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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην χρηματοοικονομική  ανάλυση και 

αποτίμηση ενός από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα 

και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Παρά την 

οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και παρά τη 

συνεχιζόμενη καχεξία της εγχώριας αγοράς καυσίμων ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια 

Α.Ε. έπειτα από δύο δύσκολες χρονιές το 2013 και 2014, το 2015 καταφέρνει να 

ανακάμψει. Φτάνει να αναφερθεί πως το 2015 ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια πέτυχε 

την υψηλότερη κερδοφορία της ιστορίας του. 

Σκοπός της εργασίας είναι η απόπειρα αποτίμησης του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 

και στη συνέχεια της μετοχής της. Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD). 

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς & 

εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα. 

Στην παρούσα εργασία και αφού γίνει εκτενής παρουσίαση του Ομίλου και του κλάδου 

δραστηριοποίησης του, γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση του Ομίλου με τη βοήθεια 

της Οριζόντιας μεθόδου ανάλυσης και με τους αριθμοδείκτες. Έπειτα μετά το 

θεωρητικό υπόβαθρο, γίνεται η προσπάθεια αποτίμησης του Ομίλου με τη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών. 

Το αποτέλεσμα της αποτίμησης μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως βάσει της μεθόδου 

που χρησιμοποιήθηκε η αξία του Ομίλου και της μετοχής είναι υποτιμημένη σε σχέση 

με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Στις μέρες μας όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα 

περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιότητας, η αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι 

καθοριστικής σημασίας. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης αφορά πληθώρα  προσώπων 

(μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές, ελεγκτές, επενδυτές κ.α.) που τους 

ενδιαφέρει ο προσδιορισμός της αξία της επιχείρησης. Για κάθε έναν από τους 

παραπάνω οι πληροφορίες που δέχονται σχετικά με την αξία της επιχείρηση είναι πολύ 

σημαντικές και τους βοηθούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. 

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει αποτίμηση  της αξίας του 

Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

Τα Ελληνικά Πετρέλαια ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους 

Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 

7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) 

και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD). 

Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (35,5%) ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (15,3%) και ιδιώτες (6,6%) επενδυτές. 
1
 

Πρόκειται λοιπόν να προσδιοριστεί η πραγματική αξία της εταιρίας και η πραγματική 

τιμή της μετοχής της. Αφού γίνει η αποτίμηση του Ομίλου και της μετοχής των 

Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα αν η τιμή της 

διαπραγμάτευσης της μετοχής στο χρηματιστήριο είναι δίκαιη (fair value) δηλαδή αν η 

αγοραία αξία είναι ίση με την υπολογιζόμενη, αν είναι υποτιμημένη (undervalued) 

δηλαδή αν η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη της υπολογιζόμενης ή αν είναι 

υπερτιμημένη (overvalued) δηλαδή αν η αγοραία αξία είναι υψηλότερη από την 

υπολογιζόμενη.  

                                                           
1
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Η άντληση των πληροφοριών για την αποτίμηση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., 

θα γίνει από τις επίσημες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. 

 

1.2 Μεθοδολογία 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν προκειμένου να εκπονηθεί αυτή η εργασία 

παραθέτονται αναλυτικά παρακάτω : 

1) To πρώτο βήμα που ακολουθούμε είναι η εκτενής παρουσίαση του Ομίλου 

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Επίσης γίνεται αναφορά στον βασικό κλάδο 

δραστηριοποίησης της εταιρείας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με PESTEL και 

SWOT ανάλυση. 

2) Το δεύτερο βήμα είναι να προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης καθώς 

επίσης και η ανάλυση και σκοπιμότητα των ενδιαφερομένων της αξίας της 

επιχείρησης. 

3) Ακολουθεί η χρηματοοικονομικά ανάλυση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. 

Χρησιμοποιείται η οριζόντια ανάλυση καθώς επίσης και η ανάλυση των 

αριθμοδεικτών. 

4)  Το επόμενο βήμα είναι η αποτίμηση του Ομίλου. Το εργαλείο που 

χρησιμοποιούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποτίμηση είναι οι 

προεξοφλημένες ελεύθερες ταμειακές ροές. 

5) Κλείνουμε με συμπεράσματα και βεβαίως με προτάσεις προκειμένου να 

βελτιωθεί η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. 

 

1.3 Προέλευση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν  

• Πολλά από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία 

προέρχονται από τη σελίδα των Ελληνικών Πετρελαίων. Χρησιμοποιήθηκαν οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2011 έως 2015. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει η παρουσίαση της εταιρείας πολλά 

ιστορικά στοιχεία, η δομή, οι δραστηριότητες του Ομίλου κ.α. μέσα από το site 
2
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• Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από διάφορες άλλες ιστοσελίδες όπως το 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
3
, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

4, του 

Capital.gr 
5
 κ.α. 

 

1.4 Κριτική για την αξιοπιστία των δεδομένων 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας 

προήλθαν όλα από έγκυρες ιστοσελίδες. Οι οικονομικές καταστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την οριζόντια ανάλυση, για την ανάλυση της αριθμοδεικτών και 

για την ίδια την αποτίμηση του Ομίλου είναι έγκυρες και αξιόπιστες καθώς έχουν 

υπογραφεί από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές και συγκεκριμένα από την εταιρεία 

PriceWarehouseCoopers.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ΚΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

2.1 Γενικά για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς & 

εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα.  Τα Ελληνικά Πετρέλαια ιδρύθηκαν το 1998 και 

αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο 

του Λονδίνου (LSE: HLPD). 

Το 2015, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 7,3 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη 

EBITDA σε € 758 εκ. 

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 

75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα 

διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), με 

συνολική δυναμικότητα 340 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής 

αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών. 

Ο Όμιλος, την πενταετία 2007-2012 υλοποίησε επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 

ύψους €2 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της 

μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά τον 

εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. 

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των θυγατρικών του ΕΚΟ 

και Ελληνικά Καύσιμα (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην 

εγχώρια λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και στις 

πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και 

λιπαντικών. 

Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Διαθέτει το μοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.Δ.Μ. στα Σκόπια και μέσω ενός δικτύου 295 

πρατηρίων συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, 

Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο. 
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Ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. 

Συμμετέχει ως διαχειριστής (operator) σε διεθνή κοινοπραξία πετρελαϊκών εταιριών 

(συμμετοχή 50%), που διαθέτει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στην περιοχή του 

Δυτικού Πατραϊκού κόλπου και έχει ξεκινήσει τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο. Το Φεβρουάριο 2016, τα 

Ελληνικά Πετρέλαια επελέγησαν ως προτιμητέος ανάδοχος για τις υπό παραχώρηση 

περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας και της ΒΔ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικού 

διεθνούς διαγωνισμού. 

Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής 

πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του, 

η παραγωγή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα Basel. Το μερίδιο της 

εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και άλλες 

Μεσογειακές χώρες  αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% των πωλήσεων. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική EDISON, ήδη λειτουργεί δύο 

μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής 

ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα Ελληνικά Πετρέλαια δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης. 

Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που 

αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ 

κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού 

αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών διανομής και παροχής αερίου (ΕΠΑ). 

O ΔΕΣΦΑ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στην εταιρεία SOCAR του Αζερμπαϊτζάν, 

καθώς στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη συμφωνία πώλησης των μετοχών (Share 

Purchase Agreement) ύψους € 400εκ. για το 66% των μετοχών, ενώ η ολοκλήρωση της 

συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και 

ανταγωνισμού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.2 Όραμα, αποστολή και αρχές του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 

«Να είναι πρωτοπόρος περιφερειακός ενεργειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη 

ενσωματωμένη στη στρατηγική της εταιρείας». 

  

 

2.3 Η Αποστολή του Ομίλου 

Να  προσφέρει κορυφαίων προδιαγραφών προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της 

ενέργειας, εξυπηρετώντας τους πελάτες στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με 

αποτελεσματικότητα και καινοτομία. 

 

2.4 Οι Αρχές του Ομίλου 

• Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη Προτεραιότητα 

• Προσφέρει Αξία στους Πελάτες  

• Λειτουργεί με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον 

• Επενδύει για Βιώσιμη Ανάπτυξη 

• Ενισχύει συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά  

• Εφαρμόζει υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
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• Δημιουργεί Αξία για τους μετόχους και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των 

αποτελεσμάτων και των Χρηματοροών. 

 

2.5 Δραστηριότητες  του Ομίλου 

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) δραστηριοποιείται στον τομέα της 

ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται : 

• Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

(κύρια δραστηριότητα). 

• Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Παραγωγή & Εμπορία Χημικών/ Πετροχημικών. 

• Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων. 

• Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

• Τεχνικές Μελέτες 

• Δίκτυα Αγωγών - Θαλάσσιες Μεταφορές. 

 

 

 

2.6 Η παρουσία του Ομίλου στο εξωτερικό 

 

Ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

κατέχοντας σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, 

Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ., με συνολικό δίκτυο 295 πρατηρίων και τις 

εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ (Σκόπια). 
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2.7 Ιστορική αναδρομή 

1955-70 

Το 1955 με απόφαση της τότε κυβέρνησης, υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής 

του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, του πρώτου διυλιστηρίου πετρελαίου στην 

Ελλάδα.  Η κατασκευή άρχισε το 1956 και δυο χρόνια αργότερα, το 1958, 

εγκαινιάζεται το νέο διυλιστήριο στον Ασπρόπυργο. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 

1966, ο ελληνικής καταγωγής Τομ Πάππας, εγκαινιάζει το διυλιστήριο της ESSO 

PAPPAS στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 

 

1971-80 

Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.) και εξαγοράζεται από 

το Ελληνικό Δημόσιο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (ΕΛ.Δ.Α.). Το 

Δημόσιο ελέγχει πλήρως τη διύλιση, διάθεση και εμπορία διυλισμένων προϊόντων. 

Ο Όμιλος Ιωάννη Λάτση εγκαινιάζει το διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ στην 

Ελευσίνα. 

 

1981-90 

Το Δημόσιο εξαγοράζει τον όμιλο εταιρειών ESSO που μετονομάζεται σε ΕΚΟ. 

Ιδρύεται η ΔΕΠ-ΕΚΥ για την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στην έρευνα 

και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής 

Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α.). Η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει για λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου τη διύλιση και διάθεση διυλισμένων προϊόντων στην εσωτερική αγορά 

και αποκτά τις μετοχές της ΕΛ.Δ.Α. και της Δ.Ε.Π.Α. Η ΕΛ.Δ.Α. ιδρύει την εταιρεία 

μελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ, αρχικά μαζί με τη Foster Wheeler Italiana S.r.l., και την 

εμπορική Εταιρεία ΕΛΔΑ-Ε. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει συμμετοχικά την ΕΚΟΤΑ-ΚΩ. 

 

1991-97 

Απελευθερώνεται η αγορά πετρελαίου και η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει τη διύλιση και 

διάθεση προϊόντων για δικό της λογαριασμό μέσω των διυλιστηρίων ΕΛ.Δ.Α. και 

ΕΚΟ. Η Δ.Ε.Π. αποκτά τις μετοχές του ομίλου ΕΚΟ. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει 

συμμετοχικά την ΕΚΟ GEORGIA και την ΕΚΟΛΙΝΑ. Η ΕΛΔΑ-Ε αναπτύσσεται στην 

εσωτερική αγορά. Δ.Ε.Π. και ΕΛ.Δ.Α. συμμετέχουν στην ίδρυση της V.P.I., 

βιομηχανίας παραγωγής ρητίνης πολυαιθυλενίου στο Βόλο. Η ΔΕΠ-ΕΚΥ προχωρά 

σε εκχωρήσεις στη Δυτική Ελλάδα με συμμετοχή της στις κοινοπραξίες έρευνας 

TRITON και ENTERPRISE. 
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1998-08 

Συγχώνευση των θυγατρικών του Ομίλου ΔΕΠ και μετονομασία σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Εισαγωγή στα  Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Κατά τα επόμενα 

χρόνια ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. ιδρύει ή συμμετέχει σε θυγατρικές εταιρείες όπως η 

ΕΛ.ΠΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ, μέσω της οποίας αποκτά το διυλιστήριο  OKTA στα Σκόπια, 

η ΕΛ.ΠΕ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.Ε., η GLOBAL Albania, η HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, η 

EKO Serbia AD, η Jugopetrol AD Kotor και η EKO Bulgaria, για την επέκταση των 

εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε Αλβανία, Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο 

και Βουλγαρία αντίστοιχα. Το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει με δημόσια εγγραφή 

δεύτερο πακέτο μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Συγχωνεύεται στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω της οποίας ο 

Όμιλος αποκτά το διυλιστήριο Ελευσίνας. Στα επόμενα χρόνια ακολουθούν κι 

άλλες συστάσεις θυγατρικών εταιρειών, όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., 

με σκοπό τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου (CCGT) 

ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.Ε. και η 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., με σκοπό την 

παραγωγή, διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, 

αναπτύσσεται κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (20%) με τις εταιρείες 

WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας (45%) και REPSOL YPF της Ισπανίας (35%), για 

έρευνα και  παραγωγή υδρογονανθράκων σε περιοχές της Λιβύης. Στοχεύοντας 

στην περαιτέρω ισχυροποίηση του Ομίλου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό βήμα αποτελεί η συνεργασία με την ιταλική 

EDISON SpA., με την οποία συστήνεται η κοινοπραξία ELPEDISON. Στον τομέα 

Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων υπογράφονται δυο συμβάσεις 

παραχωρήσεων στις περιοχές West Obayed και Mesaha, στην Αίγυπτο. 

Πραγματοποιείται σημαντική εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της INEOS CHLORVINYLS, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

παραγωγής χλωρίου-αλκαλικών στην Ευρώπη, για διανομή ρητινών στην Ελλάδα. 

Επίσης, μεταβιβάζονται τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων 

στη Λιβύη στον Γάλλο-Βελγικό ενεργειακό όμιλο GDF Suez. Πραγματοποιείται η 

εξαγορά του 100% της Opet Aygaz Bulgaria EAD στη Βουλγαρία, ενισχύοντας έτσι 

το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου στη Ν.Α. Ευρώπη. 
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2.8 Διοίκηση του Ομίλου 

Η μητρική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι άμεσα ή έμμεσα ο μοναδικός 

πλειοψηφών μέτοχος των θυγατρικών και 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 υπηρεσίες της μητρικής Εταιρείας. Οι 

θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη μητρική Εταιρεία τα 

αποτελέσματα τους. Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. διοικείται από δεκατριαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
6
 

 

2.9 Δομή αγοράς 

Ο τομέας της διύλισης παγκοσμίως έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα 

πρωτοφανή μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά και στα 

περιθώρια διύλισης. Γεγονός που οφείλεται τόσο σε πραγματικά αλλά και σε 

χρηματοοικονομικά φαινόμενα. Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. χάρη στις μεγάλες 

προσπάθειες των ανθρώπων, την τεχνολογική υπεροχή και την αναπτυξιακή δυναμική 

της συνεχίζει να καταλαμβάνει σημαντική θέση στη ενεργειακή αγορά του πετρελαίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικά Πετρέλαια δημιουργεί αξία διαχειριζόμενη 

βραχυπρόθεσμες προκλήσεις εν μέσω της οικονομικής κρίσης, ενώ παραμένει 

εστιασμένη στη μακροχρόνια στρατηγική της. 
7
 

 

 

2.10 Ο κλάδος των πετρελαϊκών παραγώγων  

Ο κλάδος του πετρελαίου επηρεάζεται από το διεθνές οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον ταυτόχρονα όμως θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας. Συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της χώρας και παίζει 

σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση τάσεων και εξελίξεων στα μεγέθη της οικονομίας. 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα πετρελαιοειδή είναι απαραίτητα σε όλες τις 

δραστηριότητες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αποτελώντας σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης για τις περισσότερες χώρες διεθνώς και φυσικά 

                                                           
6
 http://www.helpe.gr/ 

 
7
 www.capital.gr 
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για την ελληνική οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται ως οικονομία "πετρελαίου". Ο 

χαρακτηρισμός αυτός πηγάζει από την κυριαρχία του πετρελαίου στο ενεργειακό και 

εμπορικό ισοζύγιο της χώρας τις δυο τελευταίες δεκαετίες, όπως και στα μέσα της 

δεκαετίας που διανύουμε, τόσο σε όρους ποσοτήτων όσο και σε όρους αξίας. 

