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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων: 16 ΜΑΪΟΥ 2019

(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

31/3/2019 31/12/2018 31/3/2019 31/12/2018 1/1/2019 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2018

31/3/2019 31/3/2018 31/3/2019 31/3/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.245.594 3.268.928 2.673.521 2.684.237 Λειτουργικές δραστηριότητες

Δικαιώματα χρήσης παγίων 215.259 - 24.311 -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 105.365 105.617 5.427 4.799 (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 64.047 92.236 51.199 77.213

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 512.774 528.122 1.040.997 1.041.259

Αποθέματα 1.127.235 993.031 1.023.867 893.859 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 807.613 821.598 659.114 680.347 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 54.983 47.196 36.464 34.031

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 3.493 3.133 - - Απομείωση αξίας παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.979 1.512 963 991

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 1.223.449 1.276.366 1.039.379 1.071.585 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (195) (196) (156) (158)

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 842 634 513 318 Χρηματοοικονομικά έσοδα (1.000) (975) (2.388) (2.487)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.241.624 6.997.429 6.467.129 6.376.404 Χρηματοοικονομικά έξοδα 33.296 39.508 30.567 36.419

Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων 2.273 - 219 -

Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (18.091) (13.895) - -

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 11.551 12.814 11.148 5.380

Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Συναλλαγματικές διαφορές (1.255) 2.118 (1.563) 2.501

Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 Αποσβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων (244) 977 (61) -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.365.734 1.310.691 1.170.523 1.126.596 (Κέρδη)/ζημιές περουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (360) - - -

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 2.385.815 2.330.772 2.190.604 2.146.677 (Κέρδη)/ζημιές από εκποίηση παγίων (122) (85) (1.074) -

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 63.445 63.959 - - 146.862 181.210 125.318 153.890

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.449.260 2.394.731 2.190.604 2.146.677

Έντοκα δάνεια 1.629.332 1.627.171 1.661.904 1.657.598 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 578.468 420.148 363.516 337.080 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Βραχυπρόθεσμα έντοκα δάνεια 1.116.532 1.108.785 919.791 915.350 δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.468.032 1.446.594 1.331.314 1.319.699 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων (135.932) 14.490 (132.306) 14.838

Σύνολο υποχρεώσεων 4.792.364 4.602.698 4.276.525 4.229.727 (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 6.467 (63.840) (305.845) (51.826)

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (12.883) (229.889) 322.010 (198.104)

Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.241.624 6.997.429 6.467.129 6.376.404 Φόροι εισοδήματος εισπραχθέντες/ (καταβληθέντες) (2.660) 4.492 (1.768) 5.768

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 1.854 (93.537) 7.409 (75.434)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1/2019 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2018

31/3/2019 31/3/2018 31/3/2019 31/3/2018
Επενδυτικές δραστηριότητες

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 1.991.216 2.168.386 1.824.373 2.010.635 Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (31.360) (25.452) (25.851) (17.401)

Μικτά κέρδη 186.315 223.699 120.549 154.843 Είσπραξη από πωλήση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 245 20 4 -

Λειτουργικό αποτέλεσμα 79.270 118.992 78.034 113.646 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές 200 - - -

Κέρδη προ φόρων 64.047 92.236 51.199 77.213 Αγορά θυγατρικής, καθαρής από χρηματικά διαθέσιμα - (16.000) - (16.000)

Φόρος εισοδήματος (17.433) (18.015) (15.144) (17.398) Καταβολή τιμήματος εξαγοράς μη ελεγχουσών συμμετοχών θυγατρικής - (1.298) - -

Καθαρά κέρδη έτους 46.614 74.221 36.055 59.815 Εισπραχθείσες επιδοτήσεις - 80 - -

Τόκοι εισπραχθέντες 1.000 975 2.388 2.487

Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων (259) - - -

Εισπράξεις από πώληση επένδυσεων σε συμμετοχικούς τίτλους - 257 - -

Κέρδη / (ζημιές) αποδοτέα σε: Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδεδ. Επιχειρήσεων - - - (850)

