
 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

23 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 

Αποηελέζμαηα Γ’ Σπιμήνος / Έηοςρ 2016 

 

Ιζηοπικό ςτηλών καθαπών κεπδών €329 εκαη. παπά ηη μείυζη ηυν 

διεθνών πεπιθυπίυν διύλιζηρ καηά 25% 

 

Ο Όκηινο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ αλαθνίλσζε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2016, 

ζύκθσλα κε ΓΠΥΠ. Σν 2016 γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, κεηά ηηο δεκηνγόλεο ρξήζεηο 2013 

θαη 2014 ν Όκηινο επέηπρε ηδηαίηεξα πςειή θεξδνθνξία παξά ηελ ππνρώξεζε θαηά 25% ησλ 

δηεζλώλ πεξηζσξίσλ δηύιηζεο, ζεκεηώλνληαο ηελ πςειόηεξε επίδνζε δεκνζηεπκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ, κε ηα θέξδε EBITDA  λα αλέξρνληαη ζε €836 εθαη. 

θαη ηα θαζαξά θέξδε ζε €329 εθαη. έλαληη θαζαξώλ θεξδώλ €45 εθαη. ην 2015 θαη δεκηώλ 

€369 εθαη. ην 2014. Σα ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θεξδώλ 

απνηίκεζεο απνζεκάησλ ύςνπο €102 εθαη., ιόγσ ηεο αλάθακςεο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ αξγνύ 

πεηξειαίνπ, δηαηεξήζεθαλ γηα δεύηεξε ρξνληά ζηα ηζηνξηθά πςειόηεξα επίπεδα γηα ηνλ 

Όκηιν, κε πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA €731 εθαη. θαη πγθξίζηκα Καζαξά Κέξδε €265 εθαη. 

έλαληη δεκηώλ €117 εθαη. ην 2013 θαη νξηαθώλ θεξδώλ €2 εθαη. ην 2014. 

 

Ιζηοπικό ςτηλό παπαγυγήρ και εξαγυγών 

Σα δηπιηζηήξηα ηνπ Οκίινπ ην 2016 ζεκείσζαλ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά 16% πνπ 

αλήιζε ζε 14,8 εθαη. Μ.Σ., ηελ πςειόηεξε επίδνζε ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ αμηνπνηώληαο 

πιήξσο ηελ πςειή δηαζεζηκόηεηα ησλ κνλάδσλ θαη ηηο επηινγέο ηξνθνδνζίαο, 

θαηαγξάθνληαο ππεξαπόδνζε ζε ζρέζε κε ηα ελδεηθηηθά πεξηζώξηα. Δπίζεο, λέν ηζηνξηθό 

πςειό ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο πνπ αλήιζαλ ζε 8,6 εθαη. ηόλνπο, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 

56% ησλ πσιήζεσλ. Θεηηθέο επηδόζεηο επίζεο θαηέγξαςαλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

Οκίινπ, κε ηα Πεηξνρεκηθά λα απμάλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηα €100 εθαη., επίζεο κε 

απμεκέλε παξαγσγή. Σα πγθξίζηκα EBITDA ηεο Δκπνξίαο αλήιζαλ ζε €100 εθαη., κε ηηο 
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πεξηζζόηεξεο ζπγαηξηθέο καο λα επηηπγράλνπλ αύμεζε κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο αγνξέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη. 

 

Ιζσςποποίηζη σπημαηοοικονομικήρ θέζηρ, μείυζη σπημαηοοικονομικού, κόζηοςρ και 

ενίζσςζη ηαμειακών ποών. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ν Όκηινο γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά επέηπρε ηζρπξέο ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο (πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA κείνλ επελδπηηθέο δαπάλεο) €605 εθαη. 

απμεκέλεο έλαληη ηνπ 2015 (€593 εθαη.) θαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο έλαληη ησλ αζζεληθώλ 

ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ 2014 (€281 εθαη.) θαη ηνπ 2013 (€66 εθαη.), ζπλερίδνληαο ηελ πνξεία 

βειηίσζεο ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηνπ Οκίινπ.  