Χαρακτηριστικά το 70% του ενεργειακού ισοζυγίου της Ελλάδας καλύπτεται από τα 

πετρελαιοειδή. Αποτέλεσμα της κυριαρχίας αυτής είναι πολλαπλές και αλυσιδωτές 

επιδράσεις των προϊόντων και των διαδικασιών που συνθέτουν την αγορά πετρελαίου 

σε θεμελιώδεις τομείς της εγχώριας οικονομίας, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία, τα 

νοικοκυριά, ο αγροτικός τομέας και οι υπηρεσίες.
8
  

 

 

2.11 Ο Κλάδος Διύλισης Πετρελαίου στην Ελλάδα: Συμβολή στην 

Οικονομία και Προοπτικές 

Tα ελληνικά διυλιστήρια συνεισέφεραν άμεσα στην εθνική οικονομία περισσότερο από 

€1 δισ. ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2012, απασχολώντας περίπου 4.100 

άτομα και παρουσιάζοντας ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, με επενδύσεις 

συνολικού ύψους €2,7 δισ. την περίοδο 2009-2012. Επιπλέον, το 2012 συνεισέφεραν το 

37,5% στο σύνολο των εξαγωγών προϊόντων της χώρας, από 8,4% μια δεκαετία 

νωρίτερα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συγκράτηση του ελλείμματος στο εμπορικό 

ισοζύγιο. Όπως τονίζεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική επίδραση του κλάδου 

διύλισης στην ελληνική οικονομία είναι αρκετά ευρύτερη. Αν εκτός από την άμεση 

συμβολή ληφθούν υπόψη οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις του κλάδου στην 

οικονομία, εκτιμάται ότι μέσω της δραστηριότητάς του ο κλάδος διύλισης συνεισέφερε 

το 2012 περίπου €3,8 δισ. εγχώριου προϊόντος (2% του ΑΕΠ) και περισσότερες από 

40.000 θέσεις εργασίας στην εθνική οικονομία. Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά 

του κλάδου στα φορολογικά έσοδα και στα έσοδα από εργοδοτικές εισφορές, όπως και 

η συνεισφορά των στενά συνδεδεμένων με τον κλάδο διύλισης τομέων χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου προϊόντων πετρελαίου, οι οποίοι προσέφεραν άμεσα στην εθνική 

οικονομία επιπλέον €500 εκατ. προστιθέμενης αξίας και τουλάχιστον 23.000 θέσεις 

εργασίας. Tο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τα ελληνικά 

διυλιστήρια έχει μεταβληθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος αντιμετωπίζει 

υψηλό κόστος εφοδιασμού αργού πετρελαίου, χαμηλά περιθώρια διύλισης, 

κατακόρυφη πτώση της εγχώριας ζήτησης και αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και 

ενέργειας. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά διυλιστήρια 

                                                           
8
 Καλατζής Φώτης (2004)<< Η αγορά πετρελαίου>> Ίδρυμα οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών, 

μονάδα κλαδικών μελετών, Αθήνα :Καλαντζής Φώτης, σελ. 34-37 
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είναι ισχυρές και αναμένεται να οξυνθούν, εκπορευόμενες από την πλεονάζουσα 

παραγωγική δυναμικότητα σε διεθνές επίπεδο και την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό 

της παραγωγικής δυναμικότητας διύλισης σε Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Ασία, 

δηλαδή από διυλιστήρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δεν επιβαρύνονται με το 

κόστος συμμόρφωσης με τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων και τις αποδεκτές 

περιβαλλοντικές επιδόσεις της παραγωγικής διαδικασίας που ισχύουν στην ΕΕ. 
9
 

 

 

2.12 Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη κλάδου 

Αύξηση κατά 7,3% παρουσίασε η εγχώρια παραγωγή παραγώγων πετρελαίου το 2014, 

σύμφωνα με νεότερα, επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ προγενέστερα, 

προσωρινά στοιχεία ανέφεραν αντίστοιχη αύξησή της. Σύμφωνα με τα σχετικά 

στοιχεία, ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου το 

2014 παρουσίασε ποσοστιαία μεταβολή +7,3% (+4,2% το 2013), σε επίπεδα που είναι 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 18,4%, καθώς ο σχετικός δείκτης 

ανήλθε στις 118,4 μονάδες, από περίπου 110,3 μονάδες το 2013 (100,0 μονάδες το 

έτος 2010). Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων πετρελαίου, σύμφωνα με τα 

προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κινήθηκε ανοδικά τους δέκα από τους δώδεκα 

μήνες του 2014, παρουσιάζοντας ανά μήνα τις ακόλουθες ποσοστιαίες μεταβολές: 

+3,0% τον Ιανουάριο (+2,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +3,9% τον Φεβρουάριο (+4,2%), -

14,9% τον Μάρτιο (+23,5%), -1,6% τον Απρίλιο (-1,0%), +6,7% τον Μάιο (+20,1%), +2,3% 

τον Ιούνιο (+31,4%), +19,1% τον Ιούλιο (+13,1%), +0,1% τον Αύγουστο (+8,8%), +8,6% 

τον Σεπτέμβριο (-0,8%), +22,6% τον Οκτώβριο (-13,3%), +28,3% τον Νοέμβριο (-14,5%) 

και +15,7% τον Δεκέμβριο (-8,6%). Μειώθηκε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας 

παραγώγων πετρελαίου το 2014. Μείωση, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών των 

προϊόντων της, παρά τη σημαντική αύξηση της παραγωγής της, παρουσίασε το 2014 ο 

κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου, σύμφωνα με 

νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία πολύ λίγο διαφοροποιούν προγενέστερα, 

προσωρινά στοιχεία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών 

της βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου το 2014 παρουσίασε ποσοστιαία μεταβολή -

1,4% (-7,6% το 2013), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του 

κλάδου το 2010 κατά 36,5% (στις 136,5 μονάδες, από 138,4 μονάδες το 2013 και 100,0 

μονάδες το 2010).Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου, 

                                                           
9
 http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf 
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σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κινήθηκε πτωτικά τους έξι από 

τους δώδεκα μήνες του 2014, παρουσιάζοντας ανά μήνα τις ακόλουθες ποσοστιαίες 

μεταβολές: -7,0% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +0,2% τον 

Φεβρουάριο (-9,6%), -0,7% τον Μάρτιο (-9,8%), -11,2% τον Απρίλιο (-17,0%), -12,5% τον 

Μάιο (+21,6%), +25,2% τον Ιούνιο (0,0%), +2,2% τον Ιούλιο (+13,2%), -4,4% τον 

Αύγουστο (+7,5%), +4,1% τον Σεπτέμβριο (-15,2%), +8,9% τον Οκτώβριο (-13,7%), +0,3% 

τον Νοέμβριο (-18,4%) και -18,5% τον Δεκέμβριο (-18,9%).Ο κλάδος αντιπροσωπεύει, 

βάσει ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ για τα συνολικά μεγέθη το έτος 2010, το 33,96% του 

συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.
10

 

2.13 Αύξηση παραγωγής πετρελαιοειδών το 2015 

Παρά τη συνεχιζόμενη καχεξία της εγχώριας αγοράς καυσίμων, η βιομηχανία 

παραγώγων πετρελαίου κατάφερε και κατά το 2015 να διευρύνει τον όγκο της 

παραγωγής της, επιστρέφοντας συγχρόνως σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ 

το 2014 είχε καταγράψει ζημιές. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος 

της παραγωγής του κλάδου το 2015 παρουσίασε αύξηση άνω του 1%, σε σύγκριση με 

το 2014. Επίσης, ο δείκτης της παραγωγής του κλάδου ήταν υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο του έτους 2010.
11

 . Παρ’ όλα αυτά μείωση, λόγω της πτώσης των διεθνών 

τιμών των προϊόντων της, παρά τη σημαντική αύξηση της παραγωγής της, παρουσίασε 

το 2014 ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου, 

σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία πολύ λίγο διαφοροποιούν 

προγενέστερα, προσωρινά στοιχεία.  Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο 

κύκλος εργασιών της βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου το 2014 παρουσίασε 

ποσοστιαία μεταβολή -1,4% (-7,6% το 2013), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον 

κύκλο εργασιών του κλάδου το 2010 κατά 36,5% (στις 136,5 μονάδες, από 138,4 

μονάδες το 2013 και 100,0 μονάδες το 2010). 
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2.14 PESTEL Ανάλυση 

Πολιτικό/Νομικό Περιβάλλον 

Το πολιτικό-νοµικό περιβάλλον αναφέρεται στους νόµους, τους κυβερνητικούς φορείς 

και τις διάφορες οµάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισµούς είτε 

άµεσα είτε έµµεσα. Η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός νοµοθετικού ή ρυθµιστικού 

περιορισµού από την κυβέρνηση µιας χώρας είναι δυνατό να δηµιουργήσει τόσο 

σηµαντικές στρατηγικές απειλές όσο και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εκείνες που 

δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη χώρα. Όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο, στην 

πρώτη δεκάδα των χωρών που επιβαρύνουν υπέρµετρα τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις µε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ βρίσκεται η Ελλάδα. Μεταξύ 

50 χωρών από όλον τον κόσµο η χώρα µας καταλαµβάνει τη 10η θέση όσον αφορά το 

άθροισµα των ανώτατων συντελεστών φορολογίας, ασφαλιστικών εισφορών και 

φόρου προστιθέµενης αξίας που επιβάλλονται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η φορολογία των επιχειρήσεων αυξάνεται από 

1/1/2015 ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων στο 29% από 

26%. Επίσης, για τις επιχειρήσεις αυτές αυξάνεται η προκαταβολή φόρου στο 100%. Η 

Ελλάδα εμφανίζει χαμηλή φορολογική ανταγωνιστικότητα, η οποία αποτελεί 

αντικίνητρο για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Ευνοϊκό στοιχείο φαίνεται να 

είναι ο Επενδυτικός Νόμος 4399/2016 που αφορά στα κίνητρα ιδιωτικών επιχειρήσεων 

για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση. Ειδικότερα ο νόμος αυτός 

χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 € σε πολλούς τομείς της 

οικονομίας που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις 

ανεξάρτητου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους 

ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας, εξοικονομώντας για αυτές χρόνο και χρήμα. Ο 

νόμος αυτός τροποποιήθηκε και πλέον καλείται Νέος Επενδυτικός Νόμος. Το πολιτικό 

σκηνικό της χώρας μπορεί να χαρακτηριστεί ασταθές καθώς διάγουμε πλέον τον 7ο 

χρόνο στη μνημονιακή εποχή, μετά από την υπογραφή τριών εξαιρετικά επώδυνων 

δανειακών συμβάσεων με ιδιαίτερα επαχθείς όρους και αρνητικές συνέπειες για την 

οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας. Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει πολλές 

επιχειρήσεις είτε σε κλείσιμο, είτε στη μεταφορά της έδρας και των εργοστασίων τους 

στο εξωτερικό. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια 

ΑΕ διατηρεί τις βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά ο 

Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε διεθνής 

αγορές. Στο εξωτερικό, το δίκτυο λιανικής απαριθμεί συνολικά περίπου 287 πρατήρια. 

Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές HELLENIC PETROLEUM CYPRUS 

ΚΑΙ JUGOPETROL AD αντίστοιχα, κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους. Στη 

Βουλγαρία και τη Σερβία οι θυγατρικές EKO Bulgaria και EKO Serbia κατέγραψαν 
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αξιόλογη ανάπτυξη και σήμερα συγκαταλέγονται στις πρώτες πέντε εταιρείες του 

κλάδου τους. Στην Κύπρο, ο Όμιλος λειτουργεί ένα δίκτυο 87 πρατηρίων υγρών 

καυσίμων, με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και 

παρουσία στον τομέα της χονδρικής, της αεροπορίας και της ναυτιλίας. Η εταιρεία 

λειτουργεί επίσης στη Λάρνακα εγκατάσταση για την αποθήκευση και τη διακίνηση των 

προϊόντων της. Στο Μαυροβούνιο, η θυγατρική του Ομίλου Jugopetrol AD κατέχει και 

λειτουργεί 38 πρατήρια υγρών καυσίμων, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είναι ο 

κύριος προμηθευτής προϊόντων πετρελαίου χονδρικής στην αγορά του Μαυροβουνίου. 

Διαχειρίζεται τη μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου στη 

χώρα, που επιπλέον χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό τρίτων καθώς και των δυο 

αεροδρομίων της χώρας. Στην π.Γ.Δ.Μ., η θυγατρική του Ομίλου ΟΚΤΑ διαθέτει ένα 

δίκτυο 26 πρατηρίων με το σήμα ΟΚΤΑ. Ισχυρή είναι η παρουσία του Ομίλου και στις 

αγορές λιανικής της Βουλγαρίας και της Σερβίας, με 84 και 50 πρατήρια αντίστοιχα, 

καθώς και σημαντικό μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

εξαγωγών του κλάδου διύλισης, η EKO Bulgaria έχει αναπτυχθεί σημαντικά στη 

χονδρική εμπορία. 

Οικονομικό Περιβάλλον 

Το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον πλήττεται τα τελευταία επτά χρόνια από μια 

ύφεση άνευ προηγουμένου. Το φαινόμενο της κρίσης είναι γνωστό σε όλους, και 

ανεξάρτητα από το πόσο επηρεάζει την ζωή του καθενός, τα τελευταία χρόνια έχει 

φτάσει σε απελπιστική κατάσταση. Το έλλειμμα και το χρέος των ελληνικών 

δημοσιονομικών αυξάνεται και προβλέπεται να φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Μια 

από τις σημαντικότερες συνέπειες της κρίσης της οικονομίας είναι η αύξηση της 

ανεργίας, η οποία έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό ενώ ανάμεσα στους νέους το 

ποσοστό των ανέργων ξεπερνά το 25%. Στοιχεία των τελευταίων μηνών δείχνουν την 

ύπαρξη μιας διαρθρωτικής αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας να δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας εντείνοντας την ανησυχία για το φαινόμενο. Εκτός αυτών, σύμφωνα 

με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Στατιστική Υπηρεσία, Βιομηχανία, Δείκτης 

Βιομηχανικής Παραγωγής, 2012), σχετικά με την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας, δεν 

είναι μόνο η μείωση του τζίρου κατά 26,8% που προκαλεί έντονη ανησυχία, αλλά και ο 

πρόδρομος δείκτης των νέων παραγγελιών. Ο δείκτης αυτός σημείωσε πτώση κατά 

36% και ο οποίος προοιωνίζει τον βαθμό απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού 

για τους επόμενους μήνες και ο οποίος με τη σειρά του μας δίνει μια γεύση για ποια 

χειρότερα πρόκειται να δούμε στην αγορά εργασίας. Οι αγορές χρειάζονται αγοραστική 

δύναµη αλλά και άτοµα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας και παρ’ όλη 

τη μείωση του κύκλου εργασίων του Όμίλου, τα Ελληνικά Πετρέλαια κατέφεραν να 

επεκταθούν έχοντας διευρύνει τις δραστηριότητες της στο εξωτερικό και κυρίως στην 
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περιοχή των Βαλκανίων, κατέχει ηγετική θέση στον ενεργειακό χάρτη της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις. 

 

Κοινωνικό Περιβάλλον 

Όσον αφορά το κοινωνικό περιβάλλον, η κρίση και η εργασιακή ανασφάλεια οδηγεί σε 

αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Επίσης το φαινόμενο που 

παρουσιάζεται τα τελευταία είναι η αποβιομηχανοποίηση σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο 

Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει η 

χώρα μας, έχοντας σαφώς επηρεαστεί αρνητικά από αυτή την κατάσταση αναζητά νέες 

αγορές εκτός Ελλάδας για να καταφέρει να ανταπεξέλθει και να διατηρήσει τη θέση της 

και εντός Ελλάδας. Παρ ’όλη την μείωση των εσόδων και του κύκλου εργασιών 

εξακολουθεί να εστιάζει στην ευημερία μέσω έργων υποδομής, στη δια βίου 

εκπαίδευση και μάθηση των εργαζομένων της και στην προώθηση και διατήρηση  του 

τοπικού πολιτισμού και των τεχνών. 

