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I.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]

Ο Όμιλος

Ε.Ν. Χριστοδούλου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ι.Α. Κωστόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Μήνυμα προς τους μετόχους
Αγαπητοί Μέτοχοι,
Στη διάρκεια του 2007 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρουσίασε σταθερά ανοδική
πορεία, επωφελούμενη από ένα σχετικά θετικό, παρότι άκρως ευμετάβλητο,
περιβάλλον αγοράς. Οι τιμές του αργού
πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική πορεία τους, καταγράφοντας αύξηση κατά
50% περίπου έναντι των επιπέδων του
2006, ενισχύοντας έτσι την κερδοφορία
μέσω της αποτίμησης των αποθεμάτων.
Επιπλέον, τα περιθώρια διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια στη Μεσόγειο, παρότι
αμετάβλητα σε σχέση με το 2006, διατηρήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το
μέσο όρο των τελευταίων ετών, εξαιτίας
των εύρωστων περιθωρίων για προϊόντα μέσης απόσταξης (πετρέλαιο κίνησης/θέρμανσης, καύσιμα αεροσκαφών).

Ικανοποιητικά υπήρξαν και τα περιθώρια απλής και ατμοσφαιρικής διύλισης,
παρά τις πιέσεις προς το τέλος του έτους
εξαιτίας του έντονου περιορισμού στα
περιθώρια του μαζούτ και των επίμονα
υψηλών τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ
έναντι του ευρώ προφανώς επέδρασε
αρνητικά στα αποτελέσματα. Το γεγονός
αυτό, όμως μετριάστηκε από την αποτίμηση των δανείων μας που εκφράζονται
σε δολάρια ΗΠΑ.
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Το 2007, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή
αυξήθηκαν κατά 35% και, αντικατοπτρίζοντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου
δραστηριοτήτων, την «κεφαλαιουχική
πειθαρχία» μας, καθώς και τον αυστηρό
έλεγχο των εξόδων, η απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων για τον Όμιλο βελτιώθηκε από 9% σε 11%. Η απόδοση αυτή
επέτρεψε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να
αυξήσει το συνολικό ετήσιο μέρισμα ανά
μετοχή σε €0,50, μια αύξηση της τάξης
του 8,4% για το 2006. Η συνολική απόδοση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των
μερισμάτων και της απόδοσης της τιμής
μετοχής, ανήλθε σε 12,2% για το 2007.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Στη διάρκεια του
2007, οι δείκτες ατυχημάτων (LWIF) διατήρησαν την πτωτική τους πορεία, συγκλίνοντας έτσι ακόμη περισσότερο με
τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων. Η ασφάλεια παραμένει πρωταρχικό
μέλημα και καταβάλλουμε προσπάθειες
για συνεχείς βελτιώσεις στον τομέα αυτόν. Επιπλέον, οι εκπομπές διοξειδίου
του θείου (SO2) μειώθηκαν κατά ένα τρίτο περίπου στη διάρκεια του 2007, ενώ
στα διυλιστήριά μας αποδίδεται μόλις
το 2% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Ελλάδα.
Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας,
δαπανήσαμε περίπου € 200 εκατ. σε περιβαλλοντικά έργα, ενώ βρισκόμαστε σε
πλήρη συμμόρφωση με τις τελευταίες
ευρωπαϊκές προδιαγραφές περί πετρελαϊκών προϊόντων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί έναν απόλυτα αφοσιωμένο κοινωνικό εταίρο στην αντιμετώπιση
ζητημάτων αειφορίας.
Με παρουσία σε 11 χώρες και δραστηριότητες που καλύπτουν 8 τομείς, στόχος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι να
μετατραπεί σε βασικό περιφερειακό και

διεθνώς ανταγωνιστικό ενεργειακό Όμιλο. Αξιοποιώντας τα βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, δηλαδή την
ηγετική μας θέση στην αγορά πετρελαιοειδών και πετροχημικών στην Ελλάδα,
την εξαιρετική θέση και γεωγραφική
κατανομή των εγκαταστάσεων, την τεχνολογική υπεροχή του διυλιστηρίου
Ασπροπύργου τις πλήρως καθετοποιημένες λειτουργίες στη διύλιση και τα
χημικά, την ισχυρή χρηματοοικονομική
θέση για χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η στρατηγική μας κινείται γύρω από
έξι βασικούς άξονες, με πρόβλεψη ύψους
€ 2,5 δις για επενδύσεις στη διάρκεια της
επόμενης πενταετίας:
• Αναβάθμιση εγχώριων διυλιστηρίων.
Η διύλιση παραμένει ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων μας, αποφέροντας περίπου 80% των κερδών
του Ομίλου. Βρισκόμαστε σε πορεία
αναβάθμισης του νότιου κόμβου διύλισης μέσω νέων μονάδων υδρογονοπυρόλυσης, οι οποίες θα ενισχύσουν
την ικανότητα μετατροπής και θα αυξήσουν την παραγωγή ειδών ντήζελ
(«λευκά προϊόντα») έναντι προϊόντων
χαμηλής προστιθέμενης αξίας όπως
είναι το μαζούτ. Αυτό το έργο ύψους
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€ 1,1 δις, χαρακτηριστικό παράδειγμα
βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζεται
από τάσεις μεταστροφής στην κατανάλωση ως προς το ντήζελ και τα
καύσιμα (μαζούτ), παρουσιάζει εξαιρετικές μελλοντικές αποδόσεις, ενώ
παράλληλα θα παράγει ντήζελ μηδενικού θείου και θα μειώσει σημαντικά το
σύνολο των εκπομπών ρύπων.
• Αναδιάρθρωση και βελτίωση αποδοτικότητας.
Χάρη στον έλεγχο των εξόδων μας, το
2007 καταφέραμε να διατηρήσουμε
αμετάβλητες τις λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για
τέταρτη συναπτή χρονιά, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση κόστους περίπου
€ 100 εκατ. στο διάστημα της περασμένης τετραετίας. Επίσης ξεκινήσαμε
το πρόγραμμα Στρατηγικών Προμηθειών «BEST50», το οποίο αποσκοπεί
σε μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιακών δαπανών κατά € 50 εκατ. στα
επόμενα τρία χρόνια. Στη διάρκεια του
2007 επιτύχαμε εξοικονόμιση ύψους
€ 10 εκατ. περίπου, ενώ έχουμε προϋπολογίσει το επιπλέον ποσό των € 20
εκατ. για το 2008.

Συνεχίζουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για διαρκείς βελτιώσεις στον
τομέα αυτόν, και προγραμματίζουμε
την έναρξη δύο ακόμη πρωτοβουλιών
λειτουργικής αποδοτικότητας εντός
του 2008. Αρχικά, στόχος μας είναι να
τοποθετήσουμε τα διυλιστήριά μας
στα ανώτερα 2 τεταρτημόρια αποδόσεων σε όλους τους δείκτες απόδοσης, διεξάγοντας τις δραστηριότητές
μας με συνέπεια και με μια ενισχυμένη
φιλοσοφία που προσανατολίζεται στα
αποτελέσματα. Επιπλέον αποσκοπούμε στη βελτιστοποίηση των εταιρικών
λειτουργιών, με την ενοποίηση των κεντρικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

• Αύξηση κερδοφορίας εγχώριων
δραστηριοτήτων εμπορίας.
Η EKO Α.Β.Ε.Ε., κορυφαία εταιρεία
εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα,
προχωρεί σε πρόγραμμα ανάπτυξης
ιδιόκτητων και ελεγχόμενων πρατηρίων με στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 100 κεντρικών ιδιόκτητων
πρατηρίων λιανικής έως το 2012. Παράλληλα, η θυγατρική μας στον τομέα
της εμπορίας βρίσκεται σε στάδιο
εξορθολογισμού του δικτύου και των
εγκαταστάσεων της, καθώς και προσαρμογής των λειτουργικών εξόδων.
Η αύξηση των πωλήσεων ειδών, εκτός
από καύσιμα, και η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και εμπορικής θέσης συγκαταλέγονται μεταξύ
των πρωταρχικών προτεραιοτήτων
της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
• Περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς
χαρτοφυλακίου διύλισης και εμπορίας.
Η νοτιοανατολική Ευρώπη, η περιοχή
της Ευρώπης που παρουσιάζει τους
υψηλότερους αριθμούς ανάπτυξης,
αποτελεί κινητήριο δύναμη ανάπτυξης
για τον Όμιλο. Προς το παρόν κατέχουμε την κορυφαία θέση της αγοράς σε
Κύπρο, πΓΔΜ και Μαυροβούνιο, ενώ

επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας
σε μεγαλύτερες και ελκυστικότερες
αγορές της περιοχής, δηλαδή στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Αναπτύσσουμε
διαρκώς το δίκτυο λιανικής μας, με
στόχο να διπλασιάσουμε τον αριθμό
των πρατηρίων μας έως το 2012.
• Περαιτέρω διείσδυση στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Ως ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός
ενέργειας στην Ελλάδα, με τον σταθμό
συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου ικανότητας 390MW στη Θεσσαλονίκη ο οποίος λειτουργεί από τα τέλη
του 2005, σε συνδυασμό με τις θετικές
τάσεις της αγοράς σε βραχυπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο στόχος που ανακοινώσαμε ήταν η περαιτέρω επέκταση στην παραγωγή ενέργειας. Εντός του 2007 υπογράψαμε
Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας
με την Edison, παραγωγό ηλεκτρικής
ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από το σύνολο της Ελληνικής αγοράς και μεγάλο διανομέα
φυσικού αερίου στην Ιταλία, για τον
σχηματισμό μιας κοινοπραξίας με συμμετοχή 50/50, με στόχο να δημιουργηθεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με

χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας
της τάξης των 1.500-2.000MW.
• Αξιολόγηση συμμετοχών μας στους
τομείς έρευνας & παραγωγής υδρογονανθράκων και εφοδιασμού, μεταφοράς και εμπορίας φυσικού αερίου.
Οι δραστηριότητες εξόρυξης στη Λιβύη βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και
οι αποφάσεις περί εμπορικής αξιοποίησης αναμένονται έως το τέλος του
2008, ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει το
πρώτο στάδιο ερευνών στην Αίγυπτο.
Εκτός των τοποθετήσεών μας στον
τομέα έρευνας και παραγωγής, αξιολογούμε, επίσης, τις μακροπρόθεσμες
στρατηγικές μας επιλογές στην αγορά
φυσικού αερίου, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αξία της κατά 35%
συμμετοχής μας στη ΔΕΠΑ, την ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου.
Τα τελευταία χρόνια, το εμπορικό περιβάλλον παρουσίασε εξαιρετική αστάθεια, χαρακτηριστικό μιας βιομηχανίας η
οποία δεν είναι μόνο κυκλική, αλλά επηρεάζεται και από τάσεις, όπως οι εντεινόμενοι προβληματισμοί σχετικά με την
ενεργειακή ασφάλεια και τις κλιματικές
αλλαγές. Ο Όμιλος έχει να αντιμετωπίσει
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σημαντικές προκλήσεις κατά τη μετατροπή και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εν όψει της σαφούς στρατηγικής της
διοίκησης και του συμβουλίου, της ποιότητας και αφοσίωσης των υπαλλήλων,
του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων, της εύρωστης οικονομικής
μας θέσης και της πλήρους υποστήριξης
από τους μετόχους μας, είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το μέλλον της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Εξίσου σημαντική είναι και

η τοποθέτηση του Ομίλου για συνέχιση
της υποστήριξης προς την οικονομική
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια στην
Ελλάδα, με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ε.Ν. Χριστοδούλου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ι.Α. Κωστόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας και τις ευχαριστίες μας προς
όλους τους εργαζόμενους για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχία
του Ομίλου. Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου, θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε, για άλλη μία φορά, και τους
μετόχους μας για την υποστήριξή τους.

Ο Όμιλος συνοπτικά

Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας
(ποσά σε εκατ. € )

2006

2007

Δ

Διύλιση

7.692,6

8.034,7

4,4%

Εμπορία

2.363,4

2.631,1

11,3%

1,1

1,1

0,0%

Πετροχημικά

354,7

380,2

7,2%

Ηλεκτρική ενέργεια

146,0

148,3

1,6%

Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α

13,6

12,8

-5,6%

Ενδοεταιρικά

Άλλα

(2.449,8)

(2.670,3)

----

Κύκλος εργασιών Ομίλου

8.121,5

8.538,0

5,1%

371,8

481,4

29,5%

Διύλιση
Εμπορία

74,6

76,3

2,3%

(24,0)

(27,7)

----

Πετροχημικά

39,0

55,1

41,2%

Αέριο & Ενέργεια

30,4

37,6

23,7%

Άλλα

(1,6)

(7,6)

----

11,2

1,9

-82,8%

501,5

617,1

23,0%

Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α

Ενδοεταιρικά
EBITDA Ομίλου
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11 χώρες, 8 δραστηριότητες

Εταιρείες Ομίλου και συμμετοχές
ανά κλάδο δραστηριότητας
ΔΙΥΛΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΛΥΨΩ E.Π.E.

ΧΗΜΙΚΑ

ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑRTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Διύλιση& Εμπορία)

OKTA AD SKOPJE
ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD
EKO BULGARIA EAD S.A.
EKO YU AD BEOGRAD S.A.
EKO GEORGIA LTD
JUGOPETROL AD KOTOR S.A.
GLOBAL S.A.
ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K
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ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ/Α

CALFRAC WELL SERVICES LTD
WOODSIDE ENERGY NORTH AFRICA/REPSOL
MELROSE EGYPT

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΥ/
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΓΩΓΟΙ

Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.
VARDAX S.A.
ΕΛΠΕ Α.Ε.-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΠΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΔΕΠΑ Α.Ε.

Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου

Ασπρόπυργος

Ελευσίνα
Εμπορία

ΟΚΤΑ, Σκόπια

Θεσσαλονίκη
Diaxon

Θεσσαλονίκη
Ενεργειακή
Θεσσαλονίκης

Φυσικό Αέριο

Αγορά

Πρώτες Ύλες

Πετρελαιοειδή

Διυλιστήρια

Αργό Πετρέλαιο

Πετροχημικά

Προπυλένιο

Εργοστάσιο
Κομoτηνής

Πολυπροπυλένιο

Εργοστάσιο
Ηλεκτροπαραγωγής

Φιλμ BOPP

PVC, Διαλύτες, Καυστική Σόδα, Χλώριο

Ο Όμιλος το 2007
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]

Ο Όμιλος
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Τ

ο 2007 ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά
για τον μεγαλύτερο βιομηχανικό και
εμπορικό όμιλο της χώρας.
Τα πολύ ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα οφείλονται βεβαίως και σε
εξωγενείς παράγοντες, με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο των τιμών του
αργού πετρελαίου και των προϊόντων
διεθνώς.

Παράλληλα όμως, δόθηκε έμφαση στον
σχεδιασμό του πενταετούς επενδυτικού
προγράμματος του Ομίλου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε., κυρίως των διυλιστηρίων Ελευσίνας
και Θεσσαλονίκης.
Στο εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι:
• Δ
 ιύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίμων.
• Ε μπορία
προϊόντων
συμπεριλαμβανομένων
διεθνών πωλήσεων.

πετρελαίου
και
των

• Έ
 ρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.
• Π
 αραγωγή και εμπορία πετροχημικών
και χημικών.
• Π
 αραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Σ
 υμμετοχή στο φυσικό αέριο, μέσω
της ΔΕΠΑ Α.Ε.
• Σ
 υμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

Α

πασχολεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 5.194 άτομα.

Το σύνολο του ενεργητικού, το 2007,
ανήλθε σε € 5.059 εκατ., τα ίδια κεφάλαια
σε € 2.580 εκατ. και ο κύκλος εργασιών
σε € 8.538 εκατ.
Το επενδυτικό πρόγραμμα του Oμίλου
περιλαμβάνει επενδύσεις κυρίως στον
τομέα διύλισης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην έρευνα υδρογονανθράκων στο εξωτερικό, καθώς και
επενδύσεις επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων της εταιρείας, με προτεραι-

ότητα στην N. A. Ευρώπη και ειδικότερα
στο χώρο των Βαλκανίων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας 5ετίας
περιλαμβάνονται και επενδύσεις ύψους
€ 184 εκατ. για έργα προστασίας περιβάλλοντος στο χώρο των διυλιστηρίων.
Επίσης, ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στο
πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας, τα διυλιστήρια
του Ομίλου συνεισέφεραν μόλις το 2%
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
σε εθνικό επίπεδο, κατά το 2006*.

* Π
 ηγή: Εθνική Απογραφή, Εκπομπές Αερίων
του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]

Επιχειρηματικές Αρχές και Αξίες
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προτεραιότητα στην Ασφάλεια
Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον
Διαφάνεια σε όλους τους τομείς
Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα
Σεβασμός στον πελάτη
Συνεχής ανάπτυξη τεχνογνωσίας
Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας
Εστιασμός στα αποτελέσματα
Έμφαση στην κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ)

Ο Όμιλος
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Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2006 - 2007
(ποσά σε εκατ. €)

2006

2007

%Δ

Πωλήσεις

8.122

8.538

5

EBITDA

502

617

23

Κέρδη προ φόρων

358

489

36

Καθαρά κέρδη

260

351

35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.398

2.580

Καθαρός δανεισμός

1.048

981

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια

Τ

ο 2007 συνεχίστηκε το θετικό κλίμα
που επικράτησε στο χρηματιστήριο
κατά το 2006. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Δεκεμβρίου
2007 ανήλθε στις 5.178,83 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 17,9% σε σχέση
με τις 29 Δεκεμβρίου 2006.

Η τιμή της μετοχής της Εταιρείας επίσης
παρουσίασε σημαντική άνοδο, καθώς
στο τέλος του 2007 η μετοχή έκλεισε στα
€ 11,28 παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως του 8,0% σε σχέση με τις 29 Δεκεμβρίου 2006. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του
έτους διαμορφώθηκε στα € 11,02 αυξημένη κατά 1,3% σε ετήσια βάση.
Ο μέσος ετήσιος όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 23% στις 212 χιλιάδες τεμάχια
ημερησίως, ενώ αντίστοιχα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών υποχώρησε κατά
22% φθάνοντας τις € 2.330 χιλιάδες.
Κατά τη διάρκεια του 2007 η μέγιστη τιμή
της μετοχής ήταν € 12,20 στις 12.12.2007 και
η ελάχιστη τιμή € 9,90 στις 6 Μαρτίου 2007.