Οη ηζρπξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ Οκίινπ ζηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά, κεηά θαη ηελ επηηπρή αλαδηαπξαγκάηεπζε θαη βειηίσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ ησλ δηάθνξσλ δαλείσλ θαη νκνιόγσλ (debt covenants), 

έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα γηα κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ δαλεηζκνύ θαηά €389 εθαη. επξώ, ώζηε λα 

αλέιζεη ηελ 31-12-2016 ζην πνζό ησλ €2.842 εθαη., κε πξνθαλείο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηνλ Όκηιν ηόζν ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή όζν θαη ζηελ επξύηεξε αγνξά, όπσο άιισζηε 

επηβεβαίσζε ε επηηπρήο έθδνζε λένπ νκνιόγνπ, πεληαεηνύο δηάξθεηαο, ύςνπο €375 εθαη. κε 

ηνθνκεξίδην 4,875%. 

Δπηπιένλ, ε απμεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ξεπζηόηεηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπκθσλίεο γηα 

απ’ επζείαο πξνκήζεηα κε ηηο θξαηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ ανπδηθήο Αξαβίαο, Ιξάλ, Ιξάθ 

θαη Αηγύπηνπ, επέηξεςαλ ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δνκή 

ηηκνιόγεζεο αξγώλ πεηξειαίσλ ζηε Μεζόγεην, κε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ 

Όκηιν, βειηηώλνληαο παξάιιεια θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο εθνδηαζκνύ Η απμεκέλε θεξδνθνξία θαη ε εμπγίαλζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δνκήο νδήγεζε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ζε αύμεζε θαηά €352 εθαη. ηα νπνία 

αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ €2.142 εθαη.  

Ο θαζαξόο δαλεηζκόο ην 2016 αλήιζε ζε €1.759 εθαη., θαη ν δείθηεο κόριεπζεο ζην 45% θαη 

ηα ζπλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα ζε €3.903 εθαη.. απνηππώλνληαο κηα ηζρπξνπνηεκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε. 
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Αύξηζη όγκυν και μεπιδίυν ζηην ελληνική αγοπά παπά ηην οπιακή μείυζη ηηρ 

εγσώπιαρ καηανάλυζηρ  

Σν 2016 ε ζπλνιηθή εγρώξηα θαηαλάισζε (δαζκνινγεκέλε θαη αδαζκνιόγεηε) ζεκείσζε 

νξηαθή κείσζε θαηά 0,26%(κείσζε ηεο δαζκνινγεκέλεο θαηά 0,81% έλαληη αύμεζεο ηεο 

αδαζκνιόγεηεο θαηά 0,91%) θαη αλήιζε ζε 10.424 ρηι. Μ.Σ. έλαληη 10.451 ρηι. Μ.Σ. ην 2015. 

Αληίζηνηρα, ε Δκπνξία ηνπ Οκίινπ αύμεζε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαηά 7,8%, νη νπνίεο 

αλήιζαλ ζε 3.538 ρηι. Μ.Σ., όπσο επίζεο απμήζεθε θαη ην κεξίδην αγνξάο ζε όια ηα 

πξντόληα, αύμεζε πνπ θπκάλζεθε κεηαμύ 0,3% θαη 8,1% αλά πξντόλ, κε απνηέιεζκα 

ζπλνιηθή αύμεζε θαηά 2,4%. 

Πξόνδνο ππήξμε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ηδηνιεηηνπξγνύκελσλ πξαηεξίσλ όπνπ ηα 

πξαηήξηα κε ην ζήκα EKO θαη BP κε ηε ζεηηθή εηθόλα ζηελ παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ θαη 

πξντόλησλ, δηεηζδύνπλ έληνλα ζηελ αγνξά.  

 

ημανηικά γεγονόηα 

ην πιαίζην ζρεηηθνύ δηεζλή δηαγσληζκνύ, ε ΔΛΠΔ αλαθεξύρζεθε από ην ΤΠΔΝ σο 

Δπηιεγείο Αηηώλ γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζην Block 10 πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κππαξηζζηαθνύ θόιπνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία πώιεζεο ηνπ 66% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ζηελ 

εηαηξεία SOCAR, δελ θαηέιεμε ζε νξηζηηθή ζπλαιιαγή. Ο Όκηινο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΣΑΙΠΔΓ, ζα θαζνξίζεη ηα επόκελά ηνπ βήκαηα.  

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε από ηε ΡΑΔ ην Γεθέκβξην 

2016, γηα θαηαζθεπή θσηνβνιηατθώλ έξγσλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 40 MW, ν Όκηινο ππέβαιε 

επηηπρείο πξνζθνξέο θαη γηα ηα 3 έξγα κε ηα νπνία ζπκκεηείρε, ζπλνιηθήο ηζρύνο 8,6 MW. Η 

αλάπηπμε ηνπο ζα πξνρσξήζεη ζηνπο επόκελνπο κήλεο.  