 

Τεχνολογικό Περιβάλλον 

Το τεχνολογικό περιβάλλον αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα 

που λαµβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατό να έχουν σηµαντική 

επίδραση στη επιχείρηση και τη στρατηγική της. Οι τάσεις αυτές µπορεί να αποτελούν 

ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να τις εκµεταλλευθούν 

και να τις εισάγουν αποτελεσµατικά στις δραστηριότητές τους. Ωστόσο µια νέα 

τεχνολογία είναι δυνατό να αποτελεί και µια σηµαντική απειλή για µια επιχείρηση, εάν 

η επιχείρηση δεν προσαρµοστεί αρµονικά στη νέα τεχνολογία. Γι’ αυτό το λόγο ο 

Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ παρακολουθεί διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

ακολουθεί. Οι τεράστιες επενδύσεις της σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό αλλά και η 

συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του Ομίλου έχουν κάνει τον Όμιλο μια καινοτόμα 

επιχείρηση διεθνών προδιαγραφών. 
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Περιβαλλοντικό Περιβάλλον 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην 

παγκόσμια αγορά μπορούν να συνυπάρξουν, και η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και στην τόνωση των 

επενδύσεων. Η «πράσινη ανάπτυξη» προϋποθέτει την εκπόνηση ολοκληρωμένων 

πολιτικών που προωθούν ένα βιώσιμο περιβαλλοντικό πλαίσιο. Οι περιβαλλοντικές 

καινοτομίες μπορούν να εφαρμόζονται και να εξάγονται, ώστε και η Ευρώπη να γίνει 

ανταγωνιστικότερη και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ο Όμιλος 

Ελληνικά Πετρέλαια, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

απόδοσης απόδοσης. Συγκεκριμένα: 

•Μειώνονται κατά 70% οι συνολικές εκπομπές του διοξειδίου του θείου 

•Μειώνονται κατά 12% οι εκπομπές διοξειδίων του αζώτου 

•Μειώνονται κατά 84% τα σωματίδια 

•Μειώνονται κατά 24% οι ποσότητες των απορριπτόμενων επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 SWOT ανάλυση 

Η ταυτόχρονη εξέταση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας, με 

τη χρήση της ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

επιτρέπει την επιλογή εκείνης της στρατηγικής που θα συμβάλλει στην μακροχρόνια 

βιωσιμότητα της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής η επιχείρηση 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στην αγορά, να ξεπεράσει τις αδυναμίες της και τέλος να προστατευθεί από τις απειλές 

του εξωτερικού της περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης ειδικών σχεδίων12 . 

                                                           
12

 Λαζαρίδης Τ.Γ. και Παπαδόπουλος Λ.Δ., (2010), Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας 

επιχείρησης και χρηματοδοτικών τίτλων με τη χρησιμοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, 

Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ.58 
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Δυνάμεις  Aδυναμίες  

• H ΕΛΠΕ σε μια περίοδο επενδυτικής ανομβρίας και ατολμίας, 

προβαίνει στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των 

διυλιστηρίων την Ελευσίνας. 

• Αυξάνει τις θέσεις εργασίας. 

• Έχοντας διευρύνει τις δραστηριότητες της στο εξωτερικό και 

κυρίως στην περιοχή των Βαλκανίων, κατέχει ηγετική θέση στον 

ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις. 

• Στην Ελλάδα ο Όμιλος διαθέτει 3 διυλιστήρια, στην Ελευσίνα, 

στη Θεσσαλονίκη και στον Ασπρόπυργο 

• Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τροφοδοτείται απευθείας 

με αγωγό από το διυλιστήριο του Ασπρόπυργου. 

 

• Πτώση κύκλου εργασιών της εταιρείας. 

• Δυσκολία πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης 

στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

Ευκαιρίες  Aπειλές  

• Η εταιρεία με την επέκταση στα Βαλκάνια, προχωρώντας σε 

εξαγορές, αναζητήσεις ευκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο 

αλλά και την διερεύνηση των αναπτυξιακών επιλογών εστιάζει 

στην ηλεκτροπαραγωγή και αργότερα στην εμπορία ηλεκτρικού 

ρεύματος αλλά και στην αναβάθμιση και ενίσχυση της εγχώριας 

διύλισης και εμπορίας καυσίμων από τη Λιβύη, την Τυνησία, το 

Μαρόκο, την Αλγερία, την Αίγυπτό, μέχρι το Λίβανο, τη Συρία, το 

Ισραήλ και την Τουρκία , η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή και τα 

χιλιάδες νέα φορτηγά και οχήματα που κυκλοφορούν κάθε 

χρόνο στους δρόμους τους έχουν μεγάλη ανάγκη για ντίζελ, το 

οποίο είναι ένα αυξανόμενα ελλειμματικό προϊόν. Η ανάγκη 

αυτής της ευρύτερης περιοχής συνεπάγεται σημαντικές 

ευκαιρίες για το διυλιστήριο της Ελευσίνας. Την σημαντική 

ισχυροποίηση της διαισθητικής δραστηριότητας που έχει ως 

βασικό στόχο ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων ΕΛΠΕ μέσω 

επενδύσεων. 

 

• Η μείωση του όγκου των πωλήσεων στην Ελλάδα 

κυρίως λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης και της 

μειωμένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης λόγω των 

καιρικών συνθηκών. 

• Έντονος ανταγωνισμός. 

• Πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα λόγω 

τόσο εγχώρια, όσο και διεθνώς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΗΣ 

 3.1 Ορισμός της αξίας της επιχείρησης 

Πρωταρχικός χρηματοοικονομικός στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση  

της συνολικής αξίας της επιχείρησης δηλαδή τα κέρδη της, τον πλούτο των μετόχων, τη 

μεγιστοποίηση της αμοιβής των στελεχών και της κοινωνικής ευθύνης. Ποιοι είναι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης; Οι εξωτερικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης είναι ο πληθωρισμός, η ρευστότητα της αγοράς 

και της μετοχής της επιχείρησης, τα επιτόκια. Οι παράγοντες αυτοί παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην αποτίμηση των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στην κεφαλαιαγορά. 

Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί η αξία της επιχείρησης; 

• Ονομαστική αξία, το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 

• Λογιστική αξία, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

• Εσωτερική ή πραγματική αξία, είναι η τρέχουσα αξία του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μειωμένη κατά τις υποχρεώσεις δια 

τον αριθμό των μετοχών της. 

• Αξία ρευστοποίησης, η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης τη στιγμή της πώλησης της. 

• Χρηματιστηριακά αξία, για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες. 

 

3.2 Οι ενδιαφερόμενοι 

Μέχρι τώρα έχουμε ήδη αναφερθεί στο γεγονός ότι η χρηματοοικονομική ανάλυση των 

λογιστικών καταστάσεων αφορά διάφορες κατηγορίες ενδιαφερόμενων. Τους 

ενδιαφερόμενους αυτούς μπορούμε να τους κατατάξουμε σε δυο θεμελιώδεις 

κατηγορίες ανάλογα με τη θέση τους: (1) Στους Εσωτερικούς και (2) Στους Εξωτερικούς. 

Κατ’ επέκταση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος 

που διενεργεί τη χρηματοοικονομική ανάλυση, διακρίνεται και αυτή με τη σειρά της σε 

εσωτερική και εξωτερική. Ειδικότερα, όσον αφορά τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους 

θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της θέσεως που κατέχουν, διαθέτουν ένα από τα 

ισχυρότερα πλεονεκτήματα επικερδούς λήψης αποφάσεων που είναι η εσωτερική 

πληροφόρηση. Αυτό το είδος πληροφόρησης είναι προφανές ότι δεν διαθέτει (ή 
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τουλάχιστον δε μπορεί να το αποκτήσει στον ίδιο βαθμό, με την ίδια πιστότητα και το 

ίδιο κόστος) η άλλη κατηγορία ενδιαφερόμενων. Τα άτομα τα οποία διενεργούν την 

εσωτερική ανάλυση (εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι), βρίσκονται σε άμεση σχέση με την 

επιχείρηση και συνεπώς έχουν στη διάθεσή τους εκείνα τα λογιστικά και στατιστικά 

δεδομένα που τους εφοδιάζουν με όλα τα εχέγγυα, ώστε να προβούν σε συγκρίσεις και 

συσχετίσεις πέρα από αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν βασιζόμενοι μόνο στα 

δημοσιευμένα στοιχεία της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό η χρηματοοικονομική 

ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη διαύγεια, είναι διαφωτιστική σε μεγάλο βάθος και τα 

όποια πορίσματα των αναλυτών χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ασφάλειας. Τα 

πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την εσωτερική ανάλυση είναι κατά κύριο λόγο οι 

εσωτερικοί λογιστές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, λοιπά στελέχη των επιχειρήσεων και 

γενικότερα οι διοικούντες τις επιχειρήσεις. Άλλα πρόσωπα που ασχολούνται με την 

εσωτερική ανάλυση είναι οι ελεγκτές, οι ορκωτοί λογιστές και άλλοι. Στο σημείο αυτό 

θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια της εσωτερικής ανάλυσης, οι 

μέτοχοι και το υπαλληλικό προσωπικό θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα αφού στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικά και 

στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης. Συνεπώς, οι managers αυτής θα είναι σε θέση να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, 

ούτως ώστε να μεταβληθούν τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδα που θα 

σηματοδοτούν την υγιή λειτουργία της. Αντιθέτως, όσον αφορά τους εξωτερικούς 

ενδιαφερόμενους (εξωτερικούς αναλυτές) αυτοί δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν 

τα ειδικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει η άλλη κατηγορία. Αυτό συμβαίνει επειδή 

η θέση τους είναι εκτός εταιρείας και συνεπώς η σχέση τους με αυτή δεν είναι άμεση. 

Συνήθως, τα μόνα στοιχεία τα οποία έχουν στη διάθεση τους είναι τα δημοσιευμένα, 

όπως ο ισολογισμός με τους πίνακες αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση των 

ορκωτών ελεγκτών. 

Τα στοιχεία όμως αυτά δεν είναι επαρκή και για το λόγο αυτό ο εξωτερικός 

ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να λάβει πληροφορίες και από άλλες πηγές. Συνήθως, 

τέτοιες πηγές είναι τα δημοσιεύματα του οικονομικού και πολιτικού τύπου, δελτία από 

τράπεζες, επιμελητήρια, σχετικές κλαδικές μελέτες και δημοσιευμένες έρευνες καθώς 

και η επετηρίδα του χρηματιστηρίου. Συνεπώς, γίνεται φανερή η δύσκολη θέση στην 

οποία βρίσκεται ο εξωτερικός αναλυτής τόσο από τη δυσκολία που παρουσιάζει η 

ανεύρεση των στοιχείων όσο και από την αξιοπιστία και την πληρότητά τους. Έτσι, κατ’ 

επέκταση, όσο πιο λίγα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία, όσο πιο συνοπτικά είναι και όσο 

μεγαλύτερη είναι η αμφιβολία για την πηγή άντλησης τους τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα εξαγωγής πλασματικών συμπερασμάτων μέσω της ανάλυσης. Κατά κύριο 

λόγο ένας εξωτερικός ενδιαφερόμενος αναλύει τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της 

επιχείρησης, προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική της 
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θέση και την αποδοτικότητά της. Ειδικότερα, όσον αφορά την έννοια της οικονομικής 

θέσης της επιχείρησης θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για τη δυνατότητα της να 

ανταποκρίνεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις χωρίς η διοίκηση να γνωρίζει με 

λεπτομέρειες τη γενική οικονομική κατάσταση κλυδωνίζεται εύκολα από τυχόν 

μεταβολές των συνθηκών του περιβάλλοντος, να εκμεταλλεύεται επενδυτικές 

ευκαιρίες (εξετάζοντας τους τρόπους άντλησης των απαιτούμενων γι’ αυτές 

κεφαλαίων) αλλά και την ευχέρεια της στο να εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές 

υποχρεώσεις της. Όσον αφορά την έννοια της αποδοτικότητας της επιχείρησης, θα 

πρέπει να πούμε ότι γενικά αφορά το ύψος και τη σταθερότητα των καθαρών κερδών 

της καθώς και την τάση (προοπτικές) για βελτίωση αυτών στο μέλλον. Τέλος, κρίνουμε 

αναγκαίο να αναφέρουμε τις πιθανές ιδιότητες των εξωτερικών ενδιαφερόμενων. Έτσι, 

ένας εξωτερικός ενδιαφερόμενος μπορεί να φέρει κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες: 

• Μέτοχος, εταίρος (ως τρίτο πρόσωπο) 

• Πελάτης 

• Προμηθευτής 

• Τράπεζα 

• Το Δημόσιο (φορολογική υπηρεσία, στατιστική υπηρεσία κλπ) 

• Υπάλληλος της επιχείρησης και λοιπό προσωπικό 

• Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

• Χρηματιστηριακή εταιρεία ή ο ευρύτερος κύκλος της κεφαλαιαγοράς 

• Ασφαλιστική εταιρεία 

• Ακαδημαϊκός, φοιτητής, ερευνητής 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός, διακατέχετε από ένα πνεύμα 

σκοπιμότητας. Η σκοπιμότητα αυτή συνήθως έχει τις βάσεις της  στο γεγονός ότι οι 

ενδιαφερόμενοι επιζητούν υλικά και άυλα αγαθά όπως το χρηματικό κέρδος, τα 

αξιώματα, το υψηλότερο κοινωνικό status και φυσικά τη «δύναμη» και τη 

διαπραγματευτική ικανότητα που αυτά συνεπάγονται έναντι των αντιπάλων τους, του 

κράτους και άλλων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές το γεγονός ότι οι 

ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν την τεχνική της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με 

σκοπό τη λήψη αποφάσεων, υποκινούμενοι ακριβώς από αυτό που προηγούμενα 
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χαρακτηρίσαμε ως σκοπιμότητα. Πρόκειται δηλαδή για διαφορετικά κίνητρα ή 

συμφέροντα, ανάλογα με τη θέση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια από τις παρακάτω 

βασικές κατηγορίες: 

• Επενδυτές – μέτοχοι 

• Δανειστές της επιχείρησης 

• Managers της επιχείρησης 

• Οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές και τραπεζικά στελέχη 

• Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων 

• Αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων 

•  Ανταγωνιστές 

• Άλλοι ενδιαφερόμενοι 

 

3.2.1 Σκοπιμότητα επενδυτών-μετόχων 

Η σκοπιμότητα των επενδυτών και μετόχων είναι καταρχήν το χρηματικό κέρδος. 

Ειδικότερα ο επενδυτής – μέτοχος αποβλέπει στα εξής οφέλη: 

� Στη λήψη κάποιου μερίσματος στο μέλλον, διατηρώντας τα κεφάλαια 

που έχει επενδύσει σε τουλάχιστον μέσο - μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

� Στην πιθανή λήψη κάποιων δικαιωμάτων από τη διανομή 

αποθεματικών κεφαλαίων της εταιρείας. 

� Στη πραγματοποίηση κερδών κεφαλαίου, με αύξηση της τιμής 

διαπραγμάτευσης των τίτλων (μετοχών) στους οποίους έχει τοποθετήσει κεφάλαια. 

 

 

 



23 

 

3.2.2 Σκοπιμότητα των δανειστών της επιχείρησης  

Δανειστές δεν είναι μόνο όσοι παρέχουν δάνεια (βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα 

στην εταιρία) αλλά και οι προμηθευτές της επιχείρησης. Συνήθεις δανειστές τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι δανειστές που συμμετέχουν σε ομολογιακό δάνειο. 