O συνολικός αριθμός των μετόχων, την
31.12.2007, που κατείχαν ποσοστό κάτω
του 5% ανερχόταν σε 102.673, από τους
οποίους οι 785 ήταν θεσμικοί επενδυτές.
Στις 31.12.2007 τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατείχαν συνολικά 8.538 μετοχές.

Σύνθεση του Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας (μέτοχοι άνω του 5%) την 31.12.2007 είχε ως εξής:

Μέτοχος

Αριθμός
Μετοχών

Ποσοστό
συμμετοχής %

Δικαιώματα
Ψήφου

Ελληνικό Δημόσιο

83.931.553

27,46

83.931.553

Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε.

24.498.751

8,02

24.498.751

Paneuropean Oil &
Industrial Holdings S.A.

109.698.188

35,89

109.698.188

Ευρύ Επενδυτικό Κοινό

87.506.693

28,63

87.506.693

305.635.185

100,00

305.635.185

Σύνολο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (31.12.2007)

Ο Όμιλος
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Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη
μετοχική σύνθεση της Εταιρείας:

Paneuropean
Oil & Industrial
Holdings
35,89%
Ευρύ Επενδυτικό Κοινό
28,63%

Ελληνικό Δημόσιο
27,46%

Δημόσια Επιχείρηση
Κινητών Αξιών
8,02%

Πορεία μετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τιμή κλεισίματος Τέλος Μηνός (€)

Μέσος ημερήσιος Όγκος Συν/γών (τμχ)

2006

2007

2006

2007

Ιανουάριος

12,86

11,18

351.812

409.096

Φεβρουάριος

11,70

10,28

338.960

196.703

Μάρτιος

11,78

10,68

545.645

165.233

Απρίλιος

11,98

11,12

157.438

306.994

Μάιος

10,34

11,32

258.545

171.537

Ιούνιος

10,40

11,92

295.176

192.651

Ιούλιος

10,94

10,78

108.076

144.374

Αύγουστος

10,18

10,34

166.528

128.266

9,46

11,20

244.114

148.493

Οκτώβριος

10,06

10,76

334.708

156.528

Νοέμβριος

10,00

10,60

237.654

149.123

Δεκέμβριος

10,44

11,28

122.928

282.504

Σεπτέμβριος

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις
τιμές κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο τέλος κάθε μήνα και το μέσο
ημερήσιο όγκο συναλλαγών ανά μήνα,
σε μετοχές της Εταιρείας για τα έτη 2006
και 2007.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]
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Διάγραμμα πορείας μετοχής
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

2006
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συν/γών (000 τεμ.)

2007
Τιμή κλεισίματος μετοχής (Ευρώ)

Δεκ

Νοε

Οκτ

Σεπ

Αυγ

Ιουλ

Ιουν

Μαϊ

Απρ

Μαρ

Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συν/γών (000 τεμ.)

0
Φευ

2
Ιαν

100

Δεκ

4

Νοε

200

Οκτ

6

Σεπ

300

Αυγ

8

Ιουλ

400

Ιουν

10

Μαϊ

500

Απρ

12

Μαρ

600

Φευ

14

Ιαν

Τιμή Κλεισίματος Μετοχής (Ευρώ)

Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζει τις τιμές κλεισίματος στο τέλος
κάθε μήνα και το μηνιαίο μέσο όγκο συναλλαγών σε μετοχές της Εταιρείας για το
έτος 2007 σε σχέση με το 2006:

Συγκριτική απόδοση μετοχής της EΛΛHNIKA
ΠETPEΛAIA Α.Ε. και του Γενικού Δείκτη X.A. έως
31.12.2007
To ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τις αποδόσεις της μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και του Γενικού Δείκτη Χ. Α. σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου
2006 – Δεκεμβρίου 2007:

150
140
130
120
110
100
90
80

2006
Γενικός δείκτης Χ.Α.

Δεκ

Νοε

Οκτ

Σεπ

Αυγ

Ιουλ

Ιουν

Μαϊ

Απρ

Μαρ

Φευ

Ιαν

Δεκ

Νοε

Οκτ

Σεπ

Αυγ

Ιουλ

Ιουν

Μαϊ

Απρ

Μαρ

Φευ

Ιαν

70

2007
Τιμή Μετοχής Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Μερισματική Απόδοση Μετοχής

2007

Πληρωτέο
Μέρισμα

Mετοχές Αποκοπής Μερίσματος

Mέρισμα
ανά Μετοχή

Μέσος
Ορος Κεφαλ/σης

Αναπρ.
Μέση Τιμή
Μετοχής

Μέσος
Ορος Ιδίων
Κεφαλαίων

Μέση Μερισματική
Απόδοση

Κεφαλ/ση
προς Ιδια
Κεφάλαια

(εκατ. ευρώ)

(Τεμάχια)

(ευρώ)

(εκατ. ευρώ)

(ευρώ)

(εκατ. ευρώ)

(%)

Λογιστική
Aξία

0,50

3.367

11,02

2,489

4,54

1,35

153

305.635.185

2006

131

305.635.185

0,43

3.326

10,88

2.327

3,95

1,43

2005

131

305.622.245

0,43

3.004

9,83

2.103

4,37

1,43

2004

79

305.513.425

0,26

2.209

7,23

1.869

3,60

1,18

2003

61

305.463.934

0,20

1.851

6,06

1.663

3,30

1,11

2002

39

261.193.799

0,15

1.870

6,12

1.428

2,10

1,31

2001

31

261.193.799

0,12

2.418

7,92

1.363

1,30

1,77

Σημ.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(1) Συνολικό μέρισμα χρήσης προς καταβολή στους μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
(2) Αριθμός μετοχών που δικαιούνταν το
μέρισμα της αντίστοιχης χρήσης (ημ/
νία αποκοπής). Για το 2007 ο αριθμός
μετοχών που δικαιούνταν το ενδιάμεσο μέρισμα των € 0,15 καθώς και
το τελικό μέρισμα των € 0,35 ήταν
€ 305.635.185

(3)
(3) Αριθμός μετοχών στο τέλος έτους με
αναπροσαρμοσμένο μέσο όρο κλεισίματος μετοχής έτους.
(4) Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων αρχής και τέλους χρήσης με βάση τον
Ενοποιημένο Ισολογισμό (λογιστική
αξία).
(5) Υπολογίστηκε ως : Συνολικό Πληρωτέο Μέρισμα / Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους.

(6) Υπολογίστηκε ως: Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους / Μέσο όρο (ενοποιημένων) Ιδίων Κεφαλαίων
Με βάση την τιμή της 31.12.2007 η μερισματική απόδοση της μετοχής ήταν
4,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]
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Γ

ια τη χρήση 2006 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17 Μαΐου 2007
ενέκρινε μέρισμα συνολικού ποσού
€ 85.577.851,80 ή € 0,28 ανά μετοχή. Επιπλέον, καταβλήθηκε στους δικαιούχους
μετόχους από τις 10 Οκτωβρίου 2006
και έπειτα, προμέρισμα συνολικού ποσού € 45.843.441,75 ή € 0,15 ανά μετοχή.
Έτσι το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2006 διαμορφώθηκε στο ποσό των
€ 131.421.293,55 ή € 0,43 ανά μετοχή.

Για τη χρήση 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την έγκριση μερίσματος συνολικού ποσού € 106.972.314,75 ή € 0,35
ανά μετοχή. Επιπρόσθετα για τη χρήση
2007 καταβλήθηκε στους δικαιούχους
μετόχους από τις 20 Σεπτεμβρίου 2007
και έπειτα προμέρισμα συνολικού ποσού € 45.845.177,75 ή € 0,15 ανά μετοχή.
Έτσι το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2007 διαμορφώθηκε στο ποσό των
€ 152.817.592,50 ή € 0,50 ανά μετοχή.

ΚΥΡΙΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (σε εκατ. ευρώ)
2004

2005

2006

2007

4.907,3

6.653,0

8.121,5

8.538,0

Κέρδη εκμετάλλευσης

210,7

526,3

355,3

477,3

Κέρδη προ φόρων

239,6

494,8

358,5

488,6

Λειτουργικές χρηματορροές

147,2

(11,2)

(60,8)

372,1

Πάγιες επενδύσεις και εξαγορές

296,8

185,0

144,8

195,0

Ίδια Κεφάλαια

1.949,3

2.256,4

2.397,6

2.580,5

Μέσα απασχολ. κεφάλαια

2.103,6

2.647,9

3.200,0

3.499,3

Σύνολο Ενεργητικού

3.281,7

4.193,7

4.363,5

5.058,9

Κύκλος Εργασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]
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ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (σε χιλ. τόνους)
Εντός Ελλάδας

2004

2005

2006

2007

Παραγωγή διυλιστηρίων

14.013

14.402

14.233

14.463

Πωλήσεις διυλιστηρίων

16.603

16.481

16.977

17.130

4.783

4.713

4.788

5.236

393

383

419

430

3.664

3.578

3.529

3.427

Πωλήσεις εμπορίας
Πωλήσεις πετροχημικών
Αριθμός εργαζομένων στον
Όμιλο

Ιστορική αναδρομή

Τ

ο 1998, η ΔΕΠ Α.Ε. μετονομάστηκε
σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και
εισήχθη στα Χρηματιστήρια Αθηνών
και Λονδίνου. Κατά τα επόμενα χρόνια,
προχώρησε σε συστάσεις και εξαγορές
θυγατρικών εταιρειών, όπως η ΕΛ.ΠΕ.Τ.ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., μέσω της οποίας απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ των Σκοπίων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και η HELLENIC PETROLEUM
CYPRUS, για την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Το 2003, συγχωνεύθηκε με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δι΄ απορροφήσεως
η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και
ακολούθησαν συστάσεις θυγατρικών
εταιρειών, όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., με σκοπό την κατασκευή
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΚΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. Επίσης, αναπτύχθηκε
κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. (20%) με τις εταιρείες WOODSIDE
ENERGY της Αυστραλίας (45%) και της
REPSOL YPF της Ισπανίας (35%), για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε
περιοχές της Λιβύης.

Το 2004, ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΛ.Π.Ε.Τ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ,
αύξησε το ποσοστό του στην εταιρεία
OKTA AD SKOPJE της FYROM από 69,5%
στο 81,51% με αύξηση κεφαλαίου της τελευταίας, κατά την οποία παραιτήθηκαν
των σχετικών δικαιωμάτων τους οι λοιποί μέτοχοι.
Το 2005 ολοκληρώθηκε και μπήκε σε
εμπορική λειτουργία η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (T-power) είναι ο πρώτος,
ουσιαστικά, ανεξάρτητος παραγωγός
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με
συνολική εγκαταστημένη ισχύ 390 MW.
Την ίδια χρονιά συστήθηκαν η HELLENIC
PETROLEUM FINANCE PLC, με σκοπό την
παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]

Ο Όμιλος

27.

Το 2006 εγκρίθηκε η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., με σκοπό την παραγωγή,
διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μέσω της νέας αυτής θυγατρικής εταιρείας, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 25% στην εταιρεία
ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Α.Ε., η οποία πρόκειται να
ιδρύσει στην Ελλάδα μονάδα παραγωγής βιοντίζελ μαζί με τις εταιρείες: ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑ
Α.Ε. και PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.
με ποσοστό 25% η κάθε μία.

Το 2007 υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, μεταξύ της μητρικής εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε και της Ιταλικής EDISON SpA. Το εν λόγω μνημόνιο
προβλέπει την ίδρυση κοινής εταιρείας
(Joint Venture) μεταξύ των δύο Ομίλων,
με στόχο τη δημιουργία ενός σύνθετου
ενεργειακού χαρτοφυλακίου, δυναμικότητας 1.500MW – 2.000MW.

Το Διεθνές Περιβάλλον

θώρια του μαζούτ και των επίμονα υψηλών τιμών του πετρελαίου. Ειδικότερα,
το ενδεικτικό περιθώριο ενός σύνθετου
διυλιστηρίου στη Μεσόγειο διαμορφώθηκε κατά το 2007 σε $5,83/bbl έναντι
$5,73/bbl το 2006, ενώ ο μέσος όρος των
Hydroskimming περιθωρίων το 2007
ήταν -$1,10/bbl από -$0,96/bbl το 2006.
Τέλος, τα topping περιθώρια βελτιώθηκαν σε -$2,57/bbl το 2007 έναντι -$3,02/
bbl το 2006.
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παρουσίασε σημάδια επιβράδυνσης,
επηρεασμένη από χρηματοοικονομικές
αβεβαιότητες. H πραγματική αύξηση του
παγκόσμιου ΑΕΠ για το 2007 εκτιμάται
στο 4,9% από το 5,4% το 2006. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης για τις ΗΠΑ
διαμορφώθηκαν στο 2,6% και της Ιαπωνίας στο 1,9%. Το ΑΕΠ στην ζώνη του
Ευρώ, εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2,6%,
μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες
σε σχέση με το 2006. Το ΑΕΠ της Ελλάδας
για το έτος 2007 αυξήθηκε κατά 3,6%.
Κατά τη διάρκεια του 2007 η μέση ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου (ΗΠΑ)
κυμάνθηκε περί τα 1,3706 Δολάρια, αυξημένη σε σχέση με το μέσο επίπεδο του
2006 (1,2556 Δολάρια).
Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent
(Platt’s Dated) για το 2007 διαμορφώθηκε
στα $72,52/Bbl έναντι $65,12/Bbl το 2006,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του
11,4%. Η αυξημένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, η περιορισμένη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής και η συνεχιζόμενη
αβεβαιότητα και ανασφάλεια στην Μέση
Ανατολή και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής ήσαν
από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες
για τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των τιμών του αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Επιπλέον, τα περιθώρια διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια στη Μεσόγειο, παρότι
αμετάβλητα σε σχέση με το 2006, διατηρήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το
μέσο όρο των τελευταίων ετών, εξαιτίας
των εύρωστων περιθωρίων για προϊόντα
μέσης απόσταξης (πετρέλαιο κίνησης/
θέρμανσης, καύσιμα αεροσκαφών). Ικανοποιητικά υπήρξαν και τα περιθώρια
απλής και ατμοσφαιρικής διύλισης, παρά
τις πιέσεις προς το τέλος του έτους εξαιτίας του έντονου περιορισμού στα περι-

US$/βαρέλι

ο έτος 2007 η παγκόσμια οικονομία
Τανάπτυξης
μετά από τους υψηλούς ρυθμούς
του προηγούμενου έτους,
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διοικείται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι διαμορφωμένη ως εξής:

Πρόεδρος

Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου,
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Κωστόπουλος,
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Νικόλαος Λέριος,
Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας,

Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Γεώργιος Καλλιμόπουλος,
Παναγιώτης Παυλόπουλος,
Βασίλειος Μπαγιώκος,
Μάριος Τσάκας,
Ελισάβετ Τυπάλδου-Λοβέρδου,

Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.
(εκπρόσωποι των εργαζομένων)

Παναγιώτης Οφθαλμίδης

Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.
(εκπρόσωποι μετόχων μειοψηφίας)

Δημήτριος Μηλιάκος

Αλέξιος Αθανασόπουλος,
Ιάσων Στράτος

Εταιρική Δομή Ομίλου
Η μητρική εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., είναι άμεσα ή έμμεσα ο μοναδικός ή ο πλειοψηφών μέτοχος των θυγατρικών και
των συνδεδεμένων εταιρειών, με άσκηση διοίκησης. Κάθε εταιρεία διαθέτει το δικό της διοικητικό συμβούλιο και σχήμα διοίκησης,
αλλά τα επενδυτικά προγράμματα, η χρηματοοικονομική διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί ελέγχονται κεντρικά από τις
υπηρεσίες της μητρικής εταιρείας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.

ΕΚΟ
A.B.E.E.

DIAXON
A.B.E.E.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Α.Ε.

ΗELLENIC
PETROLEUM
INTERNATIONAL
A.G.

HELLENIC
PETROLEUM
FINANCE S.A.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

GLOBAL S.A.

ΕΛ.Π.ΕΤ.
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
Α.Ε.

ΔΕΠΑ Α.Ε.

ARTENIUS
ΕΛΛΑΣ A.E.

99,957%

63%

35%

35%

1%
EKOTA KΩ
Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗELLENIC PETROLEUM
GEORGIA (HOLDINGS)
LTD

49%

100%

SAFCO A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

25%

100%

ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ

100%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

EKO GEORGIA LTD

ELDA
PETROLEUΜ
ALBANIA SH.P.K.

VARDAX A.E.

100%

99%

100%

100%

ΗELLENIC PETROLEUM
SERBIA (HOLDINGS) LTD

EKO YU AD BEΟGRAD S.A.

100%

100%

ΗELLENIC PETROLEUM
BULGARIA (HOLDINGS)
LTD

EKO BULGARIA
EAD S.A.

