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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

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

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 1/1/2017- 1/1/2016- 1/1/2017- 1/1/2016-

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Eνσώματα πάγια 3.311.893 3.290.806 2.719.172 2.706.681 Λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 105.684 108.294 7.042 6.490 (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 519.785 465.671 482.391 466.224

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 862.616 881.711 691.308 729.213

Αποθέματα 1.056.393 941.281 963.746 851.423 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 791.205 868.331 989.901 1.036.420 Αποσβέσεις 189.276 209.478 140.001 151.452

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 11.514 15.192 11.514 15.192 Απομείωση αξίας παγίων 2.689 8.313 - -

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 1.018.913 1.081.580 813.251 888.783 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (878) (1.404) (725) (1.272)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.857 1.626 1.252 1.017 Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 169.653 205.909 153.105 189.015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.160.075 7.188.821 6.197.186 6.235.219 Έσοδα από τόκους (4.600) (5.129) (12.834) (13.541)

Κέρδη/ (ζημιές) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (31.228) (13.907) (33.724) (38.348)

Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 55.594 71.511 43.259 55.413

Συναλλαγματικές (κέρδη) / ζημιές 8.173 (20.773) 8.483 (21.462)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Προεξόφληση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 6.272 (8.285) - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Κέρδη/ (ζημιές) από εκποίηση παγίων 1.685 (633) 280 71

Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 916.421 910.751 780.236 787.552

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.288.578 1.019.679 789.142 570.069

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.308.659 2.039.760 1.809.223 1.590.150

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 62.915 101.875 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β) 2.371.574 2.141.635 1.809.223 1.590.150 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 920.234 1.456.204 909.579 1.460.281 δραστηριότητες

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 299.938 422.598 215.917 341.755 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων (116.523) (281.476) (117.608) (272.911)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.900.269 1.386.299 1.704.951 1.150.418 (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 62.948 (155.812) 57.287 (83.302)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.668.060 1.782.085 1.557.516 1.692.615 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (409.535) (790.829) (412.132) (826.694)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.788.501 5.047.186 4.387.963 4.645.069 Μείον:

Καταβεβλημένοι Φόροι (10.375) (16.159) (20) (1.279)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.160.075 7.188.821 6.197.186 6.235.219 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 442.936 (333.525) 307.763 (396.634)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €) Επενδυτικές δραστηριότητες

1/1/2017- 1/1/2016- 1/1/2017- 1/1/2016- Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (208.732) (125.719) (149.930) (91.161)

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Είσπραξη από πωλήση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 30 2.168 - 82

Εισπραχθείσες επιδοτήσεις 110 1.431 - -

Κύκλος εργασιών 7.994.690 6.613.253 7.233.600 5.925.776 Εισπραχθέντες τόκοι 4.600 5.129 12.834 13.541

Μικτά κέρδη 1.087.492 1.007.128 758.145 701.165 Αγορά θυγατρικής καθαρή από ταμειακά διαθέσιμα - (350) - -

Λειτουργικό αποτέλεσμα 661.783 631.771 597.421 581.888 Μερίσματα εισπραχθέντα 19.346 1.139 33.724 38.348

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων 519.785 465.671 482.391 466.224 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές (147) - 1.584 (9.711)

Φόρος εισοδήματος (135.862) (136.936) (136.400) (131.901)

Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση 8 - - -

(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους 383.923 328.735 345.991 334.323 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (184.785) (116.202) (101.788) (48.901)

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 381.372 329.760

Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.551 (1.025)

383.923 328.735 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (160.830) (190.479) (162.494) (180.425)

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (13.111) 25.930 (9.711) 30.936 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (104.115) (473) (104.116) (474)

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους 370.812 354.665 336.280 365.259 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας (2.561) (2.925) - -

Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων 11.873 (1.969) 11.873 (1.969)

Κατανέμονται σε: Απόκτηση ιδίων μετοχών (10.245) - (10.245) -

Ιδιοκτήτες μητρικής 368.989 355.819 Συμμετοχή μειοψηφίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 76 - - -