 

Γιανομή Μεπίζμαηορ 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2016 θαη ηε βειηησκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο ύςνπο €0,20/κεηνρή.  
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Αποηελέζμαηα Γ’ Σπιμήνος – κύπιερ εξελίξειρ  

Ανάκαμτη διεθνών ηιμών απγού ζηο Γ’ Σπίμηνο 

Η απόθαζε ηνπ ΟΠΔΚ γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη εμαγσγώλ αξγνύ νδήγεζε ζηελ 

αλάθακςε ησλ δηεζλώλ ηηκώλ αξγνύ, κε ηελ ηηκή ηνπ Brent λα θπκαίλεηαη θαηά κέζν όξν ζηα 

$51/bbl, ηελ πςειόηεξε από ην Γ’ Σξίκελν ηνπ 2015. 

Σα απμεκέλα πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο δηπιηζηεξίσλ ζην Γ’ Σξίκελν επεξέαζαλ ηα ηζνδύγηα 

πξνζθνξάο-δήηεζεο πξντόλησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάθακςε πεξηζσξίσλ ησλ βαζηθώλ 

πξντόλησλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, εληζρύνληαο ηα ελδεηθηηθά πεξηζώξηα 

δηύιηζεο Μεζνγείνπ. Έηζη ηα πεξηζώξηα ηύπνπ FCC δηακνξθώζεθαλ ζηα $5,4/bbl, έλαληη 

$4,7/bbl πέξπζη, θαη ηα πεξηζώξηα Hydrocracking ζηα $5,5/bbl, έλαληη $6,6/bbl πέξπζη. Γηα ην 

ζύλνιν ηνπ έηνπο ηα δπν βαζηθά ελδεηθηηθά πεξηζώξηα θπκάλζεθαλ ζηα $5,0/bbl, κεησκέλα 

θαηά $1,5/bbl (-25%) ζε ζρέζε κε ην 2015. 

 

Αποηελέζμαηα Γ’ Σπιμήνος  

Σα πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα €215 εθαη., απμεκέλα θαηά 17%, ελώ 

ηα πγθξίζηκα Καζαξά Κέξδε ζηα €82 εθαη., ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 27%. Οη θύξηνη 

παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ήηαλ ε απμεκέλε ζπλεηζθνξά ησλ 

δηπιηζηεξίσλ ηνπ Οκίινπ, ιόγσ ιεηηνπξγηθώλ επηδόζεσλ, θαη εληζρπκέλσλ δηεζλώλ 

πεξηζσξίσλ δηύιηζεο, αιιά θαη νη βειηησκέλεο επηδόζεηο ζε Πεηξνρεκηθά θαη Δγρώξηα 

Δκπνξία. Σν δηπιηζηήξην Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλν ζηακάηεκα γηα 

ζπληήξεζε (full turnaround), δηάξθεηαο 4 εβδνκάδσλ, πνπ νινθιεξώζεθε επηηπρώο θαη κε 

αζθάιεηα, ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Σν δηπιηζηήξην επαλήιζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

εληόο ηνπ Γ’ Σξηκήλνπ, κε βειηησκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηα Γεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα, εληζρύζεθαλ ζεκαληηθά από ηα θέξδε 

απνηίκεζεο απνζεκάησλ ύςνπο €82 εθαη., ιόγσ ηεο αλάθακςεο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ αξγνύ, 

αιιά θαη ηε ζπκθσλία γηα απνδεκίσζε ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ γηα ηα αξρηθά 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο flexicoker ηνπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο θαηά ην 2013-

2014, κε ηα Γεκνζηεπκέλα Καζαξά Κέξδε λα αλέξρνληαη ζηα €145 εθαη. 

Ο Όκηινο θαηέγξαςε γηα έλα αθόκα Σξίκελν ηζρπξέο ηακεηαθέο ξνέο, κε ηηο λειηοςπγικέρ 

ηαμειακέρ ποέρ (πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA – επελδπηηθέο δαπάλεο) λα διαμοπθώνονηαι 

ζηα €171 εκαη., ζπλερίδνληαο ηελ πνξεία ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ Οκίινπ. 
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ΓΙΤΛΙΗ, ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΠΩΛΗΔΙ 

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

Πσιήζεσλ αλήιζαλ ζηα €169 εθαη. 