100%

100%

49%

51%

OKTA AD SKOPJE

81,51%

JUGOPETROL
AD KOTOR S.A.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

54,35%
ΗELLENIC PETROLEUM
CYPRUS LTD

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει την
εταιρική δομή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Από την ενιαία διοίκηση εξαιρούνται οι εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε. και ARTENIUS
ΕΛΛΑΣ Α.Ε., καθώς και οι «λοιπές συμμετοχές», πλην της εταιρείας ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

100%
EΛ.ΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E

ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ:
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ A.E. 50%
• BIONTHZEΛ A.E. 25%
• ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε. 25%

ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ:
• CALFRAC WELL
SERVICES LTD. 25%
• WOODSIDE ENERGY
NORTH AFRICA /
REPSOL 20%
• MELROSE EGYPT 30%

100%

Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Διοικητικό Συμβούλιο

Δ/νση
Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόεδρος Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΣ.Υ.Π.Π.*

Γενική Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Δ/νση Ι
Ανθρώπινων Πόρων
& Διοικητικών
Υπηρεσιών

Δ/νση Ι
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Δ/νση Ι
Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

Δ/νση Ι
Έρευνας & Παραγωγής
Υδρογονανθράκων

Δ/νση Νομικών
Υπηρεσιών

Γενική Δ/νση Εφοδιασμού
& Εμπορίας
Πετρελαιοειδών

*	Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και
Πρόληψης

Δ/νση Ι
Διυλιστηρίου
Ασπροπύργου

Δ/νση
Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Ομίλου

Γενική Δ/νση
Διυλιστηρίων

Δ/νση Ι
Διυλιστηρίου
Θεσσαλονίκης

Δ/νση Δημόσιων
& Εταιρικών
Σχέσεων

Γενική Δ/νση
Διεθνών Δραστηριοτήτων
(Εμπορίας & Διύλισης)
Δ/νση Ι
Διυλιστηρίου
Ελευσίνας

Δ/νση Ι
Χημικών

Δ/νση Υγιεινής,
Ασφάλειας
& Περιβάλλοντος
Ομίλου

Δ/νση
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εταιρική διακυβέρνηση
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Σ

ύμφωνα με τους κανόνες περί εταιρικής διακυβέρνησης, πρώτιστη
υποχρέωση και καθήκον των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης
της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας και
αποδοτικότητας της εταιρείας, καθώς και
η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προστατεύει
τα συμφέροντα των μετόχων και αποφασίζει στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των εσωτερικών κανονισμών
λειτουργίας της εταιρείας, λαμβάνοντας
υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από δεκατρία (13) μέλη και η θητεία του
είναι πενταετής:
• Επτά (7) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο.
• Δύο (2) μέλη διορίζονται από τη
μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία
«Paneuropean Oil and Industrial
Holdings S.A.» ή από τις συνδεδεμένες
με αυτήν επιχειρήσεις.
• Δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία εκλέγονται με
άμεση και καθολική ψηφοφορία και
με το σύστημα της απλής αναλογικής
από τους εργαζόμενους.
• Δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας διορίζονται από
την Ειδική Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μετόχων της μειοψηφίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκάστοτε συγκρότησή του σε σώμα, ορίζει
την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες των
μελών του, ως εκτελεστικών και μη. Ο
αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να
είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού
αριθμού των μελών του.

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εκλέγει,
μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο
και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ιδιότητες
οι οποίες δύνανται να συμπίπτουν στο
ίδιο πρόσωπο, και μετά από πρόταση του
Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζει τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Ι
της εταιρείας.

Στο Δ.Σ. αναφέρεται άμεσα η Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εποπτεύεται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές
που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς
και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση
των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της
εταιρείας, στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα
μέλη του, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας και να συστήνει σχετικές επιτροπές εκ μελών του.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των
Δικαστηρίων και κάθε Αρχής, προΐσταται
και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί κάθε
πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο, το Καταστατικό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Σε περίπτωση, όπως ισχύει σήμερα, ορισμού του Προέδρου ως εκτελεστικού
μέλους του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελούν τα
ανώτερα εκτελεστικά όργανα της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται
όλων των υπηρεσιών της εταιρείας και
διευθύνει το έργο τους. Στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, των Κανονισμών και Αποφάσεων του Δ.Σ., που
διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας,
λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις
και υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας τις
προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της.
Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφέρονται
άμεσα ορισμένες επιτελικές, υποστηρικτικές και λειτουργικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Ι και Γενικές Διευθύνσεις της
εταιρείας.
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Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατ΄
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και συντονίζει
το έργο τους.
Οι Επιτροπές του Δ.Σ. αποτελούνται από
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Είναι δε οι ακόλουθες :
- Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (από
μη εκτελεστικά μέλη).
- Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών.
- Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και
Οικονομικού Σχεδιασμού.
- Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής.

Επιπλέον, ενδεικτικά, αναφέρονται και οι
παρακάτω επιτροπές:
- Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης, του οποίου την εποπτεία έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Εκτελεστική Επιτροπή, της οποίας την
εποπτεία έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
- Επιτροπή Επενδύσεων, της οποίας την
εποπτεία έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Διαχείριση κινδύνων

Λ

όγω των δραστηριοτήτων του ο
Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους όπως εμπορικούς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών, κα. Το γενικό πρόγραμμα
διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηματοοικονομική
απόδοση του Ομίλου. Οι οικονομικοί κίνδυνοι παρουσιάζονται αναλυτικά στην
έκδοση ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.,
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου
2007’’. Οι μη οικονομικής φύσεως κίνδυνοι διαχειρίζονται από τις αρμόδιες επιτροπές και διευθύνσεις.

Η διαχείριση κινδύνων που αφορούν τις
τιμές των προϊόντων διεκπεραιώνεται
από την υπηρεσία διαχείρισης εμπορικών κινδύνων, στην οποία μετέχουν
ανώτεροι εμπορικοί και οικονομικοί διευθυντές και λειτουργεί στα πλαίσια των
οικονομικών υπηρεσιών με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

(I)	Συναλλαγματικός
κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και
συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο προερχόμενο από διάφορα νομίσματα αλλά κυρίως από το Δολάριο
Αμερικής. Επίσης, όπως και για όλες τις
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο, σημαντικό μέρος των εμπορικών συναλλαγών (αγορές και πωλήσεις)
πραγματοποιούνται με αναφορά σε δολαριακές ημερήσιες τιμές καθιστώντας
έτσι τα αποτελέσματα του Ομίλου άμεσα εξαρτώμενα από την ισοτιμία € / $. Ο
Όμιλος στα πλαίσια της διαχείρισης του
συναλλαγματικού ρίσκου διενεργεί, όταν
οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν,
πράξεις προστασίας από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας. Επιπλέον, στα πλαίσια

της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων, μέρος των επιπτώσεων των διακυμάνσεων της ισοτιμίας $ / € στα αποθέματα καλύπτεται μέσω δανεισμού σε
US$.
Λόγω της χρήσης των Διεθνών τιμών
Platts σε δολάρια για τις αγορές και πωλήσεις των προϊόντων πετρελαίου, η
ισοτιμία €/$ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη κερδοφορία. Κατ’ αυτό τον τρόπο , η ενδυνάμωση
του € σε σχέση με το $ κατά 1% οδηγεί σε
ανάλογη πτώση στο μεικτό κέρδος κατά
περίπου 2%.

(II) Κ
 ίνδυνος διακύμανσης
τιμής προϊόντων
Όπως είναι η πρακτική στον κλάδο διύλισης, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών και πωλήσεων αργού πετρελαίου
και προϊόντων αυτού, τιμολογούνται με
βάση τις ημερήσιες τιμές που ισχύουν
για την περιοχή (Platts Med). Ως εκ τούτου, στο βαθμό που ο Όμιλος τηρεί σημαντικά αποθέματα εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων αγαθών
από τις καθημερινές διακυμάνσεις στις
τιμές αναφοράς Platts στο μέτρο που η
αξία των αποθεμάτων διαμορφώνεται
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κατά περίπτωση. Οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται με συμβόλαια σε παράγωγα όπου οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν. Η διαχείριση κινδύνου ζημιών
λόγω μελλοντικών διακυμάνσεων στις
τιμές γίνεται μέσω προθεσμιακών συμβολαίων (παραγώγων) πώλησης αργού
πετρελαίου και προϊόντων. Η διαδικασία
αυτή δεν είναι εφικτή κάτω από όλες τις
συνθήκες της αγοράς και σαν αποτέλεσμα μικρό μέρος του κινδύνου από διακυμάνσεις τιμών αντισταθμίζεται.
Λόγω των υψηλών αποθεμάτων που αναγκάζεται να τηρεί ο Όμιλος για τις αγορές
που δραστηριοποιείται (κυρίως Ελλάδα),
οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές αργού
πετρελαίου επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Έτσι, μεταβολή ύψους $1/βαρέλι έχει
αντίστοιχη επίπτωση στη κερδοφορία η/
και καθαρή θέση του Ομίλου.

(III)	Κίνδυνος διακύμανσης
επιτοκίων
Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR η LIBOR),
έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

(ιν) Περιθώρια διύλισης
Ο οποιαδήποτε μεταβολή στα περιθώρια διύλισης έχει ανάλογη επίδραση στη
κερδοφορία του Ομίλου. Συγκεκριμένα,
αύξηση στο περιθώριο διύλισης κατά $1/
βαρέλι επιφέρει διαφοροποίηση στα λειτουργικά αποτελέσματα ύψους περίπου
$100 εκατομμυρίων.

(v) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε
επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος
πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις
σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες χονδρικής,
συμπεριλαμβανομένων ανεξόφλητων
πελατών και δεσμευμένων συναλλαγών.
Εάν οι πελάτες χονδρικής μπορεί να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι
αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του συγκεκριμένου πιστωτικού
κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση που
δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση το
τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα
του πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη την

οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους.
Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται με βάση εσωτερικών ή εξωτερικών
αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια
που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Η χρήση
πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε
τακτά διαστήματα. Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται με μετρητά ή
με χρήση πιστωτικών καρτών.

(vi) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών
ισοδυνάμων και διαθεσίμων την ικανότητα χρηματοδότησης καθώς επίσης
και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές
θέσεις με επαρκή πιστωτικά όρια με τις
συνεργαζόμενες τράπεζες. Λόγω της
δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων,
το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων έχει
σαν στόχο την ευέλικτη χρηματοδότηση
μέσω εγγυημένων πιστωτικών γραμμών.

(vii)	Κίνδυνος ταμειακών
ροών και κίνδυνος
μεταβολών εύλογης
αξίας λόγω
μεταβολών των
επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές
του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα
από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων
στα μεν δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο
εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών ενώ στα δάνεια με σταθερό
επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο
μεταβολής της εύλογης αξίας.

(viii)	Διαχείριση κινδύνου
κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει
τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου στο μέλλον με σκοπό να
παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους
μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους. και
να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
το κόστος κεφαλαίου.

Ο Όμιλος για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της
μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς
τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο
στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές
ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για
να μειώσει το χρέος του.
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια
του με βάση το συντελεστή μόχλευσης.
Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται
διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο
καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το
«Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται
στον Ισολογισμό) μείων «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» μείων
«Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια
κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
της μητρικής» όπως εμφανίζονται στον
ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Το 2007, όπως και το 2006, η στρατηγική της Εταιρείας ήταν να διατηρήσει το
συντελεστή μόχλευσης μεταξύ 20% 40%. Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31

Δεκεμβρίου 2007 και 2006 ήταν 28% και
31%, αντίστοιχα.

(ix)	Προσδιορισμός των
ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που διαπραγματεύονται σε
ενεργούς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ.
παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία
κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται
σε ενεργούς αγορές προσδιορίζεται με
την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα
της αγοράς κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό
της αξίας των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων
προσδιορίζεται σαν η παρούσα αξία των
μελλοντικών χρηματοροών. Η εύλογη
αξία συμβολαίων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται με τιμές forward στην ημερομηνία ισολογισμού.
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Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για
επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για
σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση
τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο
για τον Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων
χρηματοπιστωτικών μέσων.

(x)	Απειλές στην υποδομή
I.T.
Οι εν δυνάμει απειλές, εσωτερικές και
εξωτερικές, προς την Ι.Τ. υποδομή της
Εταιρείας διαχειρίζονται κεντρικά. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τέτοιες
απειλές διασφαλίζεται μέσω οδηγιών και
πολιτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρηματικές μονάδες.

(xi) Διαχείριση Γνώσης
Το θέμα της διατήρησης και της διαχείρισης της γνώσης αντιμετωπίζεται μέσω
της παρακολούθησης του ρυθμού συνταξιοδότησης και αποχώρησης εργαζο-

μένων και εμπίπτει στις δραστηριότητες
της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού
Διαδοχής. Η διαδικασία για τη διατήρηση και τη διαχείριση της γνώσης περιλαμβάνει:
• την αναγνώριση των κρίσιμων για την
εταιρεία επιδεξιοτήτων & γνώσεων,
• τον έλεγχο των συνεπειών από την
απώλεια τους,
• τη θέση προτεραιοτήτων και το σχεδιασμό διαχείρισης και
• τη μελέτη προσεγγίσεων για τη διατήρηση ή την απόκτησή τους.

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου

Σ

ήμερα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή. Με σκοπό την
ανάπτυξή του σε ισχυρό διεθνή ενεργειακό Όμιλο, η στρατηγική του Ομίλου και της
Εταιρείας επικεντρώνεται στο μετασχηματισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε ανταγωνιστική ενεργειακή εταιρεία σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, υλοποιούνται στρατηγικές ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, με
γνώμονα την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου και των ευκαιριών της αγοράς ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία και, παράλληλα
να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Μεταξύ των βασικών στρατηγικών στόχων του Ομίλου είναι:
Τεχνολογική αναβάθμιση διυλιστηρίων στην Ελλάδα
Βελτίωση απόδοσης και ανταγωνιστικότητας
Διατήρηση ηγετικής θέσης και αύξηση κερδοφορίας της ΕΚΟ
Ανάπτυξη μεριδίων αγοράς και αύξηση κερδοφορίας της Διεθνούς Διύλισης και
Εμπορίας
Αύξηση συμμετοχής στην Ηλεκτρική Ενέργεια μέσω στρατηγικής συνεργασίας
Βελτιστοποίηση συμμετοχής στην Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Διύλιση Πετρελαίου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ
2007

Διύλιση 78,2%

Ο

τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου,
απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του
ενεργητικού και των επενδύσεων της
Εταιρείας και είναι ο κατ’ εξοχήν κερδοφόρος τομέας.
Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, με ετήσια ονομαστική δυναμικότητα
7,5 εκ. τόνους, 5 εκ. τόνους και 3,4 εκ. τόνους αργού πετρελαίου αντίστοιχα.
Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν, μαζί, το
73% περίπου της συνολικής διυλιστικής
ικανότητας στην Ελλάδα.

Από το 1999 ο Όμιλος, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ΕΛ.Π.ΕΤ.- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ,
κατέχει πλειοψηφικό πακέτο στην OKTA
AD SKOPJE, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο στην π.Γ.Δ.Μ. Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ είναι
2,5 εκατ. τόνοι, που υπερκαλύπτει τις
ανάγκες της τοπικής αγοράς και παρέχει
δυνατότητες εξαγωγών.
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ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΕΛΛΑΣ

Γεωγραφική Θέση

Ασπρόπυργος Θεσσαλονίκη Ελευσίνα

Άγιοι
Θεόδωροι

Έτος Κατασκευής

1958

Τύπος Διυλιστηρίου Σύνθετο
Ονομαστική Δυναμικότητα
(000 τόνοι / έτος)

7.500

1966

1972

1972

Απλό, με
παραγωγή
Βενζινών

Απλό, χωρίς
παραγωγή
Βενζινών

Σύνθετο

3.450

5.000

4.500

Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες

41.

Διυλιστήριο
Ασπροπύργου
Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) κι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη. Διαθέτει μεγάλο
αριθμό μονάδων διύλισης και μετατροπής βαρέων κλασμάτων σε λευκά προϊόντα. Οι μονάδες μετατροπής με υψηλό
δείκτη πολυπλοκότητας αποτελούν το
βασικό του πλεονέκτημα. Κύρια μονάδα
μετατροπής είναι η μονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης (FCC) με ονομαστική δυναμικότητα 45.000 βαρελιών την ημέρα.
Η μονάδα κατεργάζεται ατμοσφαιρικό
υπόλειμμα και αποθειωμένο απόσταγμα
κενού για την παραγωγή λευκών προϊόντων.
Οι επιπλέον ανάγκες του διυλιστηρίου
σε ημικατεργασμένα προϊόντα καλύπτονται, κατά το μεγαλύτερο βαθμό, από την
παραγωγή των διυλιστηρίων Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας.
Μετά τα εκτενή έργα αναβάθμισης, μονάδων και δικτύων διακίνησης, που πραγματοποιήθηκαν το 2004, το διυλιστήριο
Ασπροπύργου λειτουργεί πλήρως εναρμονισμένο με τις νέες περιβαλλοντικές
νομοθετικές ρυθμίσεις και τις σύγχρονες

απαιτήσεις ασφάλειας, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά του και τη
συμμετοχή του στην κερδοφορία του
Ομίλου.
Παράγει βενζίνη υψηλών οκτανίων με
αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές (10 ppm S), την οποία προμηθεύει σε
όλη την αγορά, ενώ είναι ήδη σε θέση να
παράγει Αuto Diesel 10 ppm S. Καλύπτει
το 80% της συνολικής παραγωγής του
Ομίλου σε τελικά προϊόντα βενζινών.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση έργων στα
δίκτυα διακίνησης και την τροποποίηση
του σχήματος λειτουργίας έχει τη δυνατότητα παραγωγής τελικού προϊόντος
μαζούτ με χαμηλή περιεκτικότητα σε
θείο (1%) το οποίο διαθέτει στην εσωτερική αγορά από 1/10/2007.
Διαθέτει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι, σύγχρονους σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων
και τρένων, εκτενές δίκτυο διακίνησης
αργού πετρελαίου από τις εγκαταστάσεις
της Πάχης Μεγάρων και αγωγό διακίνησης τελικών και ημικατεργασμένων προϊόντων από και προς το διυλιστήριο Ελευ-

σίνας. Είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό
διακίνησης καυσίμου προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχοντας την
κύρια ευθύνη παροχής καυσίμου.
Το διυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει
μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση όλων των τύπων
τελικών προϊόντων. Ενόψει των μελλοντικών αυστηρών περιβαλλοντικών απαιτήσεων, που θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ τα
έτη 2008/2009, υλοποιεί και δρομολογεί
νέα έργα, προκειμένου να εξασφαλίσει
τη δυναμική συμμετοχή του στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

Διυλιστήριο Ελευσίνας
Το διυλιστήριο της Ελευσίνας είναι απλό
διυλιστήριο ατμοσφαιρικής διύλισης.
Διαθέτει συγκρότημα μονάδων αποθείωσης και ανάκτησης θείου και μονάδα
υδρογονοαποθείωσης, δυναμικότητας
800 χιλ. τόνων ντίζελ ετησίως. Βασικά
του πλεονεκτήματα είναι οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι των 3,35 εκατ. τόνων
αργού και προϊόντων, το μεγάλο ιδιωτικό
λιμάνι, στο οποίο μπορούν ταυτόχρονα
να προσεγγίζουν 15 μεγάλα πλοία για
φορτοεκφόρτωση πετρελαιοειδών, καθώς επίσης και ο σύγχρονος σταθμός
φόρτωσης βυτιοφόρων με 18 νησίδες
φόρτωσης. Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με αγωγό τόσο με τις εγκαταστάσεις στην Πάχη Μεγάρων όσο και με το
διυλιστήριο Ασπροπύργου.
Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης έμφασης, που
η Εταιρεία δίνει στην προστασία του περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και μετατρέπεται η μονάδα αποθείωσης ντίζελ για
την παραγωγή προϊόντος με περιεκτικότητα 10ppm σε θείο.

