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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.405.740 3.463.119 2.776.050 2.804.714
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 132.717 143.841 9.492 10.776
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 879.677 861.900 869.469 821.866 Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους (144.902) (138.527) (115.480) (166.554)

Αποθέµατα 1.056.236 1.005.264 954.254 882.040 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα στους µετόχους της µητρικής - (45.845) - (45.845)
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 711.701 742.513 863.418 870.823 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα στους µετόχους της µειοψηφίας (1.827) (2.739) - -
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.279.047 959.602 1.064.427 739.311 Συµµετοχή µετόχων µειοψηφίας σε µείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - - -
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα Λοιπές κινήσεις καταχωρηµένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια - - - -
για πώληση 1.239 1.163 50 45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.466.357 7.177.402 6.537.160 6.129.575 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 2.067.737 2.309.120 1.490.889 1.694.674

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 (ποσά σε χιλιάδες €)
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 1/1/2014 1/1/2013 1/1/2014 1/1/2013
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 936.009 1.078.874 470.808 586.288 30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 1.956.090 2.098.955 1.490.889 1.606.369
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 111.647 115.511 Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ ) = (α) + (β) 2.067.737 2.214.466 1.490.889 1.606.369 (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (179.898) (216.252) (150.548) (260.667)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.826.024 1.311.804 1.802.128 1.226.430
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 153.959 163.602 83.342 89.422 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.234.687 1.338.384 1.050.211 1.145.820 Αποσβέσεις 149.139 160.307 100.435 110.143
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.183.950 2.149.146 2.110.590 2.061.534 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (1.629) (2.661) (1.017) (2.113)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.398.620 4.962.936 5.046.271 4.523.206 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 171.056 161.923 146.355 135.090

Πιστωτικοί  τόκοι και συναφή έσοδα (5.415) (5.324) (14.193) (10.904)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.466.357 7.177.402 6.537.160 6.129.575 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας (22.613) (50.768) (47.545) (17.122)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιµήσεων 21.545 14.781 10.788 24.299

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Συναλλαγµατικές διαφορές 10.146 (10.129) 5.047 (2.925)
(ποσά σε χιλιάδες €) Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (523) (977) - -

1/1/2014 1/1/2013 1/7/2014 1/7/2013 141.808 50.900 49.322 (24.199)
30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

Κύκλος εργασιών 7.095.566 7.447.050 2.632.917 2.649.857
Μικτά κέρδη 291.125 204.482 100.251 143.753
(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (26.724) (120.550) (8.347) 36.041
(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (179.898) (216.252) (78.733) (5.281) Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
Μείον φόροι 39.139 42.228 28.975 9.002 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
(Ζηµιές) / Κέρδη µετά από φόρους (140.759) (174.024) (49.758) 3.721 δραστηριότητες

(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων (47.921) 145.028 (77.925) 93.627
Κατανέµονται σε: (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 21.768 (266.577) 2.163 (365.644)
Ιδιοκτήτες µητρικής (138.730) (171.028) (50.697) 1.942 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 14.335 (147.657) 26.472 (144.854)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (2.029) (2.996) 939 1.779 Μείον:

(140.759) (174.024) (49.758) 3.721 Καταβεβληµένοι Φόροι (20.625) (6.119) (13.376) -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 109.365 (224.425) (13.344) (441.070)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4.143) 35.497 (5.412) 9.655
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους (144.902) (138.527) (55.170) 13.376

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (142.865) (135.576) (56.198) 11.487
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (2.037) (2.951) 1.028 1.889 Επενδυτικές δραστηριότητες

(144.902) (138.527) (55.170) 13.376 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (85.201) (56.484) (72.147) (46.757)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων 1.283 4.097 - -

(Ζηµιές)/Κέρδη µετά από φόρους & δικ. µειοψηφίας ανά µετ.(€) (0,45) (0,56) (0,17) 0,01 Τόκοι εισπραχθέντες 5.415 5.324 14.193 10.904
Μερίσµατα εισπραχθέντα 38.356 12.802 47.545 13.748
Από (αύξηση)/µείωση µετοχ.κεφ. θυγατρικών,συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών 
επενδύσεων - (2.504) (13) (2.504)

(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 120.786 37.096 43.901 74.720 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (40.147) (36.765) (10.422) (24.609)

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1/2014 1/1/2013 1/7/2014 1/7/2013
30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (142.196) (126.747) (120.540) (102.105)
Κύκλος εργασιών 6.542.111 6.906.069 2.414.230 2.442.930 Μερίσµατα πληρωθέντα (2.186) (46.442) (359) (43.703)
Μικτές (ζηµιές) / κέρδη 78.651 17.216 9.105 60.471 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.096.056 1.276.000 1.041.015 1.151.170
(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών Εξοφλήσεις δανείων (724.125) (1.245.072) (593.137) (632.374)
επενδυτικών αποτελεσµάτων (13.339) (139.406) (38.557) 6.927 Χορήγηση δανείου σε θυγατρική εταιρεία - - - (137.900)
(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (150.548) (260.667) (89.812) (36.524) Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 227.549 (142.261) 326.979 235.088
Μείον φόροι 40.044 57.199 32.015 13.336
(Ζηµιές) / Κέρδη µετά από φόρους (110.504) (203.468) (57.797) (23.188)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (4.976) 36.914 (10.146) 10.294 ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 296.767 (403.451) 303.213 (230.591)