Ιδιοκτήτες μητρικής 47.115 74.272 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (30.174) (41.418) (23.459) (31.764)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (501) (51)

46.614 74.221

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φορολογία 7.915 1.613 7.872 1.761

Συγκεντρωτικά συνολικά  έσοδα μετά από φόρους 54.529 75.834 43.927 61.576

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα αποδοτέα σε: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (26.215) (32.663) (23.295) (29.957)

Ιδιοκτήτες μητρικής 55.043 75.889 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας - (3) (7) (3)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (514) (55) Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων - 144.445 - 144.445

54.529 75.834 Αγορά ιδίων μετοχών - (249) - (249)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.722 - 4.442 7.700

Εξοφλήσεις δανείων 148 (165.734) - (161.567)

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 0,15 0,24 0,12 0,20 Πληρωμή υποχρεώσεων μισθωμάτων (10.854) - (1.854) -

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (29.199) (54.204) (20.714) (39.631)

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 134.253 166.188 114.498 147.677

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

31/3/2019 31/3/2018 31/3/2019 31/3/2018 Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (57.519) (189.159) (36.764) (146.829)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2019  & 1/1/2018 (δημοσιευμένο) 2.394.731 2.371.574 2.146.677 1.809.223

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής - (3.303) - (958)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2019 & 1/1/2018  

(αναπροσαρμοσμένο)   2.394.731 2.368.271 2.146.677 1.808.265

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.275.159 873.261 1.070.377 667.599

Συγκεντρωτικά συνολικά  έσοδα μετά από φόρους 54.529 75.834 43.927 61.576

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους - (390) - (390) Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.602 (2.514) 4.559 (2.501)

Αγορά ιδίων μετοχών - (249) - (249)

Διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό - 389 - 389 Καθαρή μείωση αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (57.519) (189.159) (36.764) (146.829)

Μεταφορά ληφθείσας επιχορήγησης σε αφορολόγητο αποθεματικό - 80 - -

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 2.449.260 2.443.935 2.190.604 1.869.591 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.222.242 681.588 1.038.172 518.269

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) για επίδικες υποθέσεις 29.199 22.725

β) για φορολογικές εκκρεμότητες 2.401 -

γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 165.708 134.422

δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 67.678 67.678

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

31/3/2019 31/3/2018 31/3/2019 31/3/2018

Μεταβολές αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων στην εύλογη αξία (4) (147) (17) (123)

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 7.889 1.884 7.889 1.884

Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές 30 (124) - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) 7.915 1.613 7.872 1.761

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα 140.149 711.333

Έξοδα 114.338 126.783

Απαιτήσεις 84.122 155.215

Υποχρεώσεις 15.266 40.082

Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 1.752 1.699

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Αθήνα,  16  Μαϊου 2019

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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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 αναρτώντ αι οι οικονομικές 

1. Στη σημείωση Αρ. 25 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που 
περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της Eταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από 
θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 9. 3. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που 
διενεργούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές/Λογιστές, όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα έχουν λάβει Εκθέσεις Φορολογικής 
Συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση 2017. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις Φορολογικές 
Αρχές, οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έως και τη χρήση του 2011 β) για την πρώην Ελληνικα Καυσιμα ΑΕ έως και τη 
χρήση του 2011 γ) για την ΕΚΟ έως και τη χρήση του 2010, ανεξάρτητα από την πιθανότητα διενέργειας μελλοντικών φορολογικών ελέγχων, η Διοίκηση του 
Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον έλεγχο των μη ελεγμένων φορολογικ ών χρήσεων, πέρα 
από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στη σημείωση Αρ.23 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 4. Για 
την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31/03/2019, έχουν τηρηθεί οι 
βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2018, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 
2019 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31/03/2019. Όπου ήταν 
αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσ ας χρήσης. 5. Όπως 
αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και 
του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά 
των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου . 6 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2018 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.046, Όμιλος: 
2.859 (31/12/2018: Εταιρεία: 2.053, Όμιλος: 2.846 άτομα).

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της,Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

& &
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