Οι δανειστές-πιστωτές μιας επιχείρησης  δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια που 

αποπνέει μια επιχείρηση όσον αφορά την ικανότητα κάλυψης (πολύ περισσότερο των 

βραχυπρόθεσμων) υποχρεώσεών της, όντας σε θέση να εξοφλεί τα κεφάλαια που έχει 

δανειστεί και να πληρώνει και τους αναλογούντες σε αυτά τόκους. Για το λόγο αυτό 

υπό ιδιαίτερη αξιολόγηση βαρύνονται τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, η 

εικόνα των οποίων όσο καλύτερη είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια που 

νιώθουν οι δανειστές της. 

 

3.2.3 Σκοπιμότητα των managers 

Η διοίκηση της επιχείρησης προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα τόσο από τη σκοπιά των 

επενδυτών όσο και από των δανειστών-πιστωτών. Η συνεχής παρατήρηση και ανάλυση 

του μεγέθους των μεταβολών που παρουσιάζουν τα οικονομικά της στοιχεία καθώς και 

των αριθμοδεικτών αυτής, οδηγεί τη διοίκηση στην εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την δραστηριότητα της 

επιχείρησης και την καθιστά ικανή να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για 

την αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών συνθηκών που θα την οδηγήσουν στη αποτυχία. 

 

3.2.4 Σκοπιμότητα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αντλήσουν όσες περισσότερες 

πληροφορίες μπορούν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προκειμένου 

να έχουν γνώση των κινήσεων των άλλων εταιριών και να καταφέρουν να χαράξουν 

στρατηγικές που θα τους παρέχουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 

τους. 

 

3.2.5 Σκοπιμότητα ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων 

Οι ελεγκτές των λογιστικών καταστάσεων, παρακολουθούν τη δραστηριότητα και την 

απόδοση των επιχειρήσεων και ασχολούνται με τον έλεγχο των οικονομικών τους 
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στοιχείων, με σκοπό να διατυπώσουν πορίσματα, σχετικά με την ακρίβεια αυτών. 

Ειδικότερα, ένας από τους βασικούς σκοπούς των ελεγκτών είναι ο εντοπισμός 

λογιστικών λαθών που έχουν προκύψει είτε από δόλο είτε από αμέλεια των 

διοικούντων. Αν δεν επισημανθούν και δεν αναφερθούν, δίνουν μια εσφαλμένη εικόνα 

για την επιχείρηση, πράγμα που είναι αντίθετο με τις γενικά παραδεκτές αρχές της 

Λογιστικής. 

 

3.2.6 Σκοποί των αναλυτών σε περίπτωση εξαγοράς και συγχώνευσης 

Σε περίπτωση εξαγοράς και συγχώνευσης, οι αναλυτές έχουν παρόμοιους σκοπούς με 

εκείνους των επενδυτών μετόχων. Ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάλυση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την εκτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των 

οικονομικών μονάδων όπως είναι για παράδειγμα η φήμη και η πελατεία καθώς επίσης 

και τον υπολογισμό των υποχρεώσεων τους, αφού όλα αυτά τα στοιχεία 

περιλαμβάνονται στο προϊόν της εξαγοράς και συγχώνευσης. Κατά συνέπεια η 

πραγματοποίηση ανάλυσης από τους ειδικούς είναι πολύ σημαντική για τον καθορισμό 

της λειτουργικής αξίας  τόσο της εξαγοραζόμενης επιχείρησης όσο και των 

συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. 

 

3.2.7 Σκοποί των λοιπών ομάδων ενδιαφερομένων 

Την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων χρησιμοποιούν και άλλες ομάδες 

ενδιαφερομένων, οι οποίες ανάλογα με το σκοπό τους εστιάζουν την προσοχή τους στα 

ανάλογα επιμέρους στοιχεία. Επομένως είναι πιθανό οι εφοριακοί ελεγκτές να 

ενδιαφέρονται για την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, οι συνδικαλιστικές 

ενώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο ανάλυσης των λογιστικών 

καταστάσεων προκειμένου να πετύχουν ευνοϊκότερους όρους εργασίας και αμοιβών. 
13
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 Λαζαρίδης Γ. Θεμιστοκλής, (2005), Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Αθήνα : Aφοί Κυριακίδη Α.Ε., σελ. 29-30 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1 Χρηματοοικονομική ανάλυση 

Χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών 

από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης
14

. Σκοπός της είναι ο 

προσδιορισµός των δυνατών και αδύνατων σηµείων της επιχείρησης και η διαπίστωση 

του κατά πόσο είναι χρηµατοοικονοµικά ισχυρή και επικερδής. Η χρηματοοικονομική 

ανάλυση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης ενεργειών  σχετικών με την εταιρία. 

Είναι η πληροφορία που πηγάζει μέσα από τους αριθμούς και οδηγεί όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Είναι γεγονός ότι το 

Χρηματιστήριο αποτελεί προσφιλή πόλο έλξης για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

επενδυτών. Συχνά παρουσιάζεται σε αρκετούς επενδυτές η ανάγκη για την ερμηνεία 

των κυριοτέρων οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων ως βοήθημα στις 

επενδυτικές τους επιλογές. Η χρήση των πιο σημαντικών αριθμοδεικτών συνιστά ένα 

χρήσιμο εργαλείο επιλογής και παρακολούθησης των διαφόρων εταιρειών - σε 

συνδυασμό πάντα με επιπρόσθετα εργαλεία ανάλυσης, καθώς αυτοί εκφράζουν 

σχέσεις που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και οδηγούν σε συγκεκριμένα 

συμπεράσματα. Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες παρέχουν ενδείξεις για την 

πορεία μιας εταιρείας, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που 

ακολουθούνται από τη διοίκησή της. Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές 

γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα 

σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί πρόκειται να γίνει μια επισκόπηση των λογιστικών αρχών 

του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και έπειτα θα ακολουθήσει η επισκόπηση 

διαχείρισης κινδύνου του ίδιου. Στη συνέχεια θα γίνει οικονομική ανάλυση με τη 

βοήθεια των αριθμοδεικτών και μια σύντομη ανάλυση της πορείας της μετοχής στο 

χρηματιστήριο. 

 

4.2 Επισκόπηση των λογιστικών αρχών 

Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της 

λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών 

                                                           
14

 Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν., (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αθήνα : Rosili, σελ.45 
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πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η 

χορήγηση πιστώσεων, η επιλογή επενδύσεων, η αμοιβή στελεχών και εργαζομένων. Η 

λεπτομερής γνώση χρηματοοικονομικής λογιστικής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 

για έναν αναλυτή, γιατί η γνώση αυτή θα του επιτρέψει να αναγνωρίσει τις ελλείψεις 

των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων, να αναζητήσει πληροφορίες και να 

προσαρμόσει τα λογιστικά μεγέθη προκειμένου να αντεπεξέλθει στους σκοπούς της 

ανάλυσής του. 

 

4.3 Ανάλυση Κινδύνου  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν στις οικονομικές τους εκθέσεις να αναφέρουν διαφόρων 

ειδών κινδύνους που επηρεάζουν ή εκτιμούν πως πρόκειται να επηρεάσουν την πορεία 

της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. υπόκεινται σε 

διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι εξ αυτών. 

4.3.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι προστατευμένες από τη φύση τους από τον 

κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγματικές ισοτιμίες, λόγω του ότι όλες οι 

συναλλαγές που γίνονται στον πετρελαϊκό τομέα βασίζονται σε διεθνείς τιμές 

αναφοράς σε δολάρια Αμερικής τόσο για το αργό πετρέλαιο όσο και για τα προϊόντα 

πετρελαιοειδών. Όλες οι διεθνείς αγορές και πωλήσεις αργού πετρελαίου και 

προϊόντων πετρελαιοειδών διενεργούνται σε δολάρια Αμερικής, ενώ οι πωλήσεις σε 

τοπικές αγορές είτε γίνονται σε δολάρια Αμερικής είτε μετατρέπονται στο τοπικό 

νόμισμα για λογιστικούς λόγους χρησιμοποιώντας τις διεθνείς τιμές αναφοράς της 

ημερομηνίας συναλλαγής.
15

 

4.3.2 Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Η διαχείριση κινδύνων που αφορούν τις τιμές των προϊόντων πραγματοποιείται από 

την υπηρεσία διαχείρισης εμπορικών κινδύνων στην οποία μετέχουν ανώτερα στελέχη 

των εμπορικών και οικονομικών διευθύνσεων, ενώ για τους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους η διαχείριση γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου, πάντα στα 

πλαίσια των εγκρίσεων που έχουν δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Οικονομικές 

Υπηρεσίες προσδιορίζουν και εκτιμούν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή 

συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. Εξασφάλιση τροφοδοσίας με 
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αργά πετρέλαια: Τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014, υπέστησαν την επίδραση πολλαπλών παραγόντων, οι οποίοι 

επηρέασαν την εμπορική δυνατότητα, τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης, το κόστος 

τροφοδοσίας και κατ’ επέκταση την χρηματοδότηση και την ρευστότητα του Ομίλου. 

Τους πρώτους μήνες του 2014, οι πολιτικές εξελίξεις στο Ιράκ, στη Λιβύη καθώς και 

στην Ουκρανία, διατήρησαν παγκοσμίως τις τιμές αναφοράς των περιθωρίων διύλισης 

σε υψηλά επίπεδα ($105-115/ βαρέλι) και περιόρισαν τη διαθεσιμότητα. 

4.3.3 Κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων 

Η διύλιση, ως βασική δραστηριότητα του Ομίλου, δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο 

αγοράς τιμής προϊόντων. Αλλαγές στις τρέχουσες τιμές αγοράς ή στις τιμές των 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε σχέση με τις τιμές κόστους επηρεάζουν την 

αξία των αποθεμάτων, ενώ η έκθεση στα περιθώρια διύλισης (συνδυασμός τιμής 

αργού και προϊόντων) επηρεάζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης. 

Στην περίπτωση του κινδύνου διακύμανσης τιμής προϊόντων, το επίπεδο έκθεσης σε 

κίνδυνο καθορίζεται από το απόθεμα στο τέλος κάθε περιόδου. Σε περιόδους 

απότομης πτώσης τιμών, καθώς η πολιτική της μητρικής Εταιρείας είναι να 

παρουσιάζει τα αποθέματα στο χαμηλότερο της τιμής κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας, τα αποτελέσματα επηρεάζονται από την υποτίμηση αξίας των 

αποθεμάτων. Το μέγεθος της έκθεσης στον κίνδυνο αυτό σχετίζεται απευθείας με το 

ύψος των αποθεμάτων και το ποσοστό της μείωσης των τιμών. Στο βαθμό που η χρήση 

τέτοιων χρηματοοικονομικών προϊόντων αξιολογείται ως συμφέρουσα από άποψη 

απόδοσης σε σχέση με το βαθμό κινδύνου, τη δομή της αγοράς και τα διαθέσιμα 

πιστωτικά όρια για τέτοιου είδους συναλλαγές, η Εταιρεία προβαίνει σε μείωση της 

έκθεσης στο κίνδυνο με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου σε παράγωγα. 

Η έκθεση στον κίνδυνο μεταβολών περιθωρίων διύλισης σχετίζεται με το απόλυτο 

μέγεθος των περιθωρίων διύλισης κάθε διυλιστηρίου. Αυτά καθορίζονται με βάση τις 

τιμές αναφοράς Platts και διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση. Η μεταβολή 

περιθωρίων έχει ανάλογη επίπτωση στα κέρδη του Ομίλου. Ο Όμιλος, όπου αυτό είναι 

εφικτό, αποσκοπεί σε αντιστάθμιση μέρους του κινδύνου που αφορά στο κομμάτι της 

παραγωγής του που θα πωληθεί μελλοντικά. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό να συμβεί σε 

όλες τις συνθήκες της αγοράς, όπως για παράδειγμα όταν οι τιμές συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης βρίσκονται χαμηλότερα από το επίπεδο των τρεχουσών (spot) 

τιμών αγοράς (backwardated market) ή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια 

για τέτοιου είδους συναλλαγές. 
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4.3.4 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας 

λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα των μεταβολών στα 

χρηματοοικονομικά επιτόκια, δεδομένου του χαμηλού επιπέδου επιτοκίων αναφοράς 

που επικρατούν. Ο δανεισμός με μεταβλητά επιτόκια εκθέτει τον Όμιλο σε κίνδυνο 

χρηματικών ροών από διακυμάνσεις στα επιτόκια, ενώ ο δανεισμός με σταθερά 

επιτόκια σε κίνδυνο μεταβολών της εύλογης αξίας. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων 

του Ομίλου είναι σε σταθερό επιτόκιο. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού 

δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR ή LIBOR), έχει 

αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο δανεισμός του Ομίλου είναι σε 

μεγάλο βαθμό με μεταβλητό επιτόκιο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 εάν το επιτόκιο των 

δανείων σε Ευρώ ήταν κατά 0,5% υψηλότερο, των λοιπών μεταβλητών στοιχείων 

τηρουμένων σταθερών, τα προ φόρων κέρδη θα μειώνονταν κατά €11 εκ.
16

 

4.3.5 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου επιτελείται κεντρικά, σε επίπεδο Ομίλου. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις 

καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς και από έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από 

πελάτες χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων ανεξόφλητων υπολοίπων πελατών και 

δεσμευμένων συναλλαγών. Όπου οι πελάτες χονδρικής μπορεί να αξιολογηθούν από 

ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του 

συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει ανεξάρτητη 

αξιολόγηση, το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική 

ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικονομική του κατάσταση, 

προηγούμενες συναλλαγές καθώς και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών 

καθορίζονται με βάση εσωτερικές ή εξωτερικές αξιολογήσεις πάντα εντός των 

καθορισμένων από τη Διοίκηση ορίων. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε 

τακτά διαστήματα. Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται με μετρητά ή με 

χρήση πιστωτικών καρτών. 

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, η έγκριση των πιστωτικών ορίων 

είναι αποτέλεσμα μιας πιο αυστηρής διαδικασίας που εμπλέκει όλα τα επίπεδα της 

ανώτερης διοίκησης. Γι’ αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί η επιτροπή πιστώσεων του 
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Ομίλου, η οποία παρακολουθεί τους σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους ολόκληρου 

του Ομίλου. 

 

4.3.6 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών πόρων 

και διαθεσίμων καθώς και την εξασφάλιση επαρκών πιστωτικών ορίων με τις 

συνεργαζόμενες τράπεζες. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων του, ο 

Όμιλος έχει σαν στόχο να διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του 

μέσω ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών γραμμών. 

 

4.4 Σκοπός των Oικονομικών Kαταστάσεων 

Σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι μία δομημένη οικονομική παρουσίαση της οικονομικής θέσης μιας 

επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή. Η επιδίωξη των 

οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με 

την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, που είναι 

χρήσιμες σε μια ευρεία ομάδα χρηστών προκειμένου με την αξιοποίησή τους 

αναλαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν επίσης 

τα αποτελέσματα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων που έχουν διατεθεί στη 

Διοίκηση. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία μιας επιχείρησης: 

(α) τα περιουσιακά στοιχεία, 

(β) τις υποχρεώσεις, 

(γ) τα ίδια κεφάλαια, 

(δ) τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών και, 

(ε) τις ταμειακές ροές. 

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στο Προσάρτημα των 

οικονομικών καταστάσεων, βοηθούν τους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές 

ταμειακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα της 

δημιουργίας Ταμειακών διαθεσίμων και Ταμειακών ισοδύναμων.  
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Στοιχεία που Συνθέτουν τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται ανωτέρω περιλαμβάνονται στα 

ακόλουθα συνθετικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων: 

(α) ισολογισμό, 

(β) κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 

(γ) κατάσταση που να παρουσιάζει: 

(i) είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε 

(ii) τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από 

συναλλαγές με τους μετόχους και από διανομές στους μετόχους, 

(δ) κατάσταση Ταμειακών ροών, και 

(ε) λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Πέρα από τις οικονομικές καταστάσεις, οι επιχειρήσεις προτρέπονται να 

παρουσιάζουν, μια χρηματοοικονομική επισκόπηση από τη διοίκησή τους, που να 

περιγράφει και να επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής 

απόδοσης και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και τις κύριες 

αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει. Η έκθεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μια 

επισκόπηση: 

(α) Των κύριων παραγόντων και επιδράσεων που προσδιορίζουν την απόδοση της 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στο περιβάλλον, στο οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται, της ανταπόκρισης της επιχείρησης σε αυτές τις μεταβολές και την 

επίδρασή τους, καθώς και της πολιτικής της επιχείρησης για επενδύσεις προς 

διατήρηση και ενίσχυση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για τα 

μερίσματα. 

