δξαζηεξηόηεηεο ζε νιόθιεξε ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα 

ελέξγεηαο θαη κε παξνπζία ζε 6 ρώξεο.  

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

Β. Σζάηηαο, Γηεπζπληήο ρέζεσλ κε Δπελδπηέο 

Σει.:  210-6302399 

Email: vtsaitas@helpe.gr 

mailto:vtsaitas@helpe.gr