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους (115.480) (166.554) (67.943) (12.894)

(Ζηµιές) / Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) (0,36) (0,67) (0,19) (0,08) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 959.602 901.061 739.311 627.738
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 22.678 (2.038) 21.903 (1.989)

(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 86.079 (31.376) (2.575) 29.721 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.279.047 495.572 1.064.427 395.158

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) για επίδικες υποθέσεις 4.731 3.000
β) για φορολογικές εκκρεµότητες 6.503 3.310
γ) για µελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 83.101 67.464
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 7.814 7.724

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους του Οµίλου και της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013
Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση 70 (131) - -

Πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου ταµειακών ροών (4.975) 7.276 (4.976) 7.276
Αποχαρακτηρισµός πράξεων αντιστ. κινδύνου µέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδηµάτων - 29.638 - 29.638

Λοιπές κινήσεις και συναλλαγµατικές διαφορές 762 (1.286) - -
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4.143) 35.497 (4.976) 36.914

12. Οι σωρρευτικές συναλλαγές του Οµίλου και της µητρικής εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη (σε χιλ.Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα 869.675 2.917.963
Έξοδα 656.126 697.256
Απαιτήσεις 81.805 613.060
Υποχρεώσεις 36.651 114.201
Συναλλαγές και αµοιβές ∆/κων στελεχών και µελών ∆ιοίκησης 3.312 3.229
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις ∆/κων στελεχών και µελών ∆ιοίκησης - -

Αθήνα,  10  Νοεµβρίου 2014

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α    Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α    Α. Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 000296601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

1.907.073Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2014 & 1/1/2013 αντίστοιχα) 2.214.466 2.496.231 1.606.369

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της µητρικής Εταιρείας. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι 
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

1. Στη σημείωση Αρ. 26 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που 

περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική 

είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 9 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 

Τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.  για τις χρήσεις 2006 -2009. Με βάση αυτόν, 

προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές € 29 εκ., όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Για τις συγκεκριμένες λογιστικές διαφορές προέκυψε φόρος και προσαυξήσεις ύψους περίπου € 21,6 εκ.. Η εταιρεία αξιολόγησε την ανωτέρω 

κατάσταση  και δε θεωρεί ότι θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις. 4. 

Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30/09/2014 έχουν τηρηθεί οι βασικές 

λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2013, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 

2014 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 30/09/2014. 

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της

παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, ο Όμιλος έχει 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις σε σχέση με τραπεζικές και λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια των 

εμπορικών τους συναλλαγών, έναντι των οποίων δημιουργούνται προβλέψεις όπου θεωρείται απαραίτητο. Δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές 

αλλαγές στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις του Ομίλου από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 (όπως περιγράφεται στις ετήσιες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2013). 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας 

με την Ελληνική Κυβέρνηση (βασικός μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή

προσπάθεια πώλησης της 35% επένδυσής του στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκρίθηκε δεσμευτική προσφορά 

για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ (100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ Α.Ε.) από την εταιρεία SOCAR (Αζερμπαϊτζάν) έναντι €400 εκατ., που αντιστοιχεί σε 

€212,1 εκατ. για το ποσοστό της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Η αποδοχή της προτεινόμενης συναλλαγής δόθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 583 εκατ.  Δεδομένου ότι 

η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά την έγκριση των αρμοδίων αρχών, και ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι 

εγκρίσεις καθώς και οι διαδικασίες πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η διοίκηση του Ομίλου, θεωρεί σωστό να διατηρήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, την 

πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 των 

ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Στις 16 Μαΐου 2014, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία  έκδοσης 

δολαριακού  ομολόγου  ύψους $400εκ. με διετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 4,625%.  Οι ομολογίες που εκδόθηκαν,  από την HELLENIC 

PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Oι ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων 

βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για γενικότερη κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου, όπως αναφέρεται στη σημ. Αρ. 

18 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 8. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην σημ. Αρ. 18 των ενδιάμεσων 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τον Ιούλιο 2014, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία έκδοσης Ευρω-ομολόγου  €325εκ. με  

πεντατή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,25%.  Οι ομολογίες που εκδόθηκαν,  από την HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως 

εγγυημένες από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Oι ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα 

κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για 

γενικότερη κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου.  Τον Ιούλιο του 2014 ο Όμιλος επίσης αναχρηματοδότησε υφιστάμενα κοινοπρακτικά 

δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανερχόταν στα €552 εκατ. μέσω έκδοσης δανείων συνολικού ύψους €400εκ. με ευνοϊκότερους όρους .

9. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2014 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 1.867, Όμιλος: 2.608 άτομα (30/09/2013: Εταιρεία: 2.087, 

Όμιλος: 2.951 άτομα).  