(β) Των πηγών κεφαλαιοδότησης της επιχείρησης και των πολιτικών κεφαλαιακής 

διάρθρωσης και διαχείρισης των κινδύνων της. 

(γ) Της δυναμικής και των πόρων της επιχείρησης, η αξία των οποίων δεν αντανακλάται 

στον ισολογισμό, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν, πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις, πρόσθετες 

καταστάσεις, όπως περιβαλλοντολογικές εκθέσεις και καταστάσεις προστιθέμενης 

αξίας, ειδικώς σε κλάδους όπου οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι σημαντικοί και 

όπου οι εργαζόμενοι θεωρούνται ότι είναι μια σημαντική ομάδα χρηστών. Οι 
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επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν τέτοιες πρόσθετες καταστάσεις, αν η 

διοίκηση πιστεύει ότι θα βοηθήσουν τους χρήστες να πάρουν οικονομικές αποφάσεις. 
17

 

4.5  Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων 

Υπάρχουν 3 μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές 

για την χρηματοοικονομική ανάλυση και είναι οι έξης : 

• Η οριζόντια μέθοδος 

• Η κάθετη ή διαστρωματική μέθοδος 

• Η μέθοδος με τη χρήση αριθμοδεικτών 

4.5.1 Η Οριζόντια Μέθοδος 

Η οριζόντια ανάλυση εκτίμα την μεταβολή των μεγεθών ανά περίοδο και επισημαίνει 

τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της εταιρείας κατά τη διάρκεια μιας χρήσης. Η 

οριζόντια ανάλυση αποκτά μεγάλη σημασία όταν η επιχείρηση λειτούργει επί σειρά 

ετών, όποτε και είναι δυνατός ο προσδιορισμός σχετικών τάσεων διαφόρων μεγεθών. 

4.5.2  Η Κάθετη ή Διαστρωματική Μέθοδος 

Αναδεικνύει τη σύνθεση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης και τη 

σχετική βαρύτητα των επιμέρους τμημάτων της στο σύνολο. Στην κάθετη ανάλυση 

κάθε στοιχείο του ισολογισμού και κάθε στοιχείο των αποτελεσμάτων χρήσεως 

παρουσιάζεται ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού και του κύκλου εργασιών 

αντιστοίχως. 

4.5.3  Η Μέθοδος με την Χρήση Αριθμοδεικτών 

Οι αριθμοδείκτες είναι τα εργαλεία για να μας προσφέρουν την χρηματοοικονομική 

ανάλυση σε βάθος τα οποία εκφράζουν τον μαθηματικό συσχετισμό ανάμεσα σε δυο 

μεγέθη. Η χρηματοοικονομική ανάλυση εκτελείται από επαγγελματίες ,οι όποιοι 

αποτιμούν την κερδοφορία, την οικονομική ευρωστία, την ρευστότητα και την 

σταθερότητα μιας επιχείρησης στην αγορά που δραστηριοποιείται. Η χρησιμοποίηση 

των αριθμοδεικτών απαιτεί πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τον ισολογισμό 

μιας επιχείρησης. Οι αναφορές που βγαίνουν χρησιμοποιούνται για την λήψη 

σημαντικών αποφάσεων για την πορεία των εταιρειών. 

                                                           
17

 http://iraj.gr/IRAJ/Financial_Statements_Analysis_on_IRAJ.pdf 
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Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η  οριζόντια ανάλυση, η οποία είναι μια 

μέθοδος κατά την οποία συγκρίνονται και αξιολογούνται οι μεταβολές των διαφόρων 

ομάδων στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων και των μεταβολών της 

χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, δύο ή περισσότερων ετών. Σ’ αυτήν 

αντιπαρατίθενται τα κονδύλια διαδοχικών ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, δύο 

ή περισσότερων χρήσεων και παρακολουθείται η διαχρονική εξέλιξη τους 
18

 

 Η ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών είναι μια μέθοδος που εξετάζει τις σχέσεις 

μεταξύ διαφόρων μεγεθών, λογιστικής κυρίως προέλευσης, με σκοπό τον υπολογισμό 

της προηγούμενης, τωρινής και προβλεπόμενης οικονομικής κατάστασης και απόδοσης 

μιας επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιεί λόγους (κλάσματα) για τη σύγκριση 

μεγεθών. 
19

 

4.6 Οριζόντια ανάλυση στοιχείων ισολογισμού 

Ο ισολογισμός παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, τις υποχρεώσεις και το κεφάλαιο μιας επιχείρησης σε κάποια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα κυριότερα στοιχεία του 

ισολογισμού του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για τα οικονομικά έτη 2011-2015. 

 

  

 

                                                           
18

 Λαζαρίδης Τ.Γ. και Παπαδόπουλος Λ.Δ, (2010), Επιχειρηματική ανάλυση και Προσδιρισμός Αξίας 

Επιχείρησης Και Χρηματοδοτικών Τίτλων με τη Χρησιμοποίηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, 

Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
19

 Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν.,( 2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αθήνα : Rosili 
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� Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού παρουσιάζει μικρές 

αυξομειώσεις από το 2011 έως το 2015. Το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού παρουσιάζει τα ίδια αποτελέσματα με του μη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Η εταιρεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονάδα πάγιων στοιχείων 

καθώς η συμμετοχή  των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια 

πορεία με το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού και το σύνολο μη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού ακολουθεί όπως είναι αναμενόμενο και το 

σύνολο του ενεργητικού. 

� Ο λογαριασμός ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει καθοδική πορεία καθ’ όλη τη 

διάρκεια των πέντε ετών που εξετάζουμε. Επίσης παρατηρούμε πως ο 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός μειώνεται έντονα ανάμεσα στο 2014 και 2015. 

Αντιθέτως ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αυξάνεται έντονα. Αξίζει να σημειωθεί 

πως το 2014 ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ήταν 1.973.761 και το 2015 

εκτοξεύτηκε στα 4.470.631. 

 

 

 
 

� Το μικτό αποτέλεσμα παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις για τα έτη 2011 έως 

2015. Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά που προκύπτει συγκρίνοντας το έτος 2014 

με το έτος 2015. Το 2014 το μικτό αποτέλεσμα είναι 144.836 το χαμηλότερο 

όλης της πενταετίας ενώ το 2015 φτάνει στα 694.582. 

� Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν επίσης 

έντονες διακυμάνσεις. Το 2011 είναι 175.009, το 2012 119.703 ενώ το 2013 -

195.312 και το 2014 -288.912. Σε αντίθεση του 2013 και 2014 όπου παρουσιάζει 

ζημίες, το 2015 κλείνει με 245.244.  

� Τα  κέρδη μετά από φόρους παρουσιάζουν όμοια εικόνα με τα κέρδη πρo 

φόρων. Όπου το 2015 φτάνουν τα 45.027 και να παρουσιάζουν μεγάλη 

βελτίωση σε σχέση με το 2014 και 2013. 

� Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει πτώση το 2015 με 7.302.939 σε 

σχέση με τα υπόλοιπα έτη. 
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4.7 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

Οι αριθμοδείκτες είναι πιθανότατα η πιο ευρύτατα διαδεδομένη τεχνική που 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αριθμοδείκτης 

είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. Π.χ. ένας συνήθως χρησιμοποιούμενος αριθμοδείκτης είναι ο 

αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας , ο οποίος είναι η σχέση μεταξύ των 

κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων και του βραχυπρόθεσμου παθητικού. 

Α) Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται από μεγέθη που είναι συγκρίσιμα 

μεταξύ τους, τέτοια όπως καθαρά κέρδη προ το σύνολο του επενδυθέντος κεφαλαίου. 

Στη βιβλιογραφία γενικά υποστηρίζεται, ότι δύο μεγέθη είναι συγκρίσιμα μόνο αν από 

τη συσχέτιση τους προκύπτει μια οικονομική θέση. 

Β) Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται από μεγέθη που βασίζονται σε κοινές 

αξίες. Π.χ. το κόστος πωληθέντων αγαθών θα πρέπει να συσχετισθεί με την αξία 

αποθεμάτων γιατί και τα δύο αυτά μεγέθη βασίζονται στο κόστος. 

Γ) Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο από μεγέθη που βρίσκονται σε 

συνάρτηση μεταξύ τους, δηλαδή από μεγέθη τα οποία μεταβάλλονται κατά τρόπο ο 

οποίος μπορεί να προσδιοριστεί. 

Οι αριθμοδείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το 

χρησιμοποιούμενο κριτήριο. Η ομαδοποίηση που τυγχάνει γενικής αποδοχής στη 

βιβλιογραφία είναι αυτή που γίνεται με βάση το κριτήριο των διαφόρων οικονομικών 

πτυχών της δραστηριότητας της επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες ανάλογα με τις 

διάφορες οικονομικές πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρηση μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 

 1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios), οι οποίοι μετρούν την ικανότητα της 

της επιχείρησης να ανταποκριθεί θετικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά 

τον χρόνο λήξεως της. 

2.Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Activity or turnover ratios) οι οποίοι 

μετρούν το βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των απασχολούμενων από την 

επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων. 

3. Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης (Leverage ratios), οι οποίοι μετρούν την 

επιτυχία της διοίκησης της επιχείρησης στη δημιουργία ικανοποιητικών ποσοστών 
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απόδοσης (ποσοστών απόδοσης επί των πωλήσεων και επί της πραγματοποιηθείσης 

επένδυσης) για αυτούς που δέσμευσαν τα κεφάλαια τους (ως φορείς ιδιοκτήτες) στην 

επιχείρηση.  

4. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios). Η χρησιμοποίησή τους 

αποσκοπεί στο να υπολογίσουν την αποδοτικότητα μίας οικονομικής μονάδας, την 

αποδοτικότητα των κερδών της καθώς επίσης και την ικανότητα της διοικήσεώς της. 

5. Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expense ratios). Οι αριθμοδείκτες 

δαπανών λειτουργίας παρέχουν ένδειξη για την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της 

οικονομικής μονάδας απέναντι στις διάφορες δαπάνες λειτουργίας καθώς επίσης και 

την αποτελεσματικότητά της απέναντι στις επιμέρους δαπάνες. 

Ο Όμιλος έχει ως πολιτική τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της 

απόδοσης του, με σκοπό τον έγκαιρο και αποτελεσματικό εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων 

από τους στόχους και τη λήψη αντίστοιχων διορθωτικών μέτρων. Παρακάτω θα γίνει 

μια σύντομη εξέταση των βασικότερων αριθμοδεικτών του Ομίλου.  

 

 Δείκτες ρευστότητας 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι οι αριθμοδείκτες που μετρούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που λήγουν στην τρέχουσα χρήση 

καθώς και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Με άλλα λόγια οι αριθμοδείκτες 

αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης 

χρηματοοικονομικής δυνατότητας (strength) της επιχείρησης.
20

 Η χρησιμοποίησή τους 

αποσκοπεί στο να προσδιορίσουν την βραχυχρόνια οικονομική θέση μίας οικονομικής 

μονάδας, καθώς επίσης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Η χρηµατοοικονοµική θέση θεωρείται ότι είναι ισχυρή, όταν η 

επιχείρηση έχει την ικανότητα να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσµους 

πιστωτές της και διατηρεί συνθήκες οι οποίες της εξασφαλίζουν την ευνοϊκή 

πιστοληπτική της κατάσταση.
21

 

 

 

                                                           
20

 Γιάννης Λαζαρίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, (2005) , Xρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α’, 

Θεσσαλονίκη :Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας σελ.359-363 
21

 (http://www.icsd.aegean.gr/.pdf) 
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Η κυκλοφορική/γενική ρευστότητα 

Η κυκλοφοριακή ρευστότητα εκφράζεται ως ο λόγος των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Προϋποθέτει ότι τα 

κυκλοφορούντα στοιχεία μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά πιο γρήγορα και με 

μεγαλύτερη βεβαιότητα από τα υπόλοιπα στοιχεία. Συσχετίζει τα ρευστά περιουσιακά 

στοιχεία με τις υποχρεώσεις που λήγουν εντός ενός έτους από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Όπως είναι εμφανές ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας 

δείχνει το βαθμό κατά τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ή 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τη χρήση των διαθέσιμων και των λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων της. Επίσης δείχνει και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί 

η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη  

στη ροή των κεφαλαίων κίνησης.  
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Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας παρουσιάζει πτώση από το 2011 στο 2012. Από 

το 2013 κ έπειτα καλυτερεύει ελάχιστα και σταθεροποιείται περίπου στο 0,80. Παρ’ 

όλα αυτά δεν θεωρείται καλός διότι είναι αρκετά χαμηλότερα από το 2 που θεωρείται 

ένας πολύ καλός δείκτης. 

Άμεση ρευστότητα 

 Η άμεση ρευστότητα είναι παρόμοια με την κυκλοφοριακή ρευστότητα αλλά δεν 

λαμβάνει υπόψιν τα αποθέματα κατά τον υπολογισμό των κυκλοφορούντων στοιχείων. 

Τα αποθέματα αφαιρούνται γιατί συνήθως είναι δύσκολο να μετατραπούν σε μετρητά 

σε περίπτωση που η επιχείρηση αντιμετωπίσει δυσκολίες. Επίσης μια διαφορά 

ανάμεσα στην κυκλοφοριακή ρευστότητα και την άμεση ρευστότητα φανερώνει πως 

υπάρχουν αυξημένα αποθέματα. 

 

 
 

 
 

  

Όπως παρατηρούμε η κυκλοφοριακή ρευστότητα παρουσιάζει μια πτώση το 2012 σε 

σχέση με το 2011. Το 2012 παρατηρούμε πως έχει το χειρότερο δείκτη άμεσης 

ρευστότητας όλης της πενταετίας. Το 2013 καλυτερεύει ελάχιστα με 0,49 και το 2014 
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και 2015 σταθεροποιείται στο 0,64. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ο 

δείκτης δεν είναι ικανοποιητικός αφού είναι μικρότερος της μονάδας που θεωρείται 

ένας αρκετά καλός δείκτης. 

 

 

Δείκτης μετρητών ή ταμειακή ρευστότητα 

Ο Δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η τιμή του 

δείκτη είναι συνήθως <1. 

 

 
 

 
 

  

 

Το 2011 τα ταμειακά διαθέσιμα καλύπτουν τις ΒΥ 0,30 φορές, το 2012 υπάρχει μείωση 

και τα ταμειακά διαθέσιμα καλύπτουν 0,21 φορές τις ΒΥ. Το 2014 και 2015 σημειώνεται 

ανάκαμψη από 0,28 το 2013 σε 0,46 το 2014 και 0,47 το 2015.  
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Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσα ευρώ καθαρών πωλήσεων πραγματοποιεί η επιχείρηση 

για κάθε ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης που δεν χρηματοδοτήθηκε από τους 

βραχυπρόθεσμους πιστωτές. Ένας υψηλός δείκτης είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει 

μια έλλειψη καθαρού κεφαλαίου κίνησης και χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ανανεώσεως των αποθεμάτων ή της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων. Μια 

χαμηλή τιμή του δείκτη είναι δυνατό να είναι αποτέλεσμα ενός πλεονάσματος του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης , τοποθετημένου σε προσωρινές επενδύσεις.  

 

 

  

Το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό όλη την πενταετία. Αυτό αποδεικνύει πως ο 

Όμιλος έχει υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
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Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Είναι οι αριθμοδείκτες που μετρούν το βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 

απασχολουμένων από την επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων.  Το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση τόσο του συνόλου όσο και των 

επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού, του πάγιου ενεργητικού και των κυκλοφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων. Οι πιο σημαντικοί αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας 

παραθέτονται παρακάτω.
22

 

Γενική κυκλοφοριακή ταχύτητα 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την σχέση του κύκλου εργασιών και του συνόλου 

ενεργητικού και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης να 

χρησιμοποιεί στοιχεία του ενεργητικού και να επιτυγχάνει ορισμένο όγκο πωλήσεων. 