Διυλιστήριο
Θεσσαλονίκης
Το Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τύπου hydroskimming. Εκτός από τη μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης διαθέτει
μονάδες αναμόρφωσης και ισομερισμού
νάφθας, υδρογονοαποθείωσης κηροζίνης και ντίζελ, αποθείωσης αερίων και
ανάκτησης στοιχειακού θείου.
Είναι εξοπλισμένο με συγκρότημα παραγωγής και διανομής βοηθητικών παροχών, νερού, ατμού, αέρα, νερού ψύξης,
ηλεκτρισμού, καθώς και με συγκρότημα
κατεργασίας υγρών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων.
Διαθέτει δύο σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων με συνολικά 41
θέσεις φόρτωσης και σταθμό φόρτωσης
τρένων με 5 θέσεις φόρτωσης. Ακόμη,
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαιοειδών συνολικού ωφέλιμου χώρου
1.161.000 κ.μ.
Είναι το μόνο διυλιστήριο στο χώρο της
Βόρειας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με όλους τους τύπους
καυσίμων, τόσο της τοπικής αγοράς όσο
και της βαλκανικής ενδοχώρας. Η περι-

βαλλοντική επίδοση του διυλιστηρίου
συνεχώς βελτιώνεται με επενδύσεις σε
μονάδες αποθείωσης και τροποποιήσεις
που στοχεύουν και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης λειτουργεί
σε συνδυασμό με τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας ως μια ενοποιημένη παραγωγική μονάδα. Τα αγκυροβόλια
και η νησίδα θαλασσίων φορτώσεων, οι
μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι και το υφιστάμενο σύστημα αγωγών διασύνδεσης
επιτρέπει τη διακίνηση και ανταλλαγή
προϊόντων μεταξύ των τριών ελληνικών
διυλιστηρίων του Ομίλου. Ακόμη, επιτρέπει την τροφοδότηση με αργό πετρέλαιο
του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ, στη πΓΔΜ, με
την οποία το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης
συνδέεται με αγωγό.
Στο χώρο του λειτουργούν και μονάδες
παραγωγής πετροχημικών.
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Διυλιστήριο OKTA

Κύριες εξελίξεις το 2007

Το διυλιστήριο ΟΚΤΑ, στα Σκόπια, είναι τύπου hydroskimming με αποθηκευτικούς
χώρους 250.000 κ.μ. και ετήσια δυναμικότητα 2,5 εκατ. ΜΤ, ώστε να εφοδιάζει την ευρύτερη περιοχή της πΓΔΜ, συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου και της Ν. Σερβίας. O
εφοδιασμός του με αργό πετρέλαιο γίνεται
μέσω αγωγού από το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης και η παραγωγή του περιλαμβάνει
κυρίως βενζίνες, ντίζελ και μαζούτ, καθώς
και μικρές ποσότητες υγραερίων. Σημαντικά βήματα για τη μείωση των εκπομπών
αερίων ρύπων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο διυλιστήριο της ΟΚΤΑ. Κυριότερη
επένδυση αποτελεί η μονάδα ανάκτησης
θείου, που έχει σαν σκοπό τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα.

• Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
του 2007 χαρακτηρίστηκε από την
ανοδική πορεία των τιμών του αργού
πετρελαίου και τα υψηλά περιθώρια
διύλισης των σύνθετων διυλιστηρίων
στην περιοχή της Μεσογείου.
• Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου
Brent για το 2007 διαμορφώθηκε στα
$ 72,52/Bbl, έναντι $ 65,12/Bbl το
2006, παρουσιάζοντας αύξηση 11,4%.
• Τα διεθνή περιθώρια διύλισης για τα
σύνθετα διυλιστήρια της Μεσογείου
αυξήθηκαν και ενδεικτικά αναφέρεται
ότι διαμορφώθηκαν σε $ 5,83/Bbl, ενώ
τα περιθώρια των απλών διυλιστηρίων σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα $ -1,10/Bbl.
• Οι όγκοι πωλήσεων για τα διυλιστήρια
του Ομίλου εντός Ελλάδας ανήλθαν
σε 15,9 εκατ. ΜΤ(+1% σε σχέση με
το 2006) και αντίστοιχα οι όγκοι πωλήσεων του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ
ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ΜΤ (-1% από το
2006).
• Βελτιώθηκαν οι συνθήκες Ασφάλειας,
Υγιεινής και Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2007
Για το 2007 οι προμήθειες σε αργό πετρέλαιο έγιναν από τις παρακάτω χώρες / περιοχές:
Σαουδική Αραβία 11,2%, Ιράν 29,5%, Λιβύη 16,4%, Πρίνος 0,5%, Ρωσία (URALS)
33,7%, Αζερμπαϊζάν 0,5%, Ιράκ 0,6% και από το Καζακστάν 7,6%.

7,6%
29,5%

11,2%

0,6%
16,4%

0,5%

0,5%

Σαουδική Αραβία
Ιράκ
Λιβύη
Πρίνος
Ρωσία
Αζερμπαϊζάν
Ιράν
Καζακστάν

33,7%
Οι προμήθειες αργού, τόσο των διυλιστηρίων στην Ελλάδα, όσο και του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ, συντονίζονται κεντρικά.

Επιχειρηματικοί Στόχοι και Προοπτικές

Σ

ε διεθνές επίπεδο η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να παρουσιάσει
το 2008 αύξηση της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, με
αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της
πλεονάζουσας παγκόσμιας δυναμικότητας παραγωγής και τη διατήρηση των
διεθνών τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Η κερδοφορία του κλάδου εξαρτάται
από την εξέλιξη των διεθνών περιθωρίων διύλισης, καθώς και από την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου. Τα
cracking περιθώρια διύλισης, που κατά
το 2007 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2006,
αναμένεται ότι θα κινηθούν και κατά το
2008 στα ίδια επίπεδα, όπως επίσης και
τα περιθώρια των απλών διυλιστηρίων. Η
προβλεπόμενη μικρή ενίσχυση του ευρώ
έναντι του δολαρίου θα επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία του κλάδου.
Η παραγωγή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
για το 2008 αναμένεται να είναι ελαφρά
αυξημένη σε σχέση με το 2007.
Επιπλέον, τα περιθώρια του διυλιστηρίου Ασπροπύργου αναμένεται ότι θα
είναι βελτιωμένα σε σχέση με τα διεθνή
benchmarks, λόγω της πραγματοποίησης επενδύσεων, που στοχεύουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων των διυλιστηρίων.
Η βελτίωση της απόδοσης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου θα έχει θετική

επίδραση στην κερδοφορία του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης νέα έργα και στα τρία διυλιστήρια, για την παραγωγή φιλικών
προς το περιβάλλον προϊόντων και την
προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις των
προδιαγραφών που θα ισχύσουν από
01.01.2009, καθώς και έργα υποδομών,
με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.
Σε τεχνικό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνολογική αναβάθμιση των διυλιστηρίων με επενδύσεις σε μονάδες
Hydrocracker και Flexi Coker στην Ελευσίνα, καθώς και η αύξηση δυναμικότητας, στη Θεσσαλονίκη, με τη νέα μονάδα
CCR. Tο έργο εκσυγχρονισμού - αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας
έχει προεκτιμώμενο κόστος πλέον του
€ 1,1 δις, για την παραγωγή καυσίμων
με ουσιαστικά μηδενική συγκέντρωση
θείου, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις
της αγοράς.

Εμπορία Πετρελαιοειδών
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ
2007

Ο

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
δραστηριοποιείται και στην εμπορία πετρελαιοειδών (χονδρικό και λιανικό
επίπεδο), μέσω της θυγατρικής εταιρείας
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., διαθέτοντας συνολικά 1.524
πρατήρια καυσίμων εντός και εκτός Ελλάδας.
Το 2007, οι κυρίαρχες παράμετροι που
είχαν ήδη διαμορφωθεί από το 2006 σε
παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα
μας, δεν φαίνεται να έχουν μεταβληθεί.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εμπορία Πετρελαιοειδών 9,4%

• Αυξητική τάση και μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές BRENT και PLATTS με
αρνητική επίπτωση στο ρυθμό αύξησης της ζήτησης και στον βαθμό ελέγχου τιμολόγησης-κοστολόγησης των
καυσίμων.
• Δραστική αύξηση της ελαστικότητας
της ζήτησης ως προς την τιμή λόγω
συνεχούς αύξησης κόστους καυσίμων,
ειδικών φόρων κατανάλωσης και μεγιστοποίησης προβολής από ΜΜΕ.
• Συνθήκες έντονου κορεσμού της
αγοράς πετρελαιοειδών. Αυξανόμενη
δραστηριοποίηση μικρών εταιρειών.

• Επιθετική πολιτική τιμών και από τις
μεγάλες ανταγωνίστριες εταιρίες.
Εφαρμογή στρατηγικών διατήρησης
μεριδίων αγοράς ή/και διείσδυσης
σε «παραδοσιακές» περιοχές υψηλής
κερδοφορίας του ανταγωνισμού.
• Μείωση κερδοφορίας του κλάδου
εμπορίας πετρελαιοειδών (απόρροια
των μειωμένων μικτών περιθωρίων
πωλήσεων, των υψηλών εξόδων λειτουργίας και της αυξανόμενης έντασης
κεφαλαίου). Επιταχυνόμενη μετατόπιση της δημιουργούμενης προστιθέμενης αξίας από το χονδρεμπόριο στις
πωλήσεις λιανικής.

Κατανομή των πρατηρίων ΕΚΟ στην Ελλάδα

ΔΡΑΜΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΘΑΣΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΛΗΜΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΤΑΣ

Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΛΕΣΒΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΦΩΚΙΔΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΑΧΑΪΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΧΙΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΑΜΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Υπόμνημα

ΧΑΝΙΩΝ

Ελεγχόμενα Πρατήρια ΕΚΟ
Σύνολο (247)
Πρατήρια Τρίτων ΕΚΟ
Σύνολο (986)
Πρατήρια ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ
Σύνολο (27)
Σύνολο πρατηρίων Δεκέμβριος 2007
(1260)

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
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Μεταβολή αριθμού πρατηρίων ανά χώρα
Χώρα

31-Δεκ- 06

31-Δεκ- 07

EKO-Bulgaria

41

49

EKO-Serbia

19

37

EKO-Georgia

17

17

JPK (Montenegro)

39

39

Global (Αlbania)

8

10

OKTA (FYROM)

23

27

HPC (Cyprus)

72

73

219

252

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες

47.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΚΟ (000 ΜΤ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

2005

2006

2007

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

508,5

517,7

560,5

ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΟΥΠΕΡ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

46,7

42,2

47,7

ΒΕΝΖΙΝΗ LRP

95,7

72,3

56,6

ΒΕΝΖΙΝΕΣ

650,9

632,2

664,7

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝ.

706,7

718,1

610,3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

528,3

572,0

591,4

1235,0

1290,1

1201,7

96,6

109,7

99,1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΜΑΖΟΥΤ 1500
ΜΑΖΟΥΤ 3500

101,6

79,5

73,8

ΜΑΖΟΥΤ

198,1

189,2

172,9

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΧΥΜΑ

44,8

49,6

48,6

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΜΦΙΑΛ.

18,7

19,2

18,7

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

63,5

68,9

67,3

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

5,0

5,6

4,4

ΚΗΡΟΖΙΝΗ

9,0

8,8

6,5

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

18,7

44,4

52,8

2180,3

2239,1

2170,4

ΣΥΝ. ΕΣΩΤ.ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΚΟ (000 ΜΤ)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ

2005

2006

2007

JEΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

167,9

179,3

176,7

JET ΛΟΙΠΕΣ

311,8

344,7

364,2

JET

479,7

523,9

540,9

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ

168,5

121,4

138,3

40,1

21,4

45,5

M.G.O.

208,6

142,8

183,8

ΜΑΖΟΥΤ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

784,6

822,7

869,7

ΜΑΖΟΥΤ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ

254,5

194,4

454,1

1039,1

1017,1

1323,9

7,3

8,9

9,9

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ

B.F.O.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ

0,1

0,1

0,1

ΣΥΝ. ΔΙΕΘΝ. ΑΓΟΡΑΣ

1734,7

1692,8

2058,5

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

3915,0

3931,9

4228,9

48,2

49,6

25,2

4,6

3,9

4,0

3967,8

3985,4

4258,1

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες

49.

Επιχειρηματικοί Στόχοι και Προοπτικές

Σ

την εγχώρια εμπορία καυσίμων και
λιπαντικών αναμένεται κατά το 2008
αύξηση της μικτής κερδοφορίας της ΕΚΟ
Α.Β.Ε.Ε. σε σχέση με το 2007. Η αύξηση
του συνολικού αριθμού της νέας αλυσίδας ιδιόκτητων πρατηρίων (COXOs1) διευρυμένων υπηρεσιών με τη επωνυμία
“ΚΑΛΥΨΩ”, θα συνεισφέρει στη βελτίωση
της κερδοφορίας και στη διαχείριση του
δικτύου στο σύνολό του.
Προγραμματίζονται ενέργειες, που θα
έχουν ως βασικούς στόχους:
• Τη βελτίωση της εταιρικής ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη του εταιρικού κοινωνικού κεφαλαίου όπως, η
διαφοροποίηση σε προϊόντα, υποδομές και εμπορικά σχήματα, καθώς και
η ανάπτυξη πελατοκεντρικής κουλτούρας με αύξηση της παραγωγικότητας.
• Τη βελτιστοποίηση του σχήματος εφοδιασμού (θαλάσσιο και χερσαίο).
• Ανάπτυξη Ελεγχόμενου Δικτύου Πρατηρίων (CODΟs2) και εξορθολογισμός
δικτύου DΟDΟs3.
• Διασφάλιση κρίσιμης μάζας και αύξηση μεριδίου αγοράς στα προϊόντα
υψηλής κερδοφορίας.
• Διεύρυνση της βάσης πιστών πελατών
ΕΚΟ με εφαρμογή της επικοινωνιακής

στρατηγικής «Value For Money» , την
εισαγωγή προωθητικών ενεργειών διάρκειας και τη βελτίωση της εταιρικής
εικόνας.
• Βελτιστοποίηση Απόδοσης Εγκαταστάσεων
• Την εξασφάλιση και αναβάθμιση της
εξυπηρέτησης των πελατών Αιγαίου
και τον εφοδιασμό τους μέσω RO-RO
TANKER νέας τεχνολογίας, καθώς και
τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται εμπορικά σε 8 χώρες της
ΝΑ Ευρώπης, μέσω αντίστοιχων εμπορικών εταιρειών. Οι χώρες αυτές είναι οι:
Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
Γεωργία, Κύπρος, Μαυροβούνιο, πΓΔΜ
και Σερβία. Σε όλες τις παραπάνω χώρες
λειτουργούν δίκτυα πρατηρίων υγρών
καυσίμων με τα σήματα του Ομίλου ενώ,
κατά περίπτωση, υπάρχει δραστηριότητα στις χονδρικές πωλήσεις, εμπορικές
και βιομηχανικές πωλήσεις, πωλήσεις
ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων,
λιπαντικών, εξαγωγές. Μέσω των ιδιόκτητων πρατηρίων καυσίμων προωθούνται
συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες όπως, λιπαντικά αυτοκινήτων με το
σήμα της Εταιρείας, είδη μικρής αγοράς,
επιλογές τροφίμων και ειδών πρώτης

ανάγκης, αξεσουάρ, περιοδικά κλπ - πλύσιμο, ταχεία συντήρηση κ.ά. Στόχος των
θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού είναι
η ανάπτυξη και η επέκταση, σύμφωνα με
τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα και η καταξίωση του ονόματος και
των σημάτων του Ομίλου στις τοπικές
αγορές. Ήδη, τα εμπορικά σήματα με τα
οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες αυτές έχουν καταστεί συνώνυμα της
αξιοπιστίας, της υψηλής ποιότητας, της
σύγχρονης αντίληψης στην αγορά καυσίμων και λιπαντικών καθώς και της φιλικής εξυπηρέτησης. Στο τέλος του 2007,
οι εταιρείες του εξωτερικού αριθμούσαν
252 πρατήρια καυσίμων, στη συντριπτική πλειονότητά τους ιδιόκτητα. Με βάση
το επιχειρησιακό πρόγραμμα, προβλέπεται η συνεχής αύξηση του αριθμού τους
και η βελτίωση της λειτουργίας τους.

	COXO (company owned/management
operated): Ιδιόκτητα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ &
ΣΕΑ,

1

	CODO (company owned/dealer operated):
Πρατήρια ελεγχόμενα από την ΕΚΟ

2

	DODO (dealer owned/dealer operated): Πρατήρια τρίτων

3

Παραγωγή & Εμπορία Πετροχημικών / Χημικών

Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων
Παραγωγή Προπυλενίου, Πολυπροπυλενίου και BOPP Φιλμ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

DIAXON
ΦΙΛΜ BOPP

Ασπρόπυργος
Μονάδα Διαχωρισμού
προπυλενίου (Splitter)
Επένδυση
25 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη
Μονάδα Παραγωγής
πολυπροπυλενίου
Επένδυση
150 εκατ. ευρώ

Κομοτηνή
Μονάδα Παραγωγής
BOPP φιλμ
Επένδυση
60 εκατ. ευρώ

ΑΓΟΡΑ

Συνολική επένδυση 235 εκατ. ευρώ

Ο

Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί
το μεγαλύτερο συγκρότημα πετροχημικών / χημικών στην Ελλάδα. Το
συγκρότημα είναι εγκατεστημένο στη
Θεσσαλονίκη, απασχολεί 168 εργαζόμενους και παράγει πολυπροπυλένιο, PVC,
βιομηχανικούς αλειφατικούς διαλύτες
(white spirit, εξάνιο κλπ.) και καυστική
σόδα / χλώριο.

Οι μονάδες των πετροχημικών λειτουργούν σε ενοποιημένη βάση με το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιούν
πεντάνιο, νάφθα και ελαφρά κηροζίνη, που
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στις
μονάδες παραγωγής βιομηχανικών διαλυτών. Επίσης, αξιοποιούν κοινές υποδομές
βοηθητικών παροχών και άλλων εγκαταστάσεων υποστήριξης. Η τεχνική υποδομή
του τομέα συμπληρώνεται με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής των πετροχημικών προϊόντων, καθώς επίσης και
με άρτιο δίκτυο πωλήσεων. Ο Όμιλος, ως
ο μόνος παραγωγός πετροχημικών στην
Ελλάδα, κατέχει ισχυρή θέση με υψηλά μερίδια στην εγχώρια αγορά. Συμμετέχει παράλληλα κατά 35% στην ARTENIUS ΕΛΛΑΣ
Α.Ε. στο Βόλο, εταιρεία που παράγει ρητίνη
PET για χρήση στη συσκευασία τροφίμων
και στην εμφιάλωση ποτών. Μέρος της
παραγωγής PET διατίθεται στην ελληνική
αγορά μέσω του δικτύου πωλήσεων χημικών του Ομίλου. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τομέα πετροχημικών και της
ανάπτυξης νέων προϊόντων τεχνολογίας
αιχμής και υψηλής προστιθέμενης αξίας,
ο Όμιλος προχώρησε τα τελευταία χρόνια
σε περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής βάσης με την κατασκευή μονάδων
προπυλενίου στον Ασπρόπυργο, πολυ-

προπυλενίου στη Θεσσαλονίκη και ΒΟΡΡ
φιλμ στην Κομοτηνή.
Κυρίαρχο έργο είναι η μονάδα πολυπροπυλενίου, συνολικού ύψους επένδυσης
περίπου 150 εκατ. ευρώ. Η μονάδα έχει δυναμικότητα 215 χιλ. τόνους το χρόνο, ποσότητα επαρκή για να καλύψει τις εγχώριες
ανάγκες μεταποίησης και να επιτρέψει εξαγωγές σε γειτονικές χώρες. Ως πρώτη ύλη
χρησιμοποιείται το προπυλένιο, το οποίο
μεταφέρεται με ειδικά δεξαμενόπλοια
κυρίως από τον Ασπρόπυργο. Μέρος της
παραγωγής της μονάδας απορροφάται, ως
πρώτη ύλη από το εργοστάσιο της DIAXON
στην Κομοτηνή για την παραγωγή ΒΟΡΡ
φιλμ.
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51.

Κύριες εξελίξεις το 2007
Σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω της αύξησης των πωλήσεων, της προσεκτικής
διαχείρισης κόστους και της απουσίας
σημαντικών επιβαρύνσεων για επισφάλειες
Αξιοποίηση της πλήρους καθετοποιημένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου
Μεγιστοποίηση περιθωρίων σε σχέση
με τις συνθήκες της αγοράς
Αξιολόγησή μας, σε μια από τις υψηλότερες θέσεις, μετά από την παγκόσμια
έρευνα της BASELL μεταξύ όμοιου τύπου εργοστασίων.

ΠAPAΓΩΓH ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ (σε χιλ. τόνους)
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Επιχειρηματικοί Στόχοι
και Προοπτικές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ
2007

Πετροχημικά 7,9%

Η

βιομηχανία των χημικών διεθνώς,
είναι μια κυκλική βιομηχανία εντάσεως κεφαλαίου με πλεόνασμα δυναμικότητας.
Τα περιθώρια των χημικών, που επηρεάζουν την κερδοφορία του κλάδου, παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και
είναι δύσκολο να προβλεφθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η μεγιστοποίηση λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, η διατήρηση, κατά το
μέγιστο, της παραγωγικής δυνατότητας
του πολυπροπυλενίου, καθώς και η αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής του
επιμεταλλωμένου BOPP film, αναμένεται
ότι θα ισχυροποιήσουν περαιτέρω την
εμπορική θέση των χημικών.
Η αύξηση του EBITDA, η εμπορία ΡΕ και
η απόφαση για επενδύσεις είναι οι κύριοι
στρατηγικοί στόχοι.

Τα παραπάνω διαγράμματα απεικονίζουν την παραγωγή και τις πωλήσεις του
τομέα των πετροχημικών:
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53.

Diaxon Πλαστικά Υλικά Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε.
Η θυγατρική DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε, το 2000,
την παραγωγή ΒΟΡΡ (Biaxially Oriented
Polypropylene) φιλμ σε σχήμα «φασόν»
για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η
συνολική επένδυση έφτασε τα 60 εκατ.
ευρώ. Η δυναμικότητα των 2 γραμμών
παραγωγής είναι 26 χιλ. τόνοι το χρόνο.
Όπως αναφέρθηκε, η παραγωγή ΒΟΡΡ
φιλμ αποτελεί το τελικό στάδιο ενός καθετοποιημένου παραγωγικού σχήματος,
που ξεκινά από το διυλιστήριο Ασπροπύργου, με την παραγωγή προπυλενίου,
την μετατροπή του σε πολυπροπυλένιο
στη Θεσσαλονίκη και την τελική παραγωγή ΒΟΡΡ φιλμ στην Κομοτηνή. Το
εργοστάσιο στην Κομοτηνή είναι σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας και παράγει όλους τους τύπους και τις ποιότητες ΒΟΡΡ φιλμ που απαιτεί η αγορά, ως
υλικό εύκαμπτης συσκευασίας.

Πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο προϊόν, με πληθώρα χρήσεων (σε τρόφιμα,
κολλητικές ταινίες, κλπ.), που βρίσκει
ταχύτατα και νέες εφαρμογές, λόγω των
εξαιρετικών ποιοτικών του χαρακτηριστικών.
Η διάθεση του προϊόντος γίνεται μέσα
από τα εμπορικά δίκτυα του τομέα χημικών, ενώ μέρος της παραγωγής εξάγεται.

Παραγωγή - Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τ

ο 2007 αποτέλεσε τον δεύτερο χρόνο
εμπορικής λειτουργίας της μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένου κύκλου με χρήση φυσικού
αερίου, δυναμικότητας 390 MW, στη
Θεσσαλονίκη. Τόσο η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας όσο και η λειτουργία σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε
σχέση με το προηγούμενο έτος (2006),
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δευτέρου
εξαμήνου του έτους.

Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην
προαναφερθείσα ανάκαμψη υπήρξαν
αφενός η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα
της χώρας, με παράλληλη αύξηση των
φορτίων αιχμής, και αφετέρου η επίλυση
διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που
σχετίζονταν με το αρχικό ξεκίνημα.
Επίσης, τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε η
διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο με εισαγωγές από τα βόρεια
σύνορα της χώρας όσο και με εξαγωγές
προς Ιταλία, μετά από την εξασφάλιση
αντίστοιχης δυναμικότητας.
Για το έτος 2007 η μονάδα λειτούργησε περίπου 6.800 ώρες και παρήγαγε
1.875.000 MWhs περίπου, συνεισφέροντας θετικά στην ομαλή και αποδοτική
λειτουργία του συστήματος, ιδιαίτερα σε
περιόδους αυξημένης ζήτησης και αιχμών φορτίου.
Η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί
τμήμα της επιχειρηματικής πολιτικής
της εταιρείας και αναπόσπαστο μέρος
του συνολικού οικονομικού πλαισίου
λειτουργίας της. Εκτιμώντας, ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί

στρατηγικό στόχο για την επιχείρηση, η
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (T-power)
εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της και διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τις περιβαλλοντικές τους
επιπτώσεις. Από την ίδρυσή της μέχρι
σήμερα η T-power καθιερώθηκε στο
κλάδο της, συνδυάζοντας τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές της ικανότητες
με την ευαισθησία και την εμμονή της
στην προστασία και στην αποκατάσταση
του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό η
T-power:
• χρησιμοποιεί ως καύσιμο Φυσικό Αέριο, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
• εφαρμόζει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις μονάδες της.
• ενσωματώνει τον περιβαλλοντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων σε όλα
τα επίπεδα.
• εφαρμόζει ανοικτή επικοινωνία και
συνεργασία με όλους πάνω σε θέματα
περιβάλλοντος.
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Τ

ο έτος 2007 χαρακτηρίστηκε από την
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ της μητρικής εταιρείας,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., και της Ιταλικής EDISON SpA. Το εν λόγω μνημόνιο
προβλέπει την ίδρυση κοινής εταιρείας
(Joint Venture) μεταξύ των δύο Ομίλων
με στόχο:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ
2007

• Τη δημιουργία χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.500-2.000 MW στην Ελλάδα, το
οποίο θα βασίζεται σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.
• Την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
• Την πιθανή επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της συμπαραγωγής,
στις αγορές των Βαλκανικών χωρών,
καθώς και στον τομέα της παραγωγής
και προμήθειας φυσικού αερίου.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεισφέρει
τις τρέχουσες δραστηριότητές της στον
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Η EDISON συνεισφέρει την κατά 65%
συμμετοχή της στη μονάδα ισχύος
420MW στη Θίσβη, καθώς και το έργο
ανάπτυξης ανθρακικής μονάδας, δυναμικότητας 600MW στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Ηλεκτρική Ενέργεια 4,5%

Οι δυο Όμιλοι βρίσκονται στη τελική
φάση της διαδικασίας οριστικοποίησης
της συμφωνίας περί στρατηγικής συνεργασίας.

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Κύριες εξελίξεις το 2007
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Η

συνεχής αύξηση της παγκόσμιας και
εγχώριας ζήτησης σε προϊόντα αργού πετρελαίου, δημιούργησε την ανάγκη για διεύρυνση των δραστηριοτήτων
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε χώρες της
ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης
και της Ν.Α. Μεσογείου, όπως το Μαυροβούνιο, την Αίγυπτο, τη Λιβύη. Κύριος
στόχος μας είναι η μελλοντική εξασφάλιση αποθεμάτων υδρογονανθράκων για
την κάλυψη μέρους της διυλιστικής ικανότητας του Ομίλου.

Τον Ιουνίου 2007 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υπέγραψε με την Αίγυπτο τη Σύμβαση Παραχώρησης για έρευνα και
παραγωγή υδρογονανθράκων στην περιοχή W. Obayed της Δυτ. Ερήμου, εμβαδού 1.841 τετ. χλμ..
Για την υλοποίηση του έργου, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ίδρυσε υποκατάστημα
στην Αίγυπτο. Η πρώτη ερευνητική περίοδος διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2010
και περιλαμβάνει γεωλογικές μελέτες,
σεισμικές καταγραφές και τρεις μεγάλου
βάθους ερευνητικές γεωτρήσεις τουλάχιστον. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η επανεπεξεργασία παλαιότερων σεισμικών
καταγραφών.

Τον Οκτώβριο 2007, μια δεύτερη Σύμβαση Παραχώρησης υπεγράφη μεταξύ της
Αιγύπτου και της Κοινοπραξίας των εταιρειών Melrose(40%), διαχειριστής της
Κοινοπραξίας, Oil Search(30%) και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ(30%). Αυτή η παραχώρηση αφορά στην έρευνα και παραγωγή
υδρογονανθράκων στην περιοχή Mesaha
της Δ. Ερήμου στην Άνω Αίγυπτο, εμβαδού 57.000 τετ. χλμ.. Η πρώτη ερευνητική
περίοδος στο Mesaha είναι τετραετής, με
υποχρέωση υλοποίησης γεωλογικών και
γεωφυσικών ερευνητικών εργασιών καθώς και μιας ερευνητικής γεώτρησης.
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ΛΙΒΥΗ
Το Νοέμβριο του 2003 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Κοινοπραξίας των εταιρειών Woodside Energy(45%), διαχειριστής
της Κοινοπραξίας, Repsol Murzuq(35%),
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ(20%) και του Λιβυκού Εθνικού Οργανισμού Πετρελαίου,
για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές της Λιβύης, στις περιοχές Σύρτης και Murzuq.
Οι ελάχιστες υποχρεωτικές εργασίες
ύψους 102 εκατ. δολ. αφορούν ερευνητική περίοδο διάρκειας έξι ετών και περιλαμβάνουν την εκτέλεση σεισμικών
καταγραφών, μελετών, καθώς και δεκατριών ερευνητικών γεωτρήσεων.

Κατά το έτος 2007, εκτελέστηκαν οκτώ
γεωτρήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην
ανακάλυψη δύο κοιτασμάτων, ενός πετρελαίου και ενός αερίου/συμπυκνώματος. Επίσης, το 2007 εκτελέστηκαν γεωφυσικές καταγραφές 2 και 3 διαστάσεων.
Από τον Οκτώβριο 2005, η Εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα στην Τρίπολη για
την άμεση παρακολούθηση των εξελίξεων των εργασιών.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο Μαυροβούνιο από το 2002, οπότε και εξαγόρασε
το 54,35% της κρατικής εταιρείας πετρελαίου JUGOPETROL A.D. KOTOR (JPK). Η
JPK κατέχει τα δικαιώματα έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων σε τρεις
θαλάσσιες περιοχές του Μαυροβουνίου,
μέσω κοινοπραξιών με ξένες εταιρείες.
Η μετοχική σύνθεση των εταιρειών είναι:
• Blocks 1 & 2 (1.130 τετ. χλμ. & 3.710
τετ. χλμ. αντίστοιχα): MEDUSA
(Montenegro)
40%,
HELLENIC
PETROLEUM INTERNATIONAL AG 11%,
JPK 49%.
• Block 3 (3.930 τετ. χλμ ): MEDUSA OIL &
GAS 40%, JPK 60%.
Η Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου μονομερώς αποφάσισε τον τερματισμό της Σύμβασης Παραχώρησης του Βlock 3 στην JPK τον
Αύγουστο του 2006. Τόσο η JPK όσο και οι
συμμετέχουσες στην Κοινοπραξία εταιρείες
δεν έχουν αποδεχθεί αυτή την απόφαση.
Η JPK βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με
την Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για
την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του ερευνητικού προγράμματος στα
Βlocks 1 & 2.

Ο Όμιλος από το 2000 συμμετείχε με ποσοστό 49%, σε κοινοπρακτικό σχήμα με
την Αυστριακή OMV (51% διαχειριστής),
στην έρευνα τριών περιοχών στην Αλβανία
(Block 1 και Blocks 4 & 5).
Το 2005 το Block 1 εγκαταλείφθηκε και στις
23/01/2007, η Κοινοπραξία γνωστοποίησε
στην αρμόδια Αρχή της Αλβανίας (N.A.N.R.)
την εγκατάλειψη των Blocks 4 & 5.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ήταν ο διαχειριστής των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από
συμβάσεις του με τρίτους για έρευνα
και παραγωγή υδρογονανθράκων στο
πλαίσιο του Ν. 2289/95. Με βάση τον Ν.
3587/2007, επεστράφησαν στο Ελληνικό
Δημόσιο όλες οι περιοχές στις οποίες η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατείχε το αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και παραγωγής στη Ελλάδα.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με
ποσοστό 25% στις ερευνητικές περιοχές
της Παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, στο Β. Αιγαίο, συνολικής έκτασης
περίπου 1.600 τετ. χλμ. Επίσης, έχει αναλάβει, με σύμβαση άμισθης εντολής του
Υπουργείου Ανάπτυξης, τον έλεγχο και
την επίβλεψη των εργασιών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που εκτελούνται
στα κοιτάσματα πετρελαίου “Πρίνος / Β.
Πρίνος” και φυσικού αερίου “Ν. Καβάλα”,
από την εταιρεία “Καβάλα Όιλ” από το
1999.
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Η

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων, μέσω
κοινοπρακτικών σχημάτων, σε επιλεγμένες περιοχές γειτονικών με την Ελλάδα
χωρών, όπως της Βόρειας και Δυτικής
Αφρικής, της Μ. Ανατολής και Μεσογείου. Θα συνεχιστούν οι ερευνητικές δραστηριότητες στην Αίγυπτο καθώς επίσης
και οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης κοιτασμάτων στη Λιβύη.

Οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες
σε αυτόν τον τομέα είναι:
• Εστίαση στη βέλτιστη οικονομική αξιοποίηση της θέσης στη Λιβύη.
• Έναρξη ερευνητικών εργασιών στην
περιοχή West Obayed, στην Αίγυπτο.
• Καθορισμός στρατηγικής σχετικά με
τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στην Ελλάδα.

III.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κοινωνικό Προϊόν

36%

24%

Μισθοί και πρόσθετες παροχές
Δασμοί - φόροι - ασφαλιστικές παροχές
Διανομή μερίσματος
Αδιάθετα κέρδη και αποθεματικό

15%
18%
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7%

Προς τα πιστωτικά ιδρύματα
Πρόσθετη
πληροφόρηση

61.

Η

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ‘’ενδιαφερόμενα μέρη’’ (κοινωνικοί
εταίροι ή stakeholders) με
τα οποία συνδιαλέγεται,
επικοινωνεί ή συνεργάζεται ή έχουν άμεσο και
έμμεσο ενδιαφέρον από
τη λειτουργία της.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
είναι:
- οι εργαζόμενοι
- η κοινωνία
- οι μέτοχοι / επενδυτές
- οι πελάτες
- οι προμηθευτές
- τα ΜΜΕ
- οι κλαδικές οργανώσεις / σύνδεσμοι

Η στρατηγική και όλες οι δράσεις του
Ομίλου στοχεύουν στη δημιουργία σχέσεων με τα παραπάνω ενδιαφερόμενα
μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την εικόνα του και τη λειτουργία
του και να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα που δημιουργούν αυτές
οι συνέργειες.
Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως κοινωνικό προϊόν ορίζεται η οικονομική προσφορά της προς τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή προς το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Ο Όμιλος, στο πλαίσιο
της στρατηγικής και της λειτουργίας του,
υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις και συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών
μεγεθών της χώρας δημιουργώντας, επιπροσθέτως, δευτερογενή και τριτογενή
εισοδηματικά αποτελέσματα. Έτσι, βελτιώνονται οι δεξιότητες των εργαζομένων,
αναβαθμίζεται το ανθρώπινο δυναμικό,
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας μέσω σημαντικών επενδύσεων σε νέα
προϊόντα και νέες τεχνολογίες - και διασφαλίζονται πόροι για τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο ταμείο.