 Η παξαγσγή ησλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα 3,7 εθαη. ηόλνπο, επεξεαζκέλε 

από ηε κεησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Γηπιηζηεξίνπ Θεζζαινλίθεο ιόγσ ζπληήξεζεο, κε 

πνζνζηό παξαγσγήο ιεπθώλ πξντόλησλ λα αλέξρεηαη ζην 84% 

 Οη εμαγσγέο αλήιζαλ ζηα 2 εθαη. ηόλνπο, ειαθξώο κεησκέλεο ζε ζρέζε κε πέξπζη, ζην 

53% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ύςνπο 3,8 εθαη. ηόλσλ. 

 

ΠΔΣΡΟΥΗΜΙΚΑ 

 Παξά ηε κείσζε ησλ δηεζλώλ πεξηζσξίσλ πνιππξνππιελίνπ, ν θιάδνο Πεηξνρεκηθώλ 

δηαηήξεζε ηελ θεξδνθνξία ηνπ ζε πςειά επίπεδα, κε ηα θέξδε EBITDA ζηα €25 εθαη. 

θαζώο νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 8% ζηηο 64 ρηι. ηόλνπο.  

 

ΔΜΠΟΡΙΑ 

 Σν πγθξίζηκν EBITDA ηεο Δκπνξίαο αλήιζε ζε €20 εθαη. έλαληη €17 εθαη., 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 17% ζε ζρέζε κε πέξπζη.  

 Η αύμεζε κεξηδίσλ αγνξάο ζηελ Δγρώξηα Δκπνξία ήηαλ ν θύξηνο ιόγνο βειηίσζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο κε ην πγθξίζηκν EBITDA ζηα €9 εθαη.. 

 Η Γηεζλήο Δκπνξία επεξεάζηεθε από ηε κείσζε πεξηζσξίσλ ζηελ αγνξά ηεο Βνπιγαξίαο 

θαη ηεο εξβίαο, κε ην πγθξίζηκν EBITDA λα δηακνξθώλεηαη ζηα €11 εθαη.. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

 Η ζπλεηζθνξά ηεο ΓΔΠΑ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ ζηα ελνπνηεκέλα Καζαξά 

Κέξδε ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα €15 εθαη., ιόγσ ζεκαληηθήο αύμεζεο δήηεζεο από 

παξαγσγνύο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Φ.Α. θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

 Σα EBITDA ηεο Elpedison δηακνξθώζεθαλ ζηα €11 εθαη. ζην Γ’ Σξίκελν.  
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ΟΜΙΛΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ 

ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ Γ’ ΣΡΙΜΗΝΟΤ / 
ΔΣΟΤ 2016 

(ζύμθυνα με ηα Γιεθνή Ππόηςπα Υπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ) 

€ εκαη. 
Γ’ Σπίμ. 

2015 
Γ’ Σπίμ. 

2016 
% Δ  Έηορ 2015 Έηορ 2016 % Δ 

ηοισεία αποηελεζμάηυν       

Όγθνη πσιήζεσλ Γηύιηζεο (ρηι. 
ΜΣ) 

4.070 3.830 -6%  14.258 15.618 10% 

Πσιήζεηο  1.803 1.873 4%  7.303 6.680 -9% 

EBITDA 31 303 -  444 836 88% 

ςγκπίζιμα EBITDA 1 184 215 17%  758 731 - 

Καζαξά Κέξδε -60 145 -  45 329 - 

ςγκπίζιμα Καθαπά Κέπδη 1 65 82 27%  268 265 -1% 

Κύπια ηοισεία Ιζολογιζμού         

Απαζρνινύκελα Κεθάιαηα     2.913 3.903 34% 

Καζαξόο Γαλεηζκόο     1.122 1.759 57% 

        

Σημείωζη 1: Αναπποζαπμοζμένα για ηιρ επιπηώζειρ από ηην αποηίμηζη ηων αποθεμάηων 

καθώρ και μη λειηοςπγικών κεπδών/εξόδων 

 

ημείυζη ππορ ηοςρ ζςνηάκηερ: 

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.  

 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: 

Β. Σζάηηαο, Γηεπζπληήο ρέζεσλ κε Δπελδπηέο 

Σει.:  210-6302399 

Email: vtsaitas@helpe.gr 

mailto:vtsaitas@helpe.gr