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού σημαίνει πως η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τις πωλήσεις. 

 

 

  

                                                           
22

 Γιάννης Λαζαρίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, (2005) , Xρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α’, 

Θεσσαλονίκη :Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ.363 
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Παρατηρούμε πως το 2011 το μέσο ύψος ενεργητικού χρησιμοποιήθηκε 1,32 φορές για 

να επιτευχθούν οι πωλήσεις. Αντίστοιχα ο δείκτης το 2012 αυξάνεται στο 1,43 

αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης των πωλήσεων σε σχέση με το ενεργητικό. Τα 

έτη 2013 και 2014 υπάρχει σταδιακή πτώση του δείκτη αυτό οφείλεται στη μείωση του 

κύκλου εργασιών. Το 2015 παρατηρείται μεγάλη άνοδος λόγω της ανόδου του κύκλου 

εργασιών. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνει ότι η 

επιχείρηση βασίζεται στα περιουσιακά της στοιχεία για την πραγματοποίηση των 

πωλήσεων. 

  

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων (Inventory turn-

over ratio) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το κόστος πωλήσεων  

(εμπορευμάτων ή προϊόντων) με το μέσο όρο των αποθεμάτων της διαχειριστικής 

χρήσης. Στον αριθμητή του αριθμοδείκτη χρησιμοποιείται το κόστος πωλήσεων και όχι 

ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις). Η τιμή του αριθμοδείκτη αυτού υπολογίζεται με βάση 

την ακόλουθη σχέση : 
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Η Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, δείχνει την ταχύτητα με την οποία τα 

αποθέματα των εμπορευμάτων μετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασμούς, 

διαμέσου των πωλήσεων. Επομένως καλύτερη είναι η ταχύτητα στο έτος 2014 και 

χειρότερη στο έτος 2011.   

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το ύψος του κύκλου εργασιών με 

το μέσο όρο των απαιτήσεων της διαχειριστικής χρήσης. Όπως είναι γνωστό οι 

απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν συνήθως τις πωλήσεις επί πιστώσει. Συνεπώς στον 

αριθμητή αυτού του αριθμοδείκτη θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το ύψος των 

καθαρών πιστωτικών πωλήσεων της επιχείρησης. Επειδή όμως τέτοιο μέγεθος 

(καθαρές πιστωτικές πωλήσεις) δεν δημοσιεύεται στην κατάσταση του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως, στον αριθμητή του αριθμοδείκτη χρησιμοποιείται το σύνολο 

των καθαρών πωλήσεων (κύκλος εργασιών). Η τιμή του αριθμοδείκτη αυτού 

υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση : 
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Η τιμή του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων δείχνει ότι οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης εισπράττονται για το 2011 9,88 φορές μέσα στο έτος. Το 2012 βελτιώνεται 

ο δείκτης αφού εισπράττονται 12,05 φορές. Η ανοδική πορεία του δείκτη συνεχίζεται 

το 2013 με τιμή 12,67 φορές και το 2014 με τιμή 2014 13,11 φορές. Το 2015 

παρουσιάζει αισθητή μείωση με τιμή 10. 

 

 

Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης 

Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης μετρά τη σχέση μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων. 

Η χρήση ξένων κεφαλαίων από κερδοφόρες επιχειρήσεις θα βελτιώσει την απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων. Παράλληλα όμως το ξένο κεφάλαιο αυξάνει τον επιχειρηματικό 

κίνδυνο και όταν χρησιμοποιείται σε υπερβολικό βαθμό, αυξάνονται οι πιθανότητες 

πτώχευσης για την επιχείρηση.  
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Τo 2011 ο βαθμός δανειακής επιβάρυνσης είναι 64,81%.Τα επόμενα χρόνια από το 

2012 έως το 2015 συνεχώς αυξάνεται με κορύφωση τα έτη 2014 και 2015. Αυτό το 

γεγονός αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τον Όμιλο.  

 

 

 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

Μακροπρόθεσμα η κερδοφορία είναι απαραίτητη καθώς το επίπεδο κερδοφορίας 

επηρεάζει σημαντικά πρώτον τη δυνατότητα της επιχείρησης για κάλυψη του χρέους, 

δεύτερον την εκτίμηση των κοινών μετόχων, τρίτον την επιθυμία της επιχείρησης για 

έκδοση νέων κοινών μετοχών και τέταρτον τη διατήρηση του ποσοστού αύξησης των 

πωλήσεων. Η πληροφόρησή της απαιτείται για τον προσδιορισμό των κερδών της 

επιχείρησης, το ποσοστό των πωλήσεων μπορεί να βρεθεί στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως της επιχείρησης. Ο δείκτης του Καθαρού Περιθωρίου 

Κέρδους μετρά την αποτελεσματικότητα του κύκλου εργασιών και δηλώνει το ποσοστό 

κέρδους επί των πωλήσεων που πραγματοποίηση η επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός 

αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών (της διαχείρισης και της 

τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθήθηκε). Αντανακλά, δηλαδή, τις προσπάθειες της 

διαχείρισης για τον έλεγχο του κόστους, την αποδοχή των προϊόντων από την αγορά, 
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την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος εμπορίας και διάθεσης 

(marketing) και των πωλήσεων και τη συνολική φήμη της επιχείρησης.
23

 

 

 

 

  

Το καθαρό περιθώριο κέρδος παρατηρούμε πως από το 2011 έως το 2014 έχει 

καθοδική πορεία. Ενώ το 2015 εκτοξεύεται στο 5,21%. Τα αποτελέσματα του 2015 είναι 

αποτέλεσμα της στρατηγικής που ακολούθησε ο Όμιλος με βασικούς άξονες τη  

αριστεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση του. 

 

 

Μικτό περιθώριο κέρδους 

Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει την απόδοση που λαμβάνει η επιχείρηση για κάθε ευρώ  

πωλήσεων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης του μικτού περιθωρίου κέρδους τόσο 

καλύτερη είναι η επιχείρηση από άποψη κερδών διότι μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς 

δυσκολία αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της.  

                                                           
23

 Person & Lins (1980) -Downey & Trocke (1981) 
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Έτσι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του μικτού περιθωρίου κέρδους για τα έτη 

2011,2012,2013 και 2014 παρατηρούμε πως είχε μια πτώση αισθητή από 6,98% το 

2011 σε 1,53 % το 2014. Το 2015 ξεπερνώντας τις προσδοκίες φτάνει στο 9.51%.  Αυτό 

είναι ένα θετικό αποτέλεσμα του δείκτη  γιατί όσο πιο υψηλές τιμές έχει ο δείκτης τόσο 

η επιχείρηση επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πουλά σε υψηλές τιμές. 

  

 

Λειτουργικό περιθώριο κέρδους 

Τo λειτουργικό κέρδος είναι το κέρδος που πραγματοποιήθηκε από τις βασικές 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε κέρδος 

κερδίσει από τις επενδύσεις της η επιχείρησης, όπως είναι τα κέρδη από τις 

επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία έχει μερικό ενδιαφέρον, και η πριν από τις μειώσεις 

των ισχυόντων φόρων και τόκων που οφείλει. Με άλλα λόγια, ο δείκτης αυτός μας 

πληροφορεί για το πόσο επικερδείς είναι οι κανονικές δραστηριότητες λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. 
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Παρατηρούμε πως τα λειτουργικό κέρδος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαιο για το 2011 

είναι 1,88 % τα επόμενα χρονιά 2012, 2013 και 2014 μειώνεται. Μάλιστα το 2013 και 

2014 είναι αρνητικό. Οι χαμηλές τιμές του δείκτη τα έτη 2011 έως 2014 δείχνει πως η 

παραγωγική μονάδα διαθέτει σχετικά μικρό ποσό για να καλύψει τις υποχρεώσεις 

όπως αποσβέσεις, φόρος εισοδήματος κ.α. Το 2015 υπάρχει μια ανάκαμψη στο 3,36%.  

 

ROE 

Αυτός ο αριθμοδείκτης συνοψίζει την επιτυχία της διοίκησης της επιχείρησης να 

μεγιστοποιήσει το ποσοστό απόδοσης επί του επενδυθέντος κεφαλαίου από μέρους 

των κατόχων κοινών μετοχών. Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν εταιρείες με υψηλή 

και αυξανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων.  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη ROE για το 2011 είναι 4,65%. To 2012 

μειώνεται σε 3,25% ενώ το 2013 και 2014 φτάνει σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά -

12,30% και -21,32% αντίστοιχα. Το 2015 υπάρχει ανάκαμψη και ο δείκτης βελτιώνεται 

αισθητά στο 2,52%. 

ROA 

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού ROA μετράει το βαθμό αξιοποίησης του ενεργητικού, 

την ικανότητα δηλαδή νε μετατρέπει το ενεργητικό της σε καθαρά  κέρδη. 

Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν είναι σωστή η συνέχιση της παραπέρα 

δέσμευσης των ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων ή η δέσμευση των ήδη επενδυθέντων 

κεφαλαίων ή η δέσμευση νέων και πόσο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση.  
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Από τα αποτελέσματα των ετών 2011 ο δείκτης ROA είναι 1,63%. Μέχρι το 2014 έχει 

καθοδική πορεία. Το 2015 έχουμε μια μικρή ανάκαμψη του δείκτη. Οι παράγοντες που 

συντέλεσαν στα αρνητικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 2013 και 2014 ήταν το 

υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος και η πτώση των τιμών αργού πετρελαίου με άμεσο 

αντίκτυπο στην αποτίμηση των αποθεμάτων του. 

 

 

 

EPS 

Τα κέρδη ανά μετοχή δίνουν πληροφορίες  οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στον υπολογισμό της λειτουργικής απόδοσης και της απόδοσης μιας επιχείρησης. 

Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα του δείκτη.  
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Το EPS της μετοχής για το 2011 είναι 0,37, το 2012 είναι 0,28. To 2013 και 2014 

παρατηρούμε μια μεγάλη πτώση που φτάνει το -1.20 το 2014. Το 2015 υπάρχει άνοδος 

στο 0,15. 

  

Ρ/Ε 

Ο λόγος αυτός, εκφράζει την τιμή που καταβάλλεται για μια μετοχή σε σχέση με το 

ετήσιο καθαρό εισόδημα ή κέρδος που κερδίζει η επιχείρηση ανά μετοχή και αποτελεί 

τον πιο γνωστό χρηματοοικονομικό δείκτη αποτίμησης. Το P/E είναι μια οικονομική 

αναλογία που χρησιμοποιείται για αποτίμηση με την εξής λογική: ένα υψηλότερο P/E 

σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν περισσότερα για κάθε μονάδα του καθαρού 

εισοδήματος, σε σχέση με ένα με χαμηλότερο P/E. Με άλλα λόγια, η αναλογία P/E 

δείχνει την τρέχουσα ζήτηση των επενδυτών για μια μετοχή της εταιρείας. 
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 Επομένως, στο έτος 2012, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για μία μετοχή της εταιρείας, 

ενώ στο έτος 2014 μικρότερη. Ο υπολογισμός αυτού του δείκτη είναι ένα από τα 

κυριότερα μέτρα που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί αν μια μετοχή είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Για τον επενδυτή είναι προς όφελός του αυτός ο λόγος 

να είναι χαμηλός. Γενικά κάτω των 15 φορών θεωρείται ελκυστική η μετοχή οπότε στον 

Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ οι μετοχές της είναι πολύ ελκυστικές. Το χαμηλό P/E 

αποτελεί ικανή συνθήκη για την επίτευξη θετικών αποδόσεων στο χρηματιστήριο. 

 

  

4.8 Η πορεία της μετοχής 

Οι μετοχές του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. διαπραγματεύονται στα 

Χρηματιστήρια Αθηνών και  Λονδίνου, με τη μορφή Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων 

(Global Depository Receipts - GDRs). 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 666.284.703,30 διαιρούμενο σε 

305.635.185 μετοχές ονομαστικής αξίας €2,18 η κάθε μια. Τα δικαιώματα των μετόχων 

της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή τους, είναι ανάλογα με το ποσοστό του 

κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Όλες οι μετοχές 

έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της 

Εταιρείας. 
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Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών 

που κατέχουν. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στη Γενική Κατηγορία 

(Κύρια Αγορά), του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η μετοχή της Ελληνικά Πετρέλαια 

συμμετέχει με σημαντική στάθμιση στο Γενικό Δείκτη του Χ.Α., στο Δείκτη FTSE/ΧΑ 

LargeCap, καθώς και σε σημαντικό αριθμό άλλων δεικτών όπως, στο Δείκτη FTSE/XA 

Πετρελαίου - Αερίου, FTSE/ Med 100, Δείκτη τιμών Greece - Turkey 30 και Δείκτη Global 

X FTSE Greece 20 ETF. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η πορεία της μετοχής τα 

τελευταία 5 έτη. Η πρόσφατη πολιτική κρίση στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την 

οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε πτώση της τρέχουσας τιμής της μετοχής, καθώς 

ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2013. Το 2015 κάνει μια μικρή ανάκαμψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

5.1 Αποτίμηση εταιρειών 

Ο ορισμός της έννοιας αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας της 

επιχείρησης. Στις μέρες μας είναι πολύ σύνηθες να κάνουμε αποτίμηση στις εταιρείες 

κάτι που τα παλαιότερα χρόνια ήταν μια αρκετά δύσκολη διαδικασία και γινόταν μόνο 

σε ορισμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Σήμερα και ειδικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων η διαδικασία της αποτίμησης είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Η λογιστική 

είναι µία επιστήµη το τελικό προϊόν της οποίας είναι η σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων όπως προκύπτουν από τις κάθε είδους συναλλαγές που έχει προβεί η 

οικονοµική µονάδα σε δεδοµένη χρονική στιγµή. Το σηµαντικότερο αντικείµενο της 

λογιστικής αποτελεί η παροχή πληροφοριών στους χρήστες για τη λήψη 

επιχειρηµατικών αποφάσεων, οι οποίοι αντλούν τις σχετικές πληροφορίες από τις 

οικονοµικές καταστάσεις που οι επιχειρήσεις συντάσσουν. Η σηµασία των 

πληροφοριών για τους λήπτες οικονοµικών αποφάσεων αποκτά µεγαλύτερη 

σπουδαιότητα, όταν µπορεί να είναι διαχρονικά συγκρίσιµη στα πλαίσια τόσο της ίδιας 

της επιχείρησης όσο και μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της οικονοµίας. Για να 

επιτευχθεί συγκρισιμότητα των λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων πρέπει οι 

εταιρείες να εφαρµόζουν τις ίδιες λογιστικές αρχές και µεθόδους. Είναι απαραίτητο, 

δηλαδή, να γίνεται τυποποίηση ολόκληρου του φάσµατος της λογιστικής διαδικασίας 

που να αποτυπώνει και να παρακολουθεί την επιχειρηµατική δράση της οικονοµικής 

µονάδας, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση οµοιογενών, αξιόπιστων και ορθών 

στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την περιουσιακή διάρθρωση τους, τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση και δραστηριότητα τους. Πριν από µερικά χρόνια, πριν 

την καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου µε το οποίο εισήχθη και 

επίσηµα η λογιστική τυποποίηση στη χώρα µας, υπήρχαν άπειρες λογιστικές διάλεκτοι, 

χωρίς όµως να υφίσταται µια ενιαία λογιστική γλώσσα, της οποίας η ανάγκη ύπαρξης, 

αναγνωριζόταν από τότε. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μέσω της ομοιομορφίας των 

οικονομικών καταστάσεων και μέσω επιπλέον στοιχείων που επιβάλλεται να 

δημοσιευτούν όπως για παράδειγμα την κατάσταση των ταμειακών ροών, 

διευκολύνουν την διαδικασία αποτίμησης επιχειρήσεων αφού επιτρέπουν στο ευρύ 

κοινό να έχει πρόσβαση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Επίσης προάγουν 

τη συγκριτική πληροφόρηση. Οι διαχρονικές καταστάσεις είναι διαχρονικά συγκρίσιμες 

έτσι ώστε οι χρήστες να εκτιμούν τις τάσεις και να προβαίνουν σε προβλέψεις για το 
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μέλλον. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, επιτρέπεται η παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σε δυο στήλες, ούτως ώστε να φαίνονται τα κονδύλια της τρέχουσας και 

της προηγούμενης περιόδου αναφοράς ή των προηγούμενων περιόδων και να υπάρχει 

χρονική, κλαδική και διακλαδική σύγκριση.  