Δικαιώματα Μειοψηφίας 1.823 (1.154) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 288.000 507.732 283.606 505.968

370.812 354.665 Εξοφλήσεις δανείων (322.622) (900.799) (279.775) (839.789)

Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (300.424) (588.913) (261.151) (516.689)

(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€) 1,25 1,08 1,13 1,09

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 850.181 839.845 736.697 732.068 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (42.273) (1.038.640) (55.176) (962.224)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2017 & 1/1/2016 αντίστοιχα) 2.141.635 1.790.270 1.590.150 1.224.891

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 924.055 1.952.808 731.258 1.683.600

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους 370.812 354.665 336.280 365.259

Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής (106.962) - (106.962) - Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (8.521) 9.887 (8.483) 9.882

Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας (2.561) (2.925) - -Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 4172/2013 - - - -

Συμμετοχή μειοψηφίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 76 - - -

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους (9.714) - (9.714) - Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (42.273) (1.038.640) (55.176) (962.224)

Αγορά ιδίων μετοχών (10.245) - (10.245) -

Διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό 9.714 - 9.714 -

Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων (136) (375) - -

Εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας (21.045) - - -

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 2.371.574 2.141.635 1.809.223 1.590.150 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 873.261 924.055 667.599 731.258

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) για επίδικες υποθέσεις 8.167 6.058

β) για φορολογικές εκκρεμότητες 6.312 3.911

γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 131.611 104.331

δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 35.976 35.791

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

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Μεταβολές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση 6 (6.267) - (6.414)

Μείωση αξίας γης (1.669) - - -

Μεταφορά αποθεματικού στοιχείων διαθέσιμων προς πώληςη στο λειτουργικό 

κέρδος - 6.414 - 6.414

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (9.589) (7.776) (7.100) (4.568)

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 752 (1.076) - -

Απραγματοποίητα κέρδη/(ζημιές) στην αποτίμηση πράξεων

αντιστάθμησης κινδύνου (4.590) 15.862 (4.590) 15.862

Αποχαρακτηρισμός πράξεων αντιστ. κινδύνου μέσω της κατάστασης

συνολικών εισοδημάτων 1.979 19.642 1.979 19.642

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - (869) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (13.111) 25.930 (9.711) 30.936

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα 1.204.646 3.492.271

Έξοδα 899.184 951.694

Απαιτήσεις 97.841 518.685

Υποχρεώσεις 9.979 47.356

Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 5.301 5.226

Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης - -

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)

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΛΠ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018

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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

1.Στη σημείωση Αρ. 34 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο
και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της Eταιρείας, (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν από την μητρική εταιρεία  προς 
διάθεση στους συμμετέχοντες του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, όπως περιγράφεται στη σημείωση Αρ. 13),  οι οποίες 
κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 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 2016. 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, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2012, β) για 
την πρώην Ελληνικα Καυσιμα ΑΕ έως και τη χρήση του 2011, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι για τις επόμενες χρήσεις έως και το 2013, γ) για την ΕΚΟ έως και τη 
χρήση του 2007, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι για τις επόμενες χρήσεις έως και το 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 φορολογικών χρήσεων, πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στη σημείωση Αρ.27 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων 4. Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2017 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2.1 των ετήσιων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση 
των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 31 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, 
λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών 
δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου. H Διοίκηση εκτιμά, ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις πέραν αυτών που αναφέρονται και 
συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 6 Με απόφαση του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) την 1η Μαρτίου 2017, το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας 
για διάθεση ποσοστού 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% από το ποσοστό 65% των μετοχών που κατέχει το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), σε συνδυασμό με το 35% των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ) και τη λήξη της διαδικασίας πώλησης του ίδιου 
ποσοστού (66%) των μετοχών του ΔΕΣΦΑ που είχε εκκινήσει το 2012 (με τη SOCAR). Επιπροσθέτως, το άρθρο 103 του εντελώς πρόσφατου ν. 4472/2017 
προβλέπει ότι, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017 το 66% των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ επί κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς 
διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ και το υπόλοιπο (34%) θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Στις 26 Ιουνίου 2017 δημοσιεύθηκε η 
Πρόσκληση για την Εκδήλωση Μη Δεσμευτικής Δήλωσης Ενδιαφέροντος. Τέσσερις φορείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δύο εξ’ αυτών ενημερώθηκαν από τους 
Πωλητές στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 ότι προκρίθηκαν στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) και πλέον 
αναγνωρίζονται ως Υποψήφιοι Φορείς. Οι δύο Υποψήφιοι Φορείς είναι αφενός η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρίες SNAM S.p.A., FLUXYS S.A., Enagas 
Internacional S.L.U. και N.V. Nederlandse Gasunie και αφετέρου η εταιρία Regasificadora del Noroeste S.A. Οι Υποψήφιοι Φορείς υπέβαλαν τις δεσμευτικές 
προσφορές τους στις 16 Φεβρουαρίου 2018, σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών της 10ης Οκτωβρίου 2017. O Όμιλος 
ενοποιεί τον Όμιλο της ΔΕΠΑ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και η αξία της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
οποία αντικατοπτρίζει το 35% στον Όμιλο ΔΕΠΑ, ανέρχεται στα €659 εκ. Επιπρόσθετα, η αξία της συμμετοχής στην ΔΕΠΑ, στις οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέρχεται στα €237 εκ. O Όμιλος ΔΕΠΑ, με την παρούσα σύστασή του, συνεχίζει να λογίζεται και να περιλαμβάνεται 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Αρ. 8 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
του Ομίλου). 7. Κατά το 2017, ο Όμιλος: α) παρέτεινε την ημερομηνία λήξης ομολογιακού δανείου €400 εκ. από τον Οκτώβριου του 2017 μέχρι τον Απρίλιο 2018 
ενώ βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσής του, β) παρέτεινε την ημερομηνία λήξης ομολογιακού δανείου €200 εκ. μέχρι τον Φεβρουάριο 2018 με την προοπτική 
αντικατάστασης του δανείου με άλλο δάνειο διάρκειας 3 ετών, γ) Προχώρησε σε εκταμίευση 167 εκ. από το δεσμευμένο μέρος κοινοπρακτικού ομολογιακού 
δανείου ύψους €400 εκ. και παρέτεινε την ημερομηνία λήξης του δανείου για τον Μάϊο 2018 δ) προχώρησε στην αποπληρωμή του ανεξόφλητου ποσού Ευρω-
ομολόγου €500 εκ. συνολικού ύψους €264 εκ. στη λήξη του ε) εξέδωσε νέες ομολογίες ύψους €74,53 εκ. με σκοπό να ενοποιηθούν και να αποτελέσουν μια ενιαία 
σειρά με τις ήδη υπάρχουσες ομολογίες ύψους €375 εκ. οι οποίες λήγουν τον Οκτώβριο του 2021, στ) κατέληξε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, ώστε να μην χρειάζεται εγγύηση για το αντίστοιχο δάνειο. Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στη σημείωση αρ.16 των ετήσιων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.   8. Στις 16 Ιανουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να άρει το σύνολο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών κυρώσεων 
που είχε επιβάλει στο Ιράν. Την ίδια ημέρα επήλθε επίσης μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από τις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. 
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, τα Ελληνικά Πετρέλαια και η NIOC κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο στις 22 Ιανουαρίου 2016 για την επανέναρξη των 
εμπορικών τους σχέσεων σχετικά με την προμήθεια αργού, καθώς και για τη διευθέτηση των οφειλών. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση αρ. 
15 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου . 9. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2017 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.056 , 
Όμιλος: 2.837 άτομα (31/12/2016: Εταιρεία: 1.937, Όμιλος: 2.708 άτομα). 
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