Επίσης, δημιουργούνται εισοδήματα τα
οποία, μέσω των αποταμιεύσεων και της
φορολογίας, συμβάλλουν στην αύξηση
του εθνικού εισοδήματος.
Κατά το 2007, ο κύκλος εργασιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ήταν € 8.538 εκατ.
και διανεμήθηκε κοινωνικό προϊόν αξίας
€ 834 χιλ., ως εξής:
36%	διανεμήθηκε στο προσωπικό (μισθοί και πρόσθετες παροχές)
15%	προς το δημόσιο (δασμοί, φόροι
και ασφαλιστικές εισφορές)
18%	διανεμήθηκε υπό μορφή μερίσματος
24%	αδιάθετα κέρδη και αποθεματικό
7%	προς τα πιστωτικά ιδρύματα (τόκοι δανείων),

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει
ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό – και η βέλτιστη αξιοποίησή του –
είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητά της. Σε αυτό το πλαίσιο
αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα – όπως
η αξιολόγηση της απόδοσης, η παροχή
κινήτρων, η συνεχής επιμόρφωση και
εκπαίδευση – ώστε να ελκύει, να κινητοποιεί αλλά και να διατηρεί το ανθρώπινο
δυναμικό, μεταλλασσόμενη, έτσι, σε μια
εταιρεία γνώσης και ένα βέλτιστο χώρο
εργασίας.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ενός
ευέλικτου πλαισίου πολιτικής, για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με
στόχο να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή
ικανοποίηση των εργαζομένων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρει τη
δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, χωρίς διάκριση. Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών είναι ουσιαστική προϋπόθεση για ένα δίκαιο, ευημερές
και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον.
Αξιοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις,
όπως το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης, αξιολογούνται οι επιδόσεις, τα
προσόντα και οι δεξιότητες κάθε εργαζομένου, και παρέχεται στο προσωπικό
η ευκαιρία να ανέλθει στη διοικητική ιεραρχία. Βασική επιδίωξη είναι η πλήρωση των κενών θέσεων με προαγωγή μέσα
από την εταιρεία.
Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση έχει το
δικό της ιατρείο, το οποίο λειτουργεί σε
24ωρη βάση. Τα ιατρεία είναι στελεχωμένα με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό
για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και μπορούν να παρέχουν
άμεση ιατρική βοήθεια στους εργαζόμε-

νους. Επίσης, διενεργούνται εμβολιασμοί
(π.χ. αντιτετανικός). Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν επίσης ιδιόκτητα ασθενοφόρα
οχήματα για περιπτώσεις, που κρίνεται
αναγκαία η άμεση μεταφορά εργαζομένων σε νοσοκομείο.
Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν δωρεάν
σε προγράμματα προληπτικού ιατρικού
ελέγχου και στις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις για τον επιβαλλόμενο
από τη νομοθεσία έλεγχο της υγείας
τους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων
είναι απόρρητα και αξιολογούνται από
τους ιατρούς εργασίας των εγκαταστάσεων, πάντα στην κατεύθυνση προστασίας
της υγείας των εργαζομένων.
Κατά το 2007, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο
ήταν 5.194.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου:
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Εταιρεία

Αριθμός εργαζομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ, εντός Ελλάδας
ΕΚΟ - GEORGIA LTD
JUGOPETROL AD KOTOR
OKTA CRUDE OIL REFINERY
EKO YU AD BEOGRAD
GLOBAL PETROLEUM ALBANIA
EKO BULGARIA EAD
HEL.PE. CYPRUS LTD
ΟΜΙΛΟΣ, εκτός Ελλάδας
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Κατανομή εργαζομένων
ανά φύλο στον Όμιλο

2.445
680
7
155
96
20
24
3.427
150
535
921
38
23
41
59
1.767
5.194
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Ακαδημαϊκό επίπεδο
εργαζομένων στον Όμιλο

80%

14%
51%

32%

3%

20%
Άνδρες
Γυναίκες

Η συνολική επένδυση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ σε θέματα εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης για το 2007, ανήλθε σε
€ 1.243.326 και της ΕΚΟ ΑΒΕΕ σε €148.000.

Εξειδ. Τεχνίτες
ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΔΕ
ΥΕ

Ενδεικτικά αναφέρονται οι επενδύσεις
σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση για άλλες
δύο εταιρείες του Ομίλου: € 20 χιλ. η ΕΚΟ
Bulgaria EAD και € 18 χιλ. η EKO YU AD.

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Π

ρώτη προτεραιότητα για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελούν η υγεία
και η ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων
όσο και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, κοντά στις οποίες βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις της. Για το λόγο αυτό, παρέχει στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες, στους επισκέπτες και στους εκπαιδευόμενους σπουδαστές και φοιτητές
έναν ασφαλή χώρο εργασίας.

Εκτός από την πιστοποίησή της ως προς
το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001,
η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι πιστοποιημένη και για το Σύστημα Διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας, ως προς το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο OHSAS
18001 (ελληνική έκδοση ΕΛΟΤ 1801).
Αντίστοιχα, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9001 (για τις δραστηριότητες εμπορίας λιπαντικών και εμπορίας αεροπορικών καυσίμων με 18 σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων), ΕΛΟΤ 1801/OHSAS
18001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 (για τις
δραστηριότητες των λιπαντικών, καυσίμων και χημικών στις εγκαταστάσεις
Σκαραμαγκά, Ελευσίνας, Ασπροπύργου,
και αεροπορικών καυσίμων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου).

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (ΠΔ
17/1996), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς
κώδικες και καλές πρακτικές. Όλες οι
εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου,
οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα, που
λαμβάνονται για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι μελέτες
αυτές εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη
και τη γνώμη και τις απόψεις των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια για τη
φύση και το περιβάλλον εργασίας τους.
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Η

νομοθεσία και οι κώδικες δίνουν τη
δυνατότητα αναγνώρισης και ελέγχου των κινδύνων για την υγεία και την
ασφάλεια στο χώρο εργασίας, προετοιμασίας σχεδίων έκτακτης ανάγκης και
βελτίωσης της επίδοσης στην Υ & Α. Πρόσφατα ενδεικτικά παραδείγματα είναι:
• Ενημερώθηκαν οι εγκαταστάσεις του
Ομίλου για τη νέα οδηγία Seveso II
(ΚΥΑ 12044/613/2007), επισημάνθηκαν οι διαφορές από την προηγούμενη έκδοση και οι τυχόν επιπτώσεις στις
Μελέτες Ασφάλειας.
• Ασκήσεις πυρασφάλειας για την ετοιμότητα του προσωπικού.
• Η προετοιμασία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της ΕΚΟ για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού
REACH (Registration, Evaluation &
Authorization of Chemicals) για την
προστασία του κοινωνικού συνόλου
από τις επιπτώσεις χρήσης χημικών
ουσιών.

Με στόχο τη διασφάλιση της Υγείας
και της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας,
εφαρμόζονται τεχνικές και μέτρα πάνω
και πλέον των επιβαλλομένων από τους
κανονισμούς και τη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια μελέτης για ανάλυση λειτουργικών κινδύνων (HAZOP ή
Hazard & Operability Study) είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε νέα μονάδα
ή για τις κύριες τροποποιήσεις των ήδη
υπαρχουσών μονάδων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει
στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική
αξιολόγηση για τα ατυχήματα, που διεξάγει η CONCAWE1 και συνεργάζεται με
αυτήν, παρακολουθώντας τις διεθνείς
εξελίξεις για τη θέσπιση και πρόσθετων
δεικτών μέτρησης της επίδοσης στην
ασφάλεια.

CONCAWE: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του
πετρελαίου.

1	

Τα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζουν τη συνεχή μείωση των δεικτών ατυχημάτων LWIF1 και AIF2 από το 2002 μέχρι το 2007, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της CONCAWE.

Δείκτης ατυχημάτων LWIF
11,00

10,50

10,00
9,00
8,00
7,00

5,66

6,00

4,67

5,00

3,9

4,00

3,50
2,92

3,00

3,2

3,2

2002

2003

2004

2,5

2,6

2,00

2005

2,93

2006

2007

ΕΛΠΕ
CONCAWE

Δείκτης ατυχημάτων AIF
13,0
12,0

12,5

11,0
10,0
9,0
8,0
7,0

6,9

6,0

6,8
6,3

5,0

LWIF: Lost Workday Injury Frequency, περιλαμβάνει μόνο τα ατυχήματα απουσίας ανά 1
εκατομμύριο εργατοώρες.

1	

6,3
4,8
4,6

4,5

4,0

4,3

3,2

2006

2007

3,0
2002

2003

ΕΛΠΕ
CONCAWE

2004

2005

AIF: All Injury Frequency, περιλαμβάνει όλα τα
ατυχήματα (θανατηφόρα, απουσίας, ιατρικής
περίθαλψης και περιορισμένης ικανότητας)
ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες.

2	

5,5

Οι δείκτες της ΕΚΟ
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Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων
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Δείκτης Σοβαρότητας Ατυχημάτων
Απουσίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ
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Περιβάλλον

Βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης

Η

δέσμευση του Ομίλου για συνεχείς
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών
επιδόσεων του, φαίνεται και από το γεγονός ότι το διυλιστήριο της Ελευσίνας
είναι το πρώτο Ελληνικό διυλιστήριο
που πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS). Στο
διυλιστήριο του Ασπροπύργου, που είναι
και το μεγαλύτερο στη χώρα μας, είναι
σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησής
του κατά EMAS. Επίσης, στο εμπορικό
κλάδο (ΕΚΟ), οι εγκαταστάσεις Σκαραμαγκά, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και η
αποθήκευση και εφοδιασμός αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι
πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 14001.

Το Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) πιστεύει ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές ‘’αερίων θερμοκηπίου’’
(κυρίως διοξείδιο του άνθρακος) επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα. Πολλές
ανεπτυγμένες χώρες, συμμετέχοντας
στο πρωτόκολλο του Κιότο, συμφώνησαν στη μείωση των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμβάλλοντας στην εθνική
και διεθνή προσπάθεια για την κλιματική
αλλαγή, έχει υλοποιήσει επενδύσεις για
την εξοικονόμιση ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα από την παραγωγική της
λειτουργία. Ως αποτέλεσμα των μακρών
προσπαθειών μας, είναι η ενεργειακή μας
απόδοση να έχει σημαντικά βελτιωθεί.

Στη διεθνή αγορά έχει επικρατήσει η
χρήση ενός δείκτη, ο οποίος αποτελεί
ένα κοινώς αποδεκτό κριτήριο ενεργειακής απόδοσης των διυλιστηρίων. Ο
δείκτης αυτός ονομάζεται δείκτης ενεργειακής απόδοσης Solomon (Energy
Intensity Index EΙI™). Η τιμή του δείκτη
διαμορφώνεται για κάθε διυλιστήριο με
χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που
λαμβάνει υπόψη διάφορες λειτουργικές
παραμέτρους, τύπους πρώτων υλών που
διυλίζονται και τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το διυλιστήριο. Επισημαίνεται
ότι όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη
τόσο καλύτερη είναι η ενεργειακή απόδοση. Στη συγκριτική παραμετροποίηση
(benchmarking) της Solomon συμμετέχει πολύ μεγάλος αριθμός διυλιστηρίων
παγκοσμίως και τα διυλιστήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι σε καλύτερο
ενεργειακό επίπεδο από τον μέσο όρο
της Ν.Α. Ευρώπης.
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Σημείωση:
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Ο Μ.Ο. του δείκτη
ενεργειακής απόδοσης
Solomon EΙI™ στο
διάγραμμα αφορά την
περιοχή της κεντρικής
και νότιο-ανατολικής
Ευρώπης. Όλες οι τιμές
έχουν επικαιροποιηθεί
στη βάση υπολογισμού
του 2006 (το 100 ισοδυναμεί με το συνολικό
Μ.Ο. της έρευνας του
2004).
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SOLOMON (CSE)

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης Solomon EΙI™

Εκπομπές αερίων από
τις εγκαταστάσεις των
διυλιστηρίων

Σ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΙΟΥ (SO2 )
25.000
20.000
Τόνοι

τα διαγράμματα που ακολουθούν,
παρατίθενται οι συνολικές εκπομπές
από τα Ελληνικά Διυλιστήρια, του ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ κάτω από τα νομοθετημένα όρια. Οι μεθοδολογίες εκτίμησης και
οι μετρήσεις των εκπομπών ακολουθούν
τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Ειδικότερα οι εκπομπές διοξειδίου του θείου
παρουσιάζουν μία σταδιακή μείωση, που
αποδίδεται σε έργα και ενέργειες που
έχουν γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το διυλιστήριο Ασπροπύργου υλοποιήθηκαν τα
έργα της αποθείωσης των απαερίων της
μονάδα κενού, που συνεισέφεραν σε μια
μείωση της τάξης του 40%. Αντίστοιχο
έργο έχει υλοποιηθεί και στο διυλιστήριο
Θεσσαλονίκης, για την πλήρη αποθείωση του αερίου καυσίμου. Οι συνολικές
εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα
τρία διυλιστήρια (ΒΕΑ στον Ασπρόπυργο, ΒΕΘ στη Θεσσαλονίκη και ΒΕΕ στη
Ελευσίνα) είναι κατά 60% χαμηλότερες
από τα ποσοτικά όρια εκπομπής που έχει
καθορίσει η πολιτεία.
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Εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα εγχώρια διυλιστήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ συμμετέχει στην έρευνα της Solomon και οι ενεργειακές επιδόσεις της κρίνονται πολύ ικανοποιητικές, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.
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Τόνοι

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟx )
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Εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τα εγχώρια
διυλιστήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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ΒΕΕ

Διαχείριση αερίων
εκπομπών στις
εγκαταστάσεις και τα
πρατήρια

Τόνοι

ΕΚΠΟΜΠΕΣ VOC
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Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από τα
εγχώρια διυλιστήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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ΒΕΕ

ι φορτώσεις των βυτιοφόρων
αυτοκινήτων σε όλες σχεδόν τις
εγκαταστάσεις γίνονται από τον πυθμένα (bottom loading), τόσο για λόγους
ασφάλειας όσο και προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης σε όλες τις εγκαταστάσεις, όπως
προβλέπεται από την νομοθεσία, έχουν
τοποθετηθεί μονάδες ανάκτησης ατμών
για τις φορτώσεις των βενζινών. Με μονάδες ανάκτησης ατμών, κατά την εκφόρτωση βενζίνης από τα βυτιοφόρα στις
δεξαμενές (stage I), είναι εφοδιασμένα
και τα πρατήρια της ΕΚΟ. Η εταιρεία έχει
προχωρήσει και στη σταδιακή εφαρμογή
(σε ελεγχόμενα και ιδιόκτητα πρατήρια
που ανακαινίζονται) ανάκτησης ατμών
κατά την παράδοση βενζίνης στο ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων (stage II).
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Διαχείριση υγρών &
στερεών αποβλήτων

Η

διαχείριση των υγρών αποβλήτων
των Διυλιστηρίων γίνεται με την
εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Τα απορριπτόμενα επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα, ελέγχονται συνεχώς από
τα εξειδικευμένα εργαστήρια των εγκαταστάσεων και οι προδιαγραφές τους είναι πιο κάτω από τα νομοθετημένα όρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές για τις
ποσότητες των απορριπτόμενων υδρογονανθράκων είναι στο 50% των νομοθετημένων ορίων για τους αποδέκτες.

Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια από τις λιμενικές αρχές
για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Σε τακτική ετήσια
βάση πραγματοποιούνται ασκήσεις, τις
περισσότερες φορές σε συνεργασία με
τις αρμόδιες αρχές, για την αντιμετώπιση
περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.
Δεν υπήρξαν τα τελευταία χρόνια περιστατικά διαρροής υδρογονανθράκων
στο θαλάσσιο περιβάλλον από ατυχήματα ( oil spills).
Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανακύκλωση αποβλήτων, όπως π.χ. η επαναδιύλιση ανακτώμενων υδρογονανθράκων
από τις μονάδες υγρών αποβλήτων. Τα
υπόλοιπα επικίνδυνα απόβλητα, που
δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούν μέσα
στην εγκατάσταση, δίνονται σε κατάλληλες αδειοδοτημένες από την πολιτεία
εταιρείες για περαιτέρω διαχείριση στις
εγκαταστάσεις τους ή για προώθηση σε
εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού.
Οι παλαιοί καταλύτες, που δεν μπορούν
να αναγεννηθούν, αποστέλλονται στο
εξωτερικό, σε εξειδικευμένες και αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, για ανάκτηση χρήσιμων ή πολύτιμων
μετάλλων ή για θερμοκαταστροφή. Δεν

αποθηκεύονται επικίνδυνα απόβλητα
μέσα στους χώρους των εγκαταστάσεων
των Διυλιστηρίων. Η προσωρινή αποθήκευσή τους, μέχρι την οριστική διάθεσή
τους γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία και τις
καλές περιβαλλοντικές πρακτικές.
Σημαντική προσπάθεια γίνεται και στη
διαδικασία ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων. Παλαιά σιδερικά, πλαστικό, ξυλεία, ελαστικά, λιπαντικά διαχωρίζονται
και διαχειρίζονται με το κατάλληλο τρόπο. Όλες οι εγκαταστάσεις εφαρμόζουν
προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και
μπαταριών, στις μονάδες παραγωγής και
τα γραφεία. Σε διάφορα σημεία στους
χώρους εργασίας υπάρχουν ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση των παραπάνω
υλικών.

Προστασία βιοποικιλότητας
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει
τη σημαντικότητα της διατήρησης της
βιοποικιλότητας, μέσα στα πλαίσια της
αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια, της
βιώσιμης ανάπτυξης και τη βελτίωσης
της ποιότητας της ζωής στις γειτονικές
περιοχές, όπου λειτουργούν οι εγκαταστάσεις της.

Καμία από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας δε γειτνιάζει με προστατευόμενες
περιοχές (π.χ. NATURA). Όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε χωροθετημένες
βιομηχανικές ζώνες. Γύρω από τις εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν σημαντικά οικοσυστήματα.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμβάλλει στη
προστασία του περιβάλλοντος και την
ανάπλαση των γειτονικών περιοχών με
ενέργειες, όπως:
• Εκτεταμένες δεντροφυτεύσεις με στόχο τη δημιουργία ζωνών διαχωρισμού
των χρήσεων γης και αναβάθμισης
των περιοχών που περιβάλλουν τα Διυλιστήρια.
• Μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
• Αποφυγή της χρήσης βοηθητικών
υλών στις διεργασίες, που χαρακτηρίζονται ως οικοτοξικές.

Κοινωνική Υπευθυνότητα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]

Πρόσθετη
πληροφόρηση
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Ο

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
από την ίδρυσή του, υποστήριξε πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες
προωθούν την ιδέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Από το 2005, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. είναι ενεργά μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μέλους του
CSR Europe, ενώ σχετική προσέγγιση της
ΕΚΟ ΑΒΕΕ προβλήθηκε στον ‘’Οδηγό 50+
Καλές Πρακτικές’’ του Ελληνικού Δικτύου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι πρωταρχικός στόχος του ομίλου. Με
γνώμονα πάντοτε τον παράγοντα «άνθρωπο» αλλά και τις πολιτισμικές διαφορές των χωρών στις οποίες, ο Όμιλος,
δραστηριοποιείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και στην ομαλή και
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο Όμιλος για την
πολύπλευρη υποστήριξη της τοπικής
κοινωνίας. Κάθε χρόνο δαπανώνται σημαντικά ποσά για την αγορά προϊόντων
και υπηρεσιών από την τοπική αγορά.
Παράλληλα, οι νέες τεχνολογικές επενδύσεις, στο διυλιστήριο Ελευσίνας, δη-

μιουργούν 120 νέες θέσεις εργασίας και
1500 θέσεις εργασίας, κατά τη διάρκεια
των εργασιών, εκτός από τα πολλαπλά
περιβαλλοντικά οφέλη.
Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας του, ο Όμιλος ανέλαβε ή υποστήριξε
πλήθος δράσεων (επιπλέον των δράσεων για το περιβάλλον και την υγεία
και ασφάλεια), εντός και εκτός Ελλάδας,
όπως:
• Έργα και δραστηριότητες προς τις τοπικές κοινωνίες.
• Ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
• Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Παροχές προς εκπαιδευτικά ιδρύματα
διαφόρων βαθμίδων.
• Υποστήριξη εκδηλώσεων νέων, αθλητικών εκδηλώσεων και σωματείων.
• Υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• Υποστήριξη ευπαθών ομάδων.
Στα πλαίσια των παραπάνω δράσεων,
η συνολική δαπάνη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και της θυγατρικής της ΕΚΟ
ΑΒΕΕ ανήλθε σε € 1,2 εκατ. Επιπλέον, ο
Όμιλος διέθεσε το ποσό των € 461 χιλ. σε
ανάλογες δράσεις εκτός Ελλάδας.

Ειδικά για τις πυρόπληκτες περιοχές της
Πελοποννήσου, έχει αποφασιστεί η διάθεση ποσού € 5 εκατ. για την αποκατάσταση των ζημιών.
Το πρώτο τρίμηνο του 2007, ο Όμιλος
χρηματοδότησε έρευνα ‘’καταγραφής
απόψεων’’ και ‘’αποτύπωσης των προβλημάτων’’ σε δήμους που γειτνιάζουν με τις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Ήταν μια συστηματική προσπάθεια απεικόνισης και καταγραφής των αναγκών για
έργα, των καθημερινών προβλημάτων,
των στάσεων και απόψεων των κατοίκων
των δήμων. Από την έρευνα προέκυψαν
αφενός σχέδια δράσης και αφετέρου η
απόφαση για την επανάληψή της το πρώτο τρίμηνο του 2008.
Οι παραπάνω δράσεις παρουσιάζονται
αναλυτικότερα στην ειδική έκδοση του
Ομίλου, για το 2007, με τίτλο ‘’Έκθεση Βιωσιμότητας 2007’’.

ΙV. ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

2007

2006

2005

8.538,0

8.121,5

6.653,0

Κέρδη εκμετάλλευσης

477,3

355,3

526,3

Κέρδη προ φόρων

488,6

358,5

494,8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος Εργασιών

Δικαιώματα μειοψηφίας

13,6

10,7

6,6

351,0

260,2

334,2

0,50

0,43

0,43

372,1

(60,8)

(11,2)

Εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

(167,8)

(116,1)

(170,4)

Εισροές (εκροές) χρηματοοικον. δραστηριότητας

(162,0)

156,9

188,0

42,2

(20,0)

6,4

Καθαρά Κέρδη μετόχων μητρικής
Μέρισμα ανά μετοχή
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Εισροές / εκροές από λειτουργική δραστηριότητα

Αύξηση μείωση διαθεσίμων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σύνολο Ενεργητικού

5.058,9

4.363,5

4.193,7

Πάγιο Ενεργητικό

2.040,0

1.936,5

1.939,0

Χρεόγραφα και διαθέσιμα

208,5

170,5

193,6

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

718,5

562,2

759,3

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

402,6

322,7

539,6

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

786,5

895,7

356,3

Δικαιώματα μειοψηφίας

126,6

112,7

101,9

2.580,5

2.397,6

2.256,4

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες
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Ανάλυση κατά Τομέα Δραστηριότητας
ΔΙΥΛΙΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ
Ποσά σε εκατ. Ευρώ

2007

2006

2005

8.034,7

7.692,6

6.426,0

Λειτουργικά Κέρδη

408,2

291,1

506,7

Πάγιες Επενδύσεις

119,0

81,0

55,0

Αποσβέσεις παγίων

73,1

80,7

97,0

Παραγωγή (εκατ. τόνοι)

14,5

14,2

14,4

Πωλήσεις (εκατ. τόνοι)

17,1

17,0

16,5

Περιθώριο διύλισης (δολ./βαρέλι πωλήσεων)

5,83

5,73

6,83

72,69

66,10

55,10

1,37

1,26

1,25

2006

2005

2.631,1

2.363,4

2.019,0

Λειτουργικά Κέρδη

46,4

45,6

46,0

Πάγιες Επενδύσεις

71,4

61,6

41,0

Αποσβέσεις παγίων

29,9

29,0

27,0

Πωλήσεις (χιλιάδες τόνοι)

5.236,0

4.788,0

4.713,0

Μερίδιο Εγχώριας αγοράς (%)

23,7 (*)

21,8

23,0

1.512

1.493

1.481

2007

2006

2005

380,2

354,7

301,0

37,8

21,6

10,0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κύκλος Εργασιών

Μέση τιμή αργού Brent (δολ./βαρέλι)
Μέση Ισοτιμία (ευρώ/δολ.)

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Ποσά σε εκατ. Ευρώ

2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κύκλος Εργασιών

Δίκτυο πρατηρίων τέλους έτους
(*) Πρόβλεψη
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Ποσά σε εκατ. Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κύκλος Εργασιών
Λειτουργικά Κέρδη
Πάγιες Επενδύσεις

0,8

1,2

1,0

Αποσβέσεις παγίων

17,4

17,5

16,0

Παραγωγή (χιλιάδες τόνοι)

447,0

428,0

396,0

Πωλήσεις (χιλιάδες τόνοι)

430,0

418,6

383,0

Ποσά σε εκατ. Ευρώ

2007

2006

2005

2,4

2,3

2006

2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αποσβέσεις παγίων

3,1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ποσά σε εκατ. Ευρώ

2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κύκλος Εργασιών

148,3

146,0

1,1

Κέρδη προ φόρων

43,9

24,1

(1,9)
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες
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Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ
1/01/2007- 31/12/2007

1/01/2006-31/12/2006

Κύκλος εργασιών

8.537.951

8.121.490

Μικτά κέρδη

871.958

691.359

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

617.050

501.512

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)

477.272

355.292

Κέρδη προ φόρων

488.627

358.476

Μείον φόροι

(124.012)

(87.559)

Κέρδη μετά από φόρους

364.615

270.917

351.004

260.192

Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

13.611

10.725

364.615

270.917

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2007

31/12/2006

1.546.260

1.497.604

Συμμετοχές

386.847

366.165

Αποθέματα

1.531.161

1.206.683

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες

1.279.244

1.049.763

Διαθέσιμα

208.450

170.490

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

106.902

72.780

5.058.864

4.363.485

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

718.456

562.186

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

786.510

895.661

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

973.425

508.028

2.478.391

1.965.875

Μετοχικό Κεφάλαιο

666.285

666.285

Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο

353.796

353.796

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης Μετόχων

1.433.814

1.264.829

Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας

2.453.895

2.284.910

126.578

112.700

2.580.473

2.397.610

5.058.864

4.363.485

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ
1/01/2007- 31/12/2007

1/01/2006-31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

358.476

139.778

146.220

(4.278)

(5.969)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

41.772

35.294

(23.457)

(15.848)

Μερίσματα συμμετοχών

(2.582)

(471)

Προβλέψεις δαπανών

36.972

28.081

(Κέρδη)/Ζημιές από εκποίηση παγίων

(3.767)

2.872

Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές/(πιστωτικές)

(29.531)

(27.159)

643.534

521.496

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων

(324.479)

(37.654)

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
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488.627

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

(256.876)

(176.175)

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων

324.213

(107.650)

Πληρωθέντες Φόροι

(14.327)

(260.780)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

372.065

(60.763)
81.

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και ασωμάτων παγίων
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις
Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων
Μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών

(194.955)

(144.811)

390

2.445

5.342

4.551

2.582

1.819

18.995

15.868

(199)

4.040

(167.845)

(116.088)

(81.166)

549.290

-

118

(60.767)

(51.162)

(130.966)

(156.325)

110.905

(185.064)

(161.994)

156.857

42.226

(19.994)

170.490

193.630

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα

(4.266)

(3.146)

Αύξηση /(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
χρήσης

42.226

(19.994)

208.450

170.490

Τόκοι έσοδα
Συμμετοχές σε (αύξηση)/μείωση κεφαλαίου συνδεδεμ.
επιχειρ.
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές/(εκροές) από βραχυπρόθεσμα δάνεια
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Τόκοι έξοδα
Μερίσματα πληρωθέντα
Εισροές/(Εκροές) από μακροπρόθεσμα δάνεια
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

Θυγατρικές, Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχές
ETAIPΕIA / KOINOΠPAΞIA

Mέθοδος

Ποσοστό (%)
ενοποίησης

(χιλ. ευρώ)
Αξία Συμμετοχής

I. ΘYΓATPIKEΣ ETAIPΕIEΣ:
THΣ EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E.
EKO A.B.E.E.

Oλική

100

101.971

AΣΠPOΦOΣ A.E.

Oλική

100

7.212

HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G.

Oλική

100

196.238

DIAXON A.B.E.E.

Oλική

100

23.084

EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA – ΠOΣEIΔΩN NAYTIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Oλική

100

5.300

EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA – ΑΠΟΛΛΩΝ NAYTIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Oλική

100

10.000

EΛ.ΠE.T. BAΛKANIKH A.E.

Oλική

63

73.285

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA Sh.A.

Oλική

99,96

20.498

EKO GEORGIA LTD

Oλική

1

34

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.

Oλική

51

25.398

HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC

Oλική

100

10.000

ΕΛΛ. ΠΕΤΡ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.

Oλική

100

60

JUGOPETROL A.D. KOTOR

Oλική

54,35

65.000

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD

Oλική

100

112.015

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.

Oλική

49%

24.402

ΕΛΠΕ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

Oλική

100

60

Oλική

100

26.600

Oλική

100

30.150

Oλική

100

3.450

EΓKATAΣTAΣEIΣ KAYΣIMΩN OPΓANIΣMOY TOΠIKHΣ
AYTOΔIOIKHΣHΣ KΩ A.E. (EKOTA KΩ A.E.)

Oλική

49

81

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ολική

100

1.098

OKTA CRUDE OIL REFINERY A.D./OKTA TRADE Company

Oλική

81,51

55.648

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑΒΑΡΔΑΞ Α.Ε

Oλική

100

88.090

Oλική

100

5.068

THΣ HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G.

ΤΗΣ HELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD
EKO BULGARIA E.A.D.
ΤΗΣ HELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD
EKO-YU A.D. BEOGRAD
ΤΗΣ HELLENIC PETROLEUM GEORGIA (HOLDINGS) LTD
EKO GEORGIA LTD
THΣ EKO A.B.E.E.

THΣ EΛ.ΠE.T. BAΛKANIKH A.E.

ΤΗΣ GLOBAL PETROLEUM ALBANIA Sh.A.
ELDA PETRROLEUM ALBANIA S.H.P.K.

ETAIPΕIA / KOINOΠPAΞIA

Mέθοδος

Ποσοστό (%)
ενοποίησης

(χιλ. ευρώ)
Αξία Συμμετοχής

II. ΣYMMETOXEΣ THΣ EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. ΣE ETAIPΕIEΣ
Kαθαρά θέση

35

237.201

ARTENIUS ΕΛΛΑΣ A.E.

Kαθαρά θέση

35

8.485

ETAIPIA AΓΩΓOY KAYΣIMΩN AEPOΔPOMIOY AΘHNΩN
A.E.

Aξία κτήσης

50

2.895

ΘPAKH A.E.

Aξία κτήσης

25

3.313

EANT A.E.

Aξία κτήσης

9,01

17

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ NAPC

Aξία κτήσης

16,67

7

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ STPC

Aξία κτήσης

16,67

7

Aξία κτήσης

25

240

IΙΙ. ΣYMMETOXEΣ THΣ EKO ABEE ΣE ETAIPΕIEΣ
SAFCO A.E.
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ΔHMOΣIA EΠIXEIPHΣH ΠAPOXHΣ AEPIOY A.E. (ΔEΠA A.E.)

ΙΙΙΙ. ΣYMMETOXEΣ THΣ EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. ΣE KOINOΠPAΞIEΣ EPEYNAΣ YΔPOΓONANΘPAKΩN ME TIΣ:
CALFRAC WELL SERVICES LTD

    –

25

–

MELROSE

    –

30

–

WOODSIDE ENERGY REPSOL

    –

20

–

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

83.

Πληροφόρηση κατά Τομέα
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης - επιχειρηματικοί τομείς
Η δραστηριότητα του Ομίλου διαχωρίζεται στους εξής επιχειρηματικούς τομείς: Διύλιση, Λιανική Εμπορία, Έρευνα και Παραγωγή
Υδρογονανθράκων, Χημικά, Ηλεκτρική Ενέργεια.
Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τα έτη 2007 και 2006 ήταν ως εξής:
Διύλιση

Έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρές πωλήσεις
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμεταλλεύσεως (17.738)
Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά)
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, καθαρά κέρδη συνδεδεμένων
επιχειρήσεων, και αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικής
λειτουργίας
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και έσοδα συμμετοχών
Κέρδη μετά συνδεδεμένων εταιρειών
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρά κέρδη έτους αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής

Λιανική
Εμπορία

8.034.684 2.631.055
18.490
408.238 46.429
26.975
2.660

Έρευνα Χημικά Αέριο
&
&
Παραγωγή
Ενέργεια

Λοιπά

Ενδοεταιρικά

1.129 380.210
2.869
493
(30.747) 37.760
-

148.347
12.810 (2.670.284)
(132) 5.000 8.982
21.726
(8.060)
1.926
(104)
-

Σύνολο

8.537.951
477.272
29.531

435.213

49.089

(30.747) 37.760

21.726

(8.164)

1.926

506.803

860
436.073

139
49.228

397
(30.747) 38.157

22.200
43.926

(8.164)

1.926

23.596
530.399
(41.772)
488.627
(124.012)
(13.611)
351.004

Διύλιση

Λιανική
Εμπορία

Έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρές πωλήσεις
7.692.601 2.363.354
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμεταλλεύσεως
22.501
15.761
Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά)
291.101 45.600
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
23.552
3.607
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, καθαρά κέρδη συνδεδεμένων
επιχειρήσεων, και αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικής
314.653 49.207
λειτουργίας
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και έσοδα συμμετοχών
664
471
Κέρδη μετά συνδεδεμένων εταιρειών
315.317 49.678
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρά κέρδη έτους αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής

Έρευνα Χημικά Αέριο
&
&
Παραγωγή
Ενέργεια

Λοιπά

Ενδοεταιρικά

Σύνολο

1.129 354.670
1.301 2.678
(26.367) 21.560
-

145.988
(210)
14.223
-

13.573 (2.449.825)
222
(2.032)
11.207
-

8.121.490
42.253
355.292
27.159

(26.367) 21.560

14.223

(2.032)

11.207

382.451

300
(26.367) 21.860

9.884
24.107

(2.032)

11.207

11.319
393.770
(35.294)
358.476
(87.559)
(10.725)
260.192

Διύλιση

Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή Θέση
Αγορές και ιδιοκατασκευές παγίων (Σύνολο έτους)
Αποσβέσεις (Σύνολο έτους)

3.837.262
2.294.667
118.951
73.126

Λιανική
Εμπορία
993.964
347.690
71.417
29.890

Έρευνα Χημικά Αέριο
&
&
Παραγωγή
Ενέργεια
11.770 316.674 252.309
11.770 142.448
51.995
3.509
772
242
3.081 17.365
15.877

Λοιπά

Ενδοεταιρικά

Σύνολο

1.051.413 (1.404.528) 5.058.864
(104.159) (163.938) 2.580.473
59
194.950
439
139.778

Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 έχουν ως εξής:
Διύλιση

Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή Θέση
Αγορές και ιδιοκατασκευές παγίων (Σύνολο έτους)
Αποσβέσεις (Σύνολο έτους)

3.394.692
2.144.985
80.997
80.717

Λιανική
Εμπορία
794.782
332.685
61.595
28.972

Έρευνα Χημικά Αέριο
&
&
Παραγωγή
Ενέργεια
12.212 290.629 281.969
12.212 127.571
42.331
- 1.157
1.044
2.407 17.488
16.168

Λοιπά

484.666
3.552
17
468

Ενδοεταιρικά
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Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 έχουν ως εξής:

Σύνολο

(895.465) 4.363.485
(265.726) 2.397.610
144.810
146.220

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

85.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

718.456
786.510
973.425
2.478.391
666.285
353.796
1.433.814
2.453.895
126.578
2.580.473
5.058.864

355.292
358.476
(87.559)

477.272
488.627

(124.012)

364.615

Μείον φόροι

Κέρδη μετά από φόρους

Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά
μετοχή (σε €)

Μετόχους εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κατανέμονται σε:

501.512

617.050

260.192
10.725
270.917
0,85

351.004
13.611
364.615

1,15

270.917

8.121.490
691.359

8.537.951
871.958

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων

0,92

281.992

(106.738)

383.478
388.730

466.121

7.899.981
598.770

458.793
426.511
422.571
1.307.875
666.285
353.796
1.009.826
2.029.907
2.029.907
3.337.782

3.337.782

3.839

668.418
692.054
1.107.490
828.103
37.878

0,69

211.390

(70.142)

277.837
281.532

367.369

7.549.893
436.430

1/01/200631/12/2006

1/01/200731/12/2007

1/01/200731/12/2007

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/01/200631/12/2006

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

491.300
377.291
851.429
1.720.020
666.285
353.796
1.111.514
2.131.595
2.131.595
3.851.615

3.851.615

23.532

702.863
694.660
1.409.638
994.107
26.815

31/12/2006

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2007

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

562.186
895.661
508.028
1.965.875
666.285
353.796
1.264.829
2.284.910
112.700
2.397.610
4.363.485

4.363.485

5.058.864

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης Μετόχων
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

1.497.604
366.165
1.206.683
1.049.763
170.490
72.780

1.546.260
386.847
1.531.161
1.279.244
208.450

106.902

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Συμμετοχές
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες
Διαθέσιμα

31/12/2007

31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα
Άυξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές/(εκροές) από βραχυπρόθεσμα δάνεια
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Τόκοι έξοδα
Μερίσματα πληρωθέντα
Εισροές/(Εκροές) από μακροπρόθεσμα δάνεια

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και ασωμάτων παγίων
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις
Εισπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων
Μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών
Τόκοι έσοδα
Συμμετοχές σε (αύξηση)/μείωση κεφαλαίου συνδεδεμ.επιχειρ.

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Πληρωθέντες Φόροι

Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Μερίσματα συμμετοχών
Προβλέψεις δαπανών
(Κέρδη)/Ζημιές από εκποίηση παγίων
Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές/(πιστωτικές)

Προσαρμογές για:

Κέρδη προ φόρων

Λειτουργικές δραστηριότητες

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες € )

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ( ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
http://www.hellenic-petroleum.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΕΩΦ.ΑΜΑΛΙΑΣ 54 - 10558 ΑΘΗΝΑ
2443/06/Β/86/23
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ Α.Ε ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας
ΑΡ.Μ.Α.Ε
Αρμόδια Αρχή
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία έγκρισης των ετησίων οικονομ. καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Διεύθυνση διαδικτύου

(116.088)
549.290
118
(51.162)
(156.325)
(185.064)
156.857

(167.845)
(81.166)
(60.767)
(130.966)
110.905
(161.994)

(19.994)
193.630
(3.146)
(19.994)
170.490

(144.811)
2.445
4.551
1.819
15.868
4.040

(194.955)
390
5.342
2.582
18.995
(199)

42.226
170.490
(4.266)
42.226
208.450

(60.763)

372.065

(37.654)
(176.175)
(107.650)
(260.780)

521.496

643.534

(324.479)
(256.876)
324.213
(14.327)

146.220
(5.969)
35.294
(15.848)
(471)
28.081
2.872
(27.159)

358.476
139.778
(4.278)
41.772
(23.457)
(2.582)
36.972
(3.767)
(29.531)

488.627

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ
1/01/20071/01/200631/12/2007
31/12/2006

(6.823)
37.878
(4.240)
(6.823)
26.815

(193.183)

(21.414)
(33.672)
(130.963)
(7.134)

(103.416)

(117.111)
200
13.383
9.900
(9.788)

289.776

(302.148)
(234.231)
316.687
-

509.468

82.643
(3.325)
23.772
(8.662)
55.334
(29.024)

388.730

(34.939)
75.956
(3.139)
(34.939)
37.878

126.028

319.447
118
(28.291)
(156.324)
(8.922)

(49.979)

(75.263)
2.414
4.091
13.443
9.913
(4.577)

(110.988)

(36.168)
(20.783)
(164.348)
(243.685)

353.996

89.532
(5.213)
18.378
(18.164)
19.985
(1.262)
(30.792)

281.532

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/01/20071/01/200631/12/2007
31/12/2006

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε καθώς και των ενοποιημένων στοιχείων του ΟΜΙΛΟΥ . Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων τους, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ) καθώς και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή . Ενδεικτικά
μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

31/12/2006
2.256.462
118
(85.574)
(45.843)
1.501
29
270.917
2.397.610

31/12/2007

2.397.610
(85.577)
(45.846)

(48.881)

(1.448)

364.615
2.580.473

(ποσά σε χιλιάδες €)

281.992
2.131.595

-

(48.881)

2.029.907
(85.577)
(45.846)

31/12/2007

211.390
2.029.907

-

1.501

1.948.315
118
(85.574)
(45.843)

31/12/2006

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

0

3.204

49,00%
100,00%
100,00%

97,40%
100,00%
100,00%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ
EKO BULGARIA
EKO-YU AD BEOGRAD
EKO GEORGIA LTD
HELPE. INTERNATIONAL ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ

ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

HELPE. CYPRUS
HELPE SERVICES LTD
JUGOPETROL AD
KOTOR
ΕΛΠΕ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
GLOBAL ALBANIA S.A.
ELDA PETROL ALBANIA
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 702932584

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ. 049358

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.ΤΙΚΚΑΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. Ε. 056140

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ. 010147

Ε.Α.Κ.Α.Α Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΠΡΟΣ

HELLENIC PETROLEUM GEORGIA
(HOLDINGS) LTD

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΠΡΟΣ

HELLENIC PETROLEUM SERBIA
(HOLDINGS) LTD

ARTENIUS HELLAS A.E (ΠΡΩΗΝ
V.P.I)

ΚΥΠΡΟΣ

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA
(HOLDINGS) LTD

ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣ.ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

HELLENIC PETROLEUM FINANCE
PLC

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Π.Γ.Δ.Μ.

ΕΛΛΑΔΑ

50,00%

35,00%

35,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

51.35%

63,00%

ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟ- ΕΝΟΠΟΙΗΕΔΡΑΣ
ΧΗΣ
ΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΛ.ΠΕ - ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.Ε.

ΕΛ.ΠΕ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.Ε.

DIAXON A.B.E.E.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

OKTA CRUDE OIL REFINERY A.D

ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

63,00%

99,96%

99,96%

100,00%

54,35%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΕΚΟΤΑ ΚΩ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟ- ΕΝΟΠΟΙΗΕΔΡΑΣ
ΧΗΣ
ΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

0

Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης

13.691

330.257

109.842

3.329.122

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

3.204

Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης

139.449

Απαιτήσεις:
1.961

169.030

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών:

Υποχρεώσεις:

943.588

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών:

ΟΜΙΛΟΣ

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2002 - 2007 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 – 2007. 3. Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2007 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές
αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2006. Ο ΄Ομιλος εφαρμόζει το THE IFRS STABLE PLATFORM 2005 από 1ης Ιανουαρίου 2005. 4. Δεν υφίστανται
εμπράγματα βάρη επί παγίων. 5. Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της
δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά της εταιρείας από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα
υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί της οικονομικής κατάστασης αυτής. 6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2007 εντός
Ελλάδος: Εταιρεία:2.445, Όμιλος:3.432 άτομα (31/12/2006: Εταιρία:2.536, Όμιλος:3.529 άτομα). 7. Το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις
8 Αυγούστου 2007, κατά την οποία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1 - 30/6/2007, αποφάσισε και ενέκρινε την καταβολή προμερίσματος χρήσης 2007, ποσού Ευρώ 0,15 ανά μετοχή. Η καταβολή στους δικαιούχους μετόχους έχει γίνει στις 20/9/2007.Το Δ.Σ αποφάσισε
στις 14.2.2008 να προτείνει προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση τελικό μέρισμα ύψους 0,35€ / ανά μετοχή.8. Οι εταιρείες HELLENIC PETROLEUM
BULGARIA (HOLDINGS) LTD, HELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD, HELLENIC PETROLEUM GEORGIA (HOLDINGS) LTD ενοποιούνται
για πρώτη φορά στον Όμιλο. 9. Η εταιρεία ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ συγχωνεύτηκε με απορρόφηση απο την ΕΚΟ ΑΒΕΕ στις 8/10/2007 και στις
27/12/2007 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της εταιρείας HELPE SERVICES LTD. 10. Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκαν για να είναι
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. Στη παρούσα χρήση, στη μητρική εταιρεία, τα έσοδα από μερίσματα συμπεριελήφθηκαν
στο EBIT και EBITDA σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ1) με αντίστοιχη αναπροσαρμογή στα συγκριτικά στοιχεία του 2006. 11. Οι
σωρρευτικές συναλλαγές του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ. Ευρώ) αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα:

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης
Αύξηση Κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Προμερίσματα
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων - Cash flow
Hedges
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση
Κέρδη χρήσης, μετά από φόρους

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΑ [ετήσιος απολογισμός 2007]

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

87.

Οικονομικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες €)
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/01/2007 - 31/12/2007

1/01/2006 - 31/12/2006

7.899.981

7.549.893

598.770

436.430

466.121

367.369

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

383.478

277.837

Κέρδη προ φόρων

388.730

281.532

Μείον φόροι

(106.738)

(70.142)

Κέρδη μετά από φόρους

281.992

211.390

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ποσά σε χιλιάδες €)

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2007

31/12/2006

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

702.863

668.418

Συμμετοχές

694.660

692.054

Αποθέματα

1.409.638

1.107.490

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες

994.107

828.103

Διαθέσιμα

26.815

37.878

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

23.532

3.839

3.851.615

3.337.782

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

491.300

458.793

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

377.291

426.511

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

851.429

422.571

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.720.020

1.307.875

Μετοχικό Κεφάλαιο

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

666.285

666.285

Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο

353.796

353.796

1.111.514

1.009.826

2.131.595

2.029.907

-

-

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)

2.131.595

2.029.907

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

3.851.615

3.337.782

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης Μετόχων
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες €)

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/01/2007-31/12/2007

1/01/2006-31/12/2006

388.730

281.532

Λειτουργικές δραστηριότητες
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων παγίων

82.643

89.532

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού

(3.325)

(5.213)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

23.772

18.378

Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις

(8.662)

(18.164)

-

-

Μερίσματα συμμετοχών
Προβλέψεις δαπανών

55.334

19.985

-

(1.262)

(29.024)

(30.792)

509.468

353.996

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων

(302.148)

(36.168)

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων

(234.231)

(20.783)

316.687

(164.348)

(Κέρδη)/Ζημιές από εκποίηση παγίων
Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές/(πιστωτικές)
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Κέρδη προ φόρων

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Πληρωθέντες Φόροι
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-

(243.685)

289.776

(110.988)

(117.111)

(75.263)

200

2.414

-

4.091

13.383

13.443

9.900

9.913

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και ασωμάτων παγίων
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις
Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων
Μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών
Τόκοι έσοδα
Συμμετοχές σε (αύξηση)/μείωση κεφαλαίου συνδεδεμ.επιχειρ.
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(9.788)

(4.577)

(103.416)

(49.979)

(21.414)

319.447

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές/(εκροές) από βραχυπρόθεσμα δάνεια
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

-

118

(33.672)

(28.291)

(130.963)

(156.324)

(7.134)

(8.922)

(193.183)

126.028

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

(6.823)

(34.939)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

37.878

75.956

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα

(4.240)

(3.139)

Αύξηση /(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης

(6.823)

(34.939)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

26.815

37.878

Τόκοι έξοδα
Μερίσματα πληρωθέντα
Εισροές/(Εκροές) από μακροπρόθεσμα δάνεια
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

89.

Γενικές πληροφορίες
Στοιχεία Ορκωτών Λογιστών
ΣTOIXEIA TΩN OPKΩTΩN EΛEΓKTΩN - ΛOΓIΣTΩN
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

PriceWaterHouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Κηφισίας 268, 152 32
Χαλάνδρι

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος

2. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

PriceWaterHouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Κηφισίας 268, 152 32
Χαλάνδρι

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος

3. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

PriceWaterHouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Κηφισίας 268, 152 32
Χαλάνδρι

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος

4. ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.

PriceWaterHouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Κηφισίας 268, 152 32
Χαλάνδρι

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος

Ανέλεγκτες Χρήσεις Ομίλου
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

2005 - 2007

ΕΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΚΟΤΑ ΚΩ

2006-2007

ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

2005 - 2007

VARDAX Α.Ε.

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

2003 - 2007

ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.

2003 - 2007

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.Ε.

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.Ε.

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

Επικοινωνία

Διευθύνσεις Εταιρειών Ομίλου
DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E.

Επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4

Έδρα Εταιρείας:

Τηλ.: 210 77.16.355

Ο Δήμος Αθηναίων
Λ. Αμαλίας 54, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 32.36.601, 210 32.53.992
Fax: 210 32.36.974

Κεντρικές Υπηρεσίες και Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου:
17ο χμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου
193 00 Ασπρόπυργος
Ταχυδρομική Θυρίδα: 1085, 101 10 Αθήνα
Τηλ.: 210 55.33.000, 210 55.39.000
Fax: 210 55.39.298, 210 55.39.299
Tlx: 210897, 210316, 224679

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας:
Ελευσίνια, 192 00 Ελευσίνα
Τηλ.: 210 55.36.000
Fax: 210 55.48.509

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης:
Ταχυδρομική Θυρίδα 100 44, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 750.000
Fax: 2310 750.001

Έρευνα και Παραγωγή
Υδρογονανθράκων:
Λ. Κηφισίας 199, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 87.67.700
Fax: 210 87.67.999

Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα
Fax: 210 77.25.533
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ:
Λ. Κηφισίας 199, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 87.67.891
Fax: 210 55.39.060

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:
Τηλ.: 25310 82360/70
Fax: 25310 82380

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: 17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου,
193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ.: 210 55.33.000
Fax: 210 55.39.298
Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών: S276

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: 17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου
193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ.: 210 55.33.000
Fax: 210 55.39.298
Βιβλίο Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών: 3410

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Δήμος Εχεδώρου, Νομού Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 750.000

Υπηρεσία Μετοχολογίου

Fax: 2310 750.001

Λ. Κηφισίας 199, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 87.67.860-5
Fax: 210 87.67.993-994

Λ. Κηφισίας 199, 151 24 – Μαρούσι

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων & Βασ. Σοφίας 2-4, Πύργος Αθηνών,
115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 77.05.401
Fax: 210 77.05.847
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Στοιχεία Εταιρείας

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:
Τηλ.: 210 87.67.700
Fax: 210 61.47.911

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Δήμος Αμαρουσίου
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου

Ελ. Βενιζέλου 284, 176 75 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 94.91.600
Fax: 210 94.91.610

193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ.: 210 55.39.000
Fax: 210 55.39.298

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

91.

Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων
Η Εταιρεία επιδιώκει την πλήρη ενημέρωση των μετόχων της
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσα από κανάλια πληροφόρησης, που καλύπτουν τόσο τις διάφορες ανάγκες, όσο και τις
διάφορες ομάδες μετόχων.
Στη διάθεση των μετόχων υπάρχουν οι παρακάτω πηγές πληροφόρησης:

Επικοινωνία Μετόχων

• Η ιστοσελίδα του Ομίλου: www.hellenic-petroleum.gr.

17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου,
Ασπρόπυργος 193 00
Τηλ.: 210 5539109
Fax: 210 5539100

• Το Ετήσιο Δελτίο Εταιρικής Χρήσης, εκδίδεται στα ελληνικά.
• Ο Ετήσιος Απολογισμός, εκδίδεται στα ελληνικά και αγγλικά.
• H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, εκδίδεται στα ελληνικά και
αγγλικά.
• Οικονομικές καταστάσεις, εκδίδονται σε τριμηνιαία βάση και
δημοσιεύονται στον ελληνικό τύπο.
• Τακτικές συνεντεύξεις τύπου στην Ελλάδα, που συνδυάζονται με ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
• Σχετικά δελτία τύπου με συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα προσαρμοσμένα και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που
δημοσιεύονται σε αγγλόφωνες εφημερίδες του εξωτερικού.
• Συνοπτικά τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα προσαρμοσμένα και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποστέλλονται
στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και είναι διαθέσιμα σε μεγαλύτερη ανάλυση στο δικηγορικό γραφείο SHEARMAN &
STERLING Λονδίνου.
• Περιοδικές συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές και μετόχους στην Ελλάδα και σε πόλεις της Ευρώπης και των Η.Π.Α.
Σημειώνεται ότι δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Μέτοχοι, επενδυτές και οικονομικοί αναλυτές μπορούν να
απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία:
Υπηρεσία Μετόχων και Επενδυτών,

Διοικητικές Υπηρεσίες Μετόχων
Η Υπηρεσία Μετοχολογίου στεγάζεται στην Αθήνα:
Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι 151 24
Τηλ.: 210 8767860-5
Fax: 210 8767993-994

Διεύθυνση Δημοσίων και Εταιρικών
Σχέσεων
Η Δ/νση στεγάζεται στον Ασπρόπυργο:
17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου,
Ασπρόπυργος 193 00
Τηλ.: 210 5539241, 210 5539293
Fax: 210 5539240
Δικτυακός τόπος: www.hellenic-petroleum.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hellenic-petroleum.gr

Επικοινωνία για τον Απολογισμό
Η παρούσα έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απευθύνεται σε
όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας, που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πολιτική, τη στρατηγική και τη λειτουργική
επίδοση του Ομίλου, κατά το 2007.
Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση, που μπορεί να μας βοηθήσει να
βελτιώσουμε αυτή την έκθεση, ως μέσον αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στον Όμιλο και εσάς, τους κοινωνικούς εταίρους
μας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση Δημοσίων και Εταιρικών Σχέσεων
17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου,
19300 Ασπρόπυργος
Τηλ.: 210 5539241, 210 5539 293
Fax: 210 5539 240
e-mail: info@hellenic-petroleum.gr