Με την υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος θα είναι πιο εύκολο να διακρίνει κανείς τις 

ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην προσπάθεια για τη δημιουργία αυτού του 

συστήματος οι κανόνες θα πρέπει να είναι απλοί και να  επιτρέπουν όσο το δυνατόν 

λιγότερη διακριτική ευχέρεια στους λογιστές. Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη 

δυνατότητα επιλογών στις εταιρείες στην παρουσίαση των λογιστικών μεγεθών.24 

Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ουσία της αποστολής των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων είναι η καθοριστική και ουσιαστική συμβολή τους σε μια 

πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των 

αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης κατά την εφαρμογή τους.
25

  

 

5.2 Μύθοι και αλήθειες στην αποτίμηση εισηγμένων εταιρειών 

Η αποτίμηση εταιρειών και κυρίως μετοχών εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια, 

αποτελεί μία διαδεδομένη πρακτική στην αναζήτηση των ελκυστικότερων επενδυτικών 

επιλογών από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές ανά τον κόσμο. Κατά καιρούς έχουν 

ακουστεί πολλά για τη θεωρητική αξία μιας μετοχής όσον αφορά στην καταλληλότερη 

μεθοδολογία και τις ρεαλιστικότερες υποθέσεις αποτίμησης που πρέπει να 

υιοθετούνται για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος (δηλαδή της δίκαιης αξίας 

μιας επιχείρησης).  

Στην πράξη, έχουν δημιουργηθεί, κατά το παρελθόν, ορισμένοι μύθοι γύρω από τον 

ορισμό της αποτίμησης σε φιλοσοφικό επίπεδο, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της, 

τη φύση των χρηματοοικονομικών μοντέλων που δημιουργούνται από τους εκάστοτε 

αναλυτές για το σκοπό αυτών, καθώς και για τα πεδία εφαρμογής της αποτίμησης. Η 

εξέταση αυτών των μύθων και η αναζήτηση της αληθινής τους προέκτασης ή 

διάστασης, προσφέρει την ευκαιρία αποτύπωσης της άλλης όψης του νομίσματος, η 

οποία είναι πιο ρεαλιστική και ασφαλώς εποικοδομητική γι' αυτούς που ασχολούνται 

με την αποτίμηση των εταιρειών και ταυτόχρονα εμβαθύνουν σε αυτήν.  

 

                                                           
24

 Πέττας, «Μια πρόκληση και μια ευκαιρία για τους Έλληνες λογιστές» 
25

 Barth Mary, «International Accounting Standards and Accounting Quality», Stanford University 
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� Η αποτίμηση αποτελεί μία αντικειμενική εκτίμηση της εταιρικής αξίας. Αυτός 

ο μύθος δημιουργείται από την εντύπωση ότι κατά την αποτίμηση μιας 

εταιρείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες -προκαθορισμένες- 

υποθέσεις αποτίμησης, οι οποίες δεν διαφέρουν από αναλυτή σε αναλυτή, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ανάγκη υποκειμενικής εκτίμησης. Επίσης, η 

δημιουργία αυτού του μύθου παραβλέπει τον καθοριστικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο φορέας εκείνος, ο οποίος πληρώνει κάθε φορά την αποτίμηση 

ή την ανάλυση μιας εταιρείας. Στην πράξη, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική 

αποτίμηση. Μοντέλα όπως το DCFM ή το DDM περιλαμβάνουν μεγάλη σειρά 

υποθέσεων αποτίμησης, πολλές από τις οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

αντικειμενικά λόγω της φύσης των παραμέτρων, αλλά και λόγω της έλλειψης 

επαρκούς πληροφόρησης ή γνώσης. Για παράδειγμα: Σε ποιο αντικειμενικό 

βαθμό μπορεί κάποιος να εκτιμήσει το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των 

κερδών (προ τόκων και φόρων) ή των μερισμάτων μιας επιχείρησης στο μέλλον 

ή ακόμη και στο διηνεκές; Είναι φυσικό σε πολλές από αυτές τις 

παραμέτρους/υποθέσεις αποτίμησης, να υπεισέρχεται ο υποκειμενικός 

παράγοντας του αναλυτή ή του εκτιμητή που βασίζεται μεταξύ των άλλων και 

στις ακόλουθες συνισταμένες: Το κατά πόσον «πιστεύει» κάποιος στην εταιρεία 

που αποτιμά, την έκταση στην οποία είναι εξοικειωμένος με τον κλάδο της, 

καθώς και τα βιώματα που έχει ο ίδιος ο αναλυτής αναφορικά με τις 

αποτιμήσεις εταιρειών. Συνεπώς, η αποτίμηση αποτελεί μία υποκειμενική και 

μεροληπτική προσέγγιση της εταιρικής αξίας, καθώς το αποτέλεσμά της 

εξαρτάται από τις υποθέσεις τις οποίες πραγματοποιεί ο εκάστοτε 

χρηματοοικονομικός αναλυτής. Πιο συγκεκριμένα, όταν μία χρηματιστηριακή 

εταιρεία ή μία επενδυτική τράπεζα πληρώνει την ανάλυση στοχεύοντας στη 

διενέργεια χρηματιστηριακών πράξεων, τότε η αποτίμηση μπορεί να τείνει -όχι 

όμως πάντα- και να εξάγεται πιο ευνοϊκή απ' όσο θα έπρεπε. Όταν η ανάλυση 

πληρώνεται από την ίδια την εισηγμένη εταιρεία -επειδή η τελευταία επιθυμεί 

να υπάρχει κάλυψη της μετοχής της σε επίπεδο ανάλυσης- τότε και σε αυτήν 

την περίπτωση, οι υποθέσεις αποτίμησης και το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται 

να είναι πιο ευνοϊκά. Αντίθετα όμως, όταν η ανάλυση πληρώνεται από μία 

επιχείρηση που θέλει να εξαγοράσει την εξεταζόμενη εταιρεία, τότε ασφαλώς η 

δίκαιη αξία της τελευταίας, εξάγεται χαμηλότερη σε σύγκριση με τις παραπάνω 

περιπτώσεις, καθώς η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιθυμεί την αγορά της 

εταιρείας - στόχου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

� Η αποτίμηση προσφέρει ακριβή εκτίμηση της εταιρικής αξίας - Ο Παράγοντας 

της Μόχλευσης. Μία ακόμη εσφαλμένη αντίληψη που υπάρχει κατά καιρούς 

στον κόσμο των επιχειρήσεων ή τη χρηματιστηριακή αγορά συνδέεται με την 
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εντύπωση ότι η αποτίμηση είναι μία διαδικασία η οποία εξάγει με ακρίβεια τη 

δίκαιη αξία μιας εταιρείας. Όπως προαναφέρθηκε, η εκπόνηση ενός 

χρηματοοικονομικού μοντέλου προϋποθέτει την εισαγωγή πλήθους 

παραμέτρων/υποθέσεων, η ακριβής υιοθέτηση των οποίων εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε αναλυτή. Σε ένα μοντέλο DCFM ή DDM 

καθίσταται εμφανές ότι μία μικρή μεταβολή ορισμένων εκ των παραμέτρων -

π.χ. του διατηρήσιμου κόστους δανεισμού, του συντελεστή κινδύνου beta ή 

ακόμη και του φορολογικού συντελεστή ή του διατηρήσιμου ρυθμού ανάπτυξης 

των πωλήσεων- δύναται να προκαλέσει σημαντική και πολλαπλάσια 

μεγαλύτερη μεταβολή στην εξαγόμενη δίκαιη αξία μιας επιχείρησης. Με άλλα 

λόγια, η διαδικασία αποτίμησης τείνει να παρουσιάζει υψηλή μόχλευση, 

γεγονός το οποίο σημαίνει ότι μεταβάλλοντας σε μικρό βαθμό μία υπόθεση του 

αντίστοιχου μοντέλου, ο αναλυτής ή εκτιμητής της εταιρικής αξίας μπορεί να 

φθάσει σχετικά εύκολα στο οποιοδήποτε επιθυμητό αποτέλεσμα. 

� Επενδυτικές αποφάσεις. Επίσης, αρκετά συχνά διαφεύγει της προσοχής ότι η 

αποτίμηση δεν αποτελεί -κατά μεταφορική έννοια- μία μαθηματική εξίσωση με 

προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, οπότε απλώς αναζητούμε τις υποθέσεις που 

πρέπει να εισάγουμε στο χρηματοοικονομικό μοντέλο προκειμένου να 

φθάσουμε στο γνωστό, εκ των προτέρων, αποτέλεσμα. Η δίκαιη αξία μιας 

εταιρείας ενδέχεται να είναι διαφορετική μεταξύ όλων των αναλυτών που 

επιχείρησαν να την αποτιμήσουν στην ουσία, δεν αποκλείεται επίσης να 

υπάρχει μία γενική αλλά όχι απόλυτη προσέγγιση ή ομοφωνία (consensus) 

μεταξύ διαφορετικών αναλυτών ως προς τη δίκαιη αξία μιας εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο εταιρείας, που παρέχει επαρκή πληροφόρηση για την 

υλοποίηση της σχετικής αποτίμησης. Συνεπώς, όταν μέσω ενός 

χρηματοοικονομικού μοντέλου αποτίμησης εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

δίκαιη αξία μιας εταιρείας είναι, για παράδειγμα, της τάξεως των 150 εκατ. 

ευρώ, τότε η αξία αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται ως μία κατά προσέγγιση 

αποτίμηση. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως προαναφέρθηκε, μια μικρή 

διαφοροποίηση στις υποθέσεις αποτίμησης μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική 

δίκαιη αξία. Συνεπώς όταν έρχεται η ώρα, η εταιρική αποτίμηση να αποτελέσει 

κριτήριο επενδυτικών αποφάσεων -αγοράς ή πώλησης μιας μετοχής- τότε είναι 

προτιμότερο και ασφαλέστερο να λαμβάνεται υπόψη ένα εύρος δίκαιων αξιών 

γύρω από την εξαγόμενη αποτίμηση (όπως ένα εύρος της τάξεως των 145-155 

εκατ. ευρώ στο προηγούμενο παράδειγμα) και το εν λόγω εύρος να συγκρίνεται 

με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, οι 

επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όχι μόνο βάσει ενός εύρους 

τιμών, αλλά και μέσω μιας ανάλυσης ευαισθησίας όπου εξάγονται δίκαιες αξίες 
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για την ίδια την επιχείρηση με διαφορετικό κάθε φορά συνδυασμό παραμέτρων 

(όπως π.χ. βάσει του συνδυασμού του ρυθμού ανάπτυξης (g) και του μέσου 

σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC). Κατά συνέπεια, μία «απόλυτη» 

εκτίμηση της εταιρικής αξίας είναι πολύ πιθανό να μη συνεισφέρει 

αποτελεσματικά στο σκοπό για τον οποίο υλοποιήθηκε και οποίος δεν είναι 

άλλος από τη διαμόρφωση των κριτηρίων εκείνων που βοηθούν στη λήψη των 

εκάστοτε επενδυτικών αποφάσεων).
26

 

� Η αποτίμηση εφαρμόζεται μόνο σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες. Η 

πλειοψηφία των χρηματοοικονομικών μοντέλων αποτίμησης εφαρμόζεται τόσο 

σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις όσο και σε μη εισηγμένες 

εταιρείες. Το γεγονός ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση -η οποία είναι κάθε 

φορά αναγκαία για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου μοντέλου- προσφέρεται 

ευκολότερα και πιο οργανωμένα από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

εταιρείες σε σύγκριση με τις μη εισηγμένες, είναι φυσικό να καθιστά τις 

αντίστοιχες αποτιμήσεις εισηγμένων εταιρειών ρεαλιστικότερες και 

φαινομενικά πιο αξιόπιστες. Όμως στην πράξη, αποτιμήσεις βάσει τέτοιων 

μοντέλων γίνονται και για μη εισηγμένες επιχειρήσεις και μάλιστα με αρκετά 

μεγάλη συχνότητα, ιδιαίτερα σε χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται 

σημαντική ζύμωση ή κινητικότητα σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων.  
27

 

 

5.3 Σωστή αποτίμηση των επιχειρήσεων 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές μέθοδοι αποτίμησης, από τις οποίες επιλέγονται κάθε φορά 

οι καταλληλότερες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αποτιμώμενης επιχείρησης. 

Δηλαδή, διαφορετική μέθοδος θα πρέπει να εφαρμοστεί για μία εταιρεία που είναι 

κερδοφόρος και διαφορετική για εταιρεία η οποία πραγματοποιεί ζημίες. Σημειώνεται 

ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτίμηση ο κλάδος και οι προοπτικές 

του. 

Οι μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η αξία 

μιας εταιρείας θα πρέπει να είναι περισσότερες από μία: ενδεχομένως 2, 3, ή και 4 

ανάλογα με την περίπτωση. Η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης μας οδηγεί σε 

περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, οι διαφορετικές μέθοδοι θα μας 

                                                           
26

 http://www.kathimerini.gr/182131/article/oikonomia/epixeirhseis/my8oi-kai-alh8eies-sthn-apotimhsh-

eishgmenwn-etaireiwn 
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  Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists (VRS) 
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δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα για την αξία της ίδιας εταιρείας. Επομένως, είναι 

απίθανο να υπάρξει μια αποτίμηση που θα είναι «ιδανική». 

Εξάλλου, σύμφωνα και με τον Damodaran, η αποτίμηση αποτελεί συγκερασμό 

επιστήμης και τέχνης. Το τμήμα που είναι επιστήμη αφορά τη μηχανική της 

αποτίμησης, δηλαδή συγκεκριμένες μεθοδολογίες, εργαλεία, κ.λπ., ενώ το τμήμα που 

είναι τέχνη, απαιτεί να αξιοποιήσεις όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, ώστε να 

κάνεις προβλέψεις για το μέλλον. 

Για τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης, οι 

οποίες μας προσδιορίζουν ένα εύρος τιμών εντός του οποίου θα μπορούσε να βρεθεί 

μία τιμή για να υποστηριχθεί μία συναλλαγή. 

Επίσης, υπάρχουν μέθοδοι πέραν αυτών που στηρίζονται σε χρηματοοικονομικά 

δεδομένα, που αποτιμούν το brand name ενός προϊόντος ή μιας εταιρικής επωνυμίας. 

Σε αρκετές περιπτώσεις η αξία μιας επιχείρησης που προσεγγίζεται βάσει 

χρηματοοικονομικών δεδομένων είναι μικρότερη από την αξία του brand name του 

προϊόντος ή της επωνυμίας μιας επιχείρησης. 

Σήμερα, στην πλειονότητα τους και ανάλογα πάντα με τα χαρακτηριστικά και τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

παρακάτω μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων: 

• Η μέθοδος των ταμειακών ροών 

• Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης 

• Η μέθοδος των κεφαλοποιημένων οργανικών κερδών 

• και η μέθοδος της υπερπροσόδου των τελευταίων ή των επομένων 5 ετών.  

• Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 

• Η μέθοδος προστιθέμενης αξίας 

• Η μέθοδος option pricing model 

 Εκτός αυτών χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι, δευτερεύουσας σημασίας, όπως : 

• η EVA (Economic Value Added - μέθοδος προστιθέμενης οικονομικής 

αξίας) και  

• η συγκριτική ανάλυση.  

 

Ένας ακόμα κίνδυνος που θα πρέπει να προσεχθεί, όσον αφορά τις 

αποκρατικοποιήσεις, είναι η πίεση του χρόνου, η οποία σε συνδυασμό με την 

τρέχουσα οικονομική κρίση διαμορφώνουν τις αξίες των επιχειρήσεων σε επίπεδα 
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κάτω από την πραγματική μακροπρόθεσμη αξία τους. Άρα, αυτό που πρέπει να 

διαπραγματευτούμε είναι περισσότερος χρόνος υλοποίησης με συγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης. 
28

 

 

 

5.4 Η γενική μέθοδος για προεξόφληση ταμειακών ροών (General 

method for cash flow discounting) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, η αξία μιας 

επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών πλεονασμάτων που 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ορισμένο αριθμό ετών, συν την παρούσα αξία 

της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του προκαθορισμένου χρονικού 

ορίζοντα. Εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης της επιχείρησης με βάση τις ταμειακές 

ροές είναι ο υπολογισμός του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης τους και η σύγκρισή 

του με το άνευ κινδύνου επιτόκιο ή με το αντίστοιχο ποσοστό μιας εναλλακτικής 

επένδυσης ή με τον κλαδικό δείκτη απόδοσης κεφαλαίου. 
29

 

Οι διάφορες μέθοδοι προεξόφλησης ταμειακών ροών ξεκινούν από την εξίσωση: 

V = 〖��〗_1/ (1 + �) + CF_2/〖 (1 + �) 〗^2 + CF_3/〖 (1 + �) 〗^3 + ⋯ + 〖CF_n + 

VR_n〗 

∕ 〖 (1 + k) 〗^n 

Όπου: 

���= οι ταμειακές ροές μιας εταιρείας σε μια περίοδο i, 

��= υπολειμματική αξία της εταιρείας σε έτη n, 

k= κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Μολονότι, εκ πρώτης όψεως, μπορεί να 

φαίνεται ότι ο ανωτέρω τύπος εξετάζει μια προσωρινή διάρκεια των ροών, αυτό δεν 

είναι απαραίτητο, γιατί η υπολειμματική αξία της εταιρείας κατά το έτος n (Vn) μπορεί 

να υπολογιστεί με προεξόφληση των μελλοντικών ροών μετά την περίοδο αυτή. Μια 

                                                           
28

 http://www.kathimerini 

 

 
29
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απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση στο διηνεκές, δηλαδή για αόριστο χρόνο, 

των μελλοντικών ροών μετά το έτος n είναι να υποθέσουμε έναν σταθερό ρυθμό 

ανάπτυξης (g) των ροών μετά την περίοδο αυτή. Στη συνέχεια, η υπολειμματική αξία 

κατά το έτος n είναι: 

〖��〗_� = (CF_n + (1 + g) ) / ( (k − g) ) 

Παρά το γεγονός ότι οι ροές μπορεί να έχουν αόριστη διάρκεια, μπορεί να είναι 

αποδεκτό να αγνοείται η αξία τους μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς η 

παρούσα αξία τους μειώνεται σταδιακά σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες. 

Επιπλέον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πολλών επιχειρήσεων τείνει να εξαφανιστεί 

μετά από λίγα χρόνια.
30

 

 

5.5 Η ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF) 

Η ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF) είναι η λειτουργική ταμειακή ροή μετά από φόρους, 

δηλαδή οι ταμειακές ροές που προέρχονται από τις λειτουργίες, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη ο δανεισμός (χρηματοοικονομικό χρέος). Πρόκειται για τα χρήματα που 

παράγονται από τα λειτουργικά στοιχεία του ενεργητικού μιας επιχείρησης και που 

είναι διαθέσιμα στην εταιρεία αφού αυτή έχει πρώτα καλύψει τις αναγκαίες 

επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και τις επενδυτικές της ανάγκες για 

κεφάλαιο κίνησης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει χρέος και, ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχουν χρηματοοικονομικά έξοδα. Για τον υπολογισμό των μελλοντικών ελεύθερων 

ταμειακών ροών, πρέπει να προβλέψουμε τα μετρητά που θα λάβουμε και πρέπει να 

πληρώσουμε σε κάθε περίοδο. Αυτή είναι η βασική προσέγγιση που χρησιμοποιείται 

για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού διαθεσίμων.  

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς του μετόχους (από εδώ και στο εξής FCFF : Free Cash 

Flow to the Firm) είναι οι ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στους κοινούς μετόχους 

μετά την καταβολή των λειτουργικών δαπανών, των τόκων, των κύριων πληρωμών και 

των αναγκαίων επενδύσεων που έχουν γίνει για κεφάλαιο κίνησης και πάγια κεφάλαια. 

Οι FCFE είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, μείον τις πληρωμές στους δανειστές. 
31
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5.6 Προεξόφληση ελεύθερων ταμειακών ροών 

Η μέθοδος των Προεξοφλημένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η αξία μιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών που παράγει μέσω της καθημερινής και συνεχούς 

λειτουργίας της. Για την εφαρμογή της μεθόδου καταρτίζονται Ισολογισμοί, 

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης και Καταστάσεις Ταμειακών Ροών με βάση τις 

προβλέψεις διαφόρων μεγεθών (π.χ. πωλήσεων, επενδύσεων κλπ) για την προσεχή 

πενταετία, όπως αυτές εκτιμήθηκαν από τους αρμόδιους της εταιρείας. Ανάλογα με τη 

λειτουργική δραστηριότητα, της προς αποτίμηση, εταιρείας υπάρχουν κυρίως δύο 

προσεγγίσεις: προεξόφληση ελεύθερων ταμειακών ροών προς το σύνολο της Εταιρείας 

(Free Cash Flows to the Firm) ή προς τους μετόχους (Free Cash Flows to Equity). Ως 

ελεύθερες ταμειακές ροές προς την εταιρεία ορίζονται οι ροές που απομένουν αφού 

καλυφθούν οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, σε επενδύσεις, σε πάγιο εξοπλισμό καθώς 

και σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις και συμμετοχές. Στην περίπτωση των 

ελεύθερων ταμειακών ροών προς τους μετόχους θα πρέπει να καλυφθούν επιπλέον 

των ανωτέρω οι τόκοι και η εξόφληση των δανείων της Εταιρείας. Για τον υπολογισμό 

των ροών απαιτούνται επομένως επιμέρους αναλύσεις τόσο των εσόδων, εξόδων και 

των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όσο και της κεφαλαιακής δομής και των αναγκών σε 

κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας. Η ανάλυση εσόδων περιλαμβάνει πρόβλεψη εσόδων 

από τις πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας. Σε αυτή την ανάλυση λαμβάνονται 

υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, οι συνθήκες ανταγωνισμού, οι μεταβολές του νομικού 

πλαισίου λειτουργίας τους κλπ. Η ανάλυση κεφαλαιουχικών επενδύσεων περιλαμβάνει 

επί μέρους αναλύσεις του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης, των 

προϋπολογιζόμενων εξόδων για επενδύσεις κεφαλαίου κλπ. Η ανάλυση κεφαλαιακής 

δομής περιλαμβάνει επί μέρους αναλύσεις της παρούσας δομής κεφαλαίου και του 

κόστους κεφαλαίου όπως καθορίζεται από το κόστος κάθε επιμέρους στοιχείου του 

κεφαλαίου (δάνεια, ίδια κεφάλαια κλπ) και από τους αντίστοιχους παράγοντες 

συστηματικού και μη συστηματικού κινδύνου. Με βάση τα αποτελέσματα των 

παραπάνω αναλύσεων, διενεργείται πρόβλεψη των ελεύθερων ταμειακών ροών που 

προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης για το χρονικό ορίζοντα που 

προκαθορίστηκε και οι οποίες προεξοφλούνται με το κατάλληλο προεξοφλητικό 

επιτόκιο. Tο προεξοφλητικό αυτό επιτόκιο εκφράζει είτε το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίων της εταιρείας στην περίπτωση των ελεύθερων ταμειακών ροών προς το 

σύνολο της εταιρείας, είτε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση των 

ελεύθερων ταμειακών ροών προς τους μετόχους. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται η 

παρούσα αξία των ελεύθερων ταμειακών ροών που ακολουθούν μετά από το τέλος του 

χρονικού διαστήματος για το οποίο γίνονται οι προβλέψεις (υπολειμματική αξία). Η 
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τελική αξία της εταιρείας προκύπτει από την άθροιση των προεξοφλημένων ταμειακών 

ροών της περιόδου πρόβλεψης και της υπολειμματικής αξίας της εταιρείας κατά την 

ημερομηνία αποτίμησης. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προκύπτει εάν από 

την αξία της εταιρείας αφαιρεθεί η αγοραία αξία των υφιστάμενων δανείων της 

εταιρείας κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας 

περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ταμειακής ροής που παράγει η εταιρεία μετά το 

τέλος της περιόδου για την οποία γίνονται συγκεκριμένες προβλέψεις και μπορεί να 

υπολογιστεί με διάφορους τρόπους. Ο καθορισμός του προεξοφλητικού επιτοκίου 

εξαρτάται από το εάν οι ταμειακές ροές που προεξοφλούνται είναι πριν την 

εξυπηρέτηση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, οπότε εφαρμόζεται το Μ.Σ.Κ.Κ. ή 

άλλως εφαρμόζεται η προεξόφληση με το κόστος του μετοχικού κεφαλαίου. Το κόστος 

μετοχικού κεφαλαίου εκφράζει την ελάχιστη απόδοση που θα απαιτούσε ένας 

επενδυτής προκειμένου να αποκτήσει μετοχές στην εταιρεία. Το κόστος αυτό 

εκτιμήθηκε με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων.  

Capital Asset Pricing Model ή «CAMP») βάσει της ακόλουθης σχέσης: 

Ke=Rf+β*(Rm-Rf) 

Όπου: 

Ke : το κόστος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Rf : η απόδοση μηδενικού (άνευ) κινδύνου 

β : ο συντελεστής κινδύνου β (beta coefficient) 

Rm-Rf : η προσαύξηση κίνδυνου κεφαλαιαγοράς 

Η μέθοδος CAPM είναι από τις πιο διαδεδομένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες 

μεθόδους υπολογισμού προεξοφλητικού επιτοκίου για την αποτίμηση επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, για την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου γίνονται ορισμένες παραδοχές 

σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και την αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης, 

οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.
32

 

 

5.7 Η Υπολειμματική Αξία 

Γενικά ο όρος υπολειμματική αξία (Υα), διεθνώς Rv (residual value) χαρακτηρίζει το 

υπόλοιπο της αξίας ενός αγαθού. Ουσιαστικά πρόκειται για απομείωση της αρχικής 
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αξίας στο πέρασμα του χρόνου που μπορεί να οφείλεται σε διάφορα είδη φθοράς π.χ. 

χρήσης, ή κατοχής, και που μπορεί να είναι φυσικά ή έκτακτα. 

Η υπολειμματική αξία είναι οικονομική έννοια, στη πλειονότητα, προβλέψιμη σε βάθος 

χρόνου, εφόσον αποκλεισθεί περίπτωση κάποιας καταστροφής (πυρκαγιάς, 

πλημμύρας, σεισμού κ.λπ.).  

Σημειώνεται ότι η υπολειμματική αξία εξετάζεται διαφορετικά από την λογιστική 

απόσβεση, που βασίζεται στην προβλεπόμενη διάρκεια ζωής - χρήσης, λαμβάνοντας 

υπόψη διάφορους παράγοντες - συντελεστές, απ΄ ότι στην οικονομική απόσβεση που 

μπορεί να αφορά και επένδυση "εναλλακτικής ευκαιρίας", όπως π.χ. ένα υπερήλικο 

πλοίο κατά μία εσωτερική νομοθεσία δεν τυγχάνει ομοίως σε ξένες νομοθεσίες. Όπως 

όμως και να έχει, αυτή υπολογίζεται πάντα επί της αρχικής τιμής κτήσης επί 

υπολειμματικού εκατοστιαίου ποσοστού, στην πλειονότητα αυθαίρετα, ανάλογα των 

υφισταμένων αναγκών.
33

 

Ο μαθηματικός τύπος της υπολειμματικής αξίας ισούται με την ταμειακή ροή του 

τελευταίου έτους συνυπολογίζοντας ένα ρυθμό αύξησης αυτής για τα υπόλοιπα έτη, 

πιο συγκεκριμένα εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος : 

 

Όπου t είναι το τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης, CF είναι οι αναλογούσες 

ταμειακές ροές (ΟCF ή FCF), g είναι το ποσοστό αύξησης και r είναι το προεξοφλητικό 

επιτόκιο. 

Ο τύπος αυτός στην ουσία αποτελεί μια διηνεκή ράντα στην οποία γίνονται  οι 

απαραίτητες υποθέσεις, τόσο όσον αφορά στο προεξοφλητικό τιμολόγιο, όσο και στο 

ρυθμό αύξησης.  

 

5.8 Το προεξοφλητικό επιτόκιο 

 Η σωστή εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου είναι καθοριστικής σημασίας στον 

υπολογισμό της αξίας της μετοχής. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 

πολλές στρατηγικές για τον υπολογισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου. Παρ’ όλα αυτά 
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η στρατηγική που δίνει τα πιο ακριβή αποτελέσματα είναι αυτή που υιοθέτει την 

τεχνική του Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC-Weighted Average Cost of Capital). 

To Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου συνδυάζει το κόστος των ομολογιακών δανείων, 

το κόστος των παρακρατημένων κερδών και το κόστος νέων κοινών και προνομιούχων 

μετοχών. Όπως αναφέρουν οι καθηγητές Δ. Βασιλείου και Ν. Ηρειώτης (Δ. Βασιλείου 

και Ν. Ηρειώτης,  «το Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου είναι ο σταθμικός μέσος όρος 

του κόστους διάφορων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης όπου οι σταθμίσεις 

είναι τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση του κεφαλαίου της 

επιχείρησης».34 Το Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου δίνεται από τον ακόλουθο τύπο : 

 

  

WACC=WdKd(1-t)+WpsKps+Wcs(ks ή Ke) 

     

Όπου, 

Kd= το κόστος  δανειακών κεφαλαίων 

Kps= το κόστος των προνομιούχων μετοχών 

Ks ή Ke= το κόστος των παρακρατημένων κερδών ή το κόστος  των νεοεκδιδόμενων 

κοινών μετοχών 

Wd, Wps, Wce= τα ποσοστά συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων, των 

προνομιούχων μετοχών και των κοινών μετοχών στο σύνολο των μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Επισημαίνουμε ότι υπολογίζουμε το WACC μετά την αφαίρεση των φόρων, καθώς οι 

ταμειακές ροές, και οι ελεύθερες και οι λειτουργικές , είναι απαλλαγμένες του φόρου. 

Βασικό συστατικό για τον υπολογισμό του WACC είναι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

(ke). Ο συνηθέστερος τρόπος εκτίμησης του κόστους των ιδίων κεφαλαίων μιας 

επιχείρησης είναι μέσω του  θεωρητικού Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών 

Στοιχείων. 35 
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 Έτσι η αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής είναι  ίση με : 

 

E(ri)=rRF+{E(rm)-rRF}βi 

 

Όπου, 

Ε(ri)= αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης χρηματοοικονομικού τίτλου 

rRF= η απόδοση χωρίς κίνδυνο.  

Ε(rm)= αναμενόμενη απόδοση ολόκληρης της αγοράς. 

{Ε(rm)-Rrf}= πριμ κινδύνου αγοράς  

βi= ο συντελεστής μπέτα ή ο συστηματικός κίνδυνος του τίτλου i. Μετρά την 

ευαισθησία που παρουσιάζει η απόδοση της μετοχής σε μεταβολές της απόδοσης του 

δείκτη αγοράς.36  

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, η απόδοση μιας 

μετοχής, που απαιτούν οι επενδυτές  να έχει προκειμένου να την αγοράσουν, πρέπει 

να ισούται με μια απόδοση χωρίς κίνδυνο (rRF) μαζί με μια ανταμοιβή για τον κίνδυνο, 

δηλαδή το risk premium (E(rm)-Rrf)), τον οποίο κίνδυνο αναλαμβάνουν με την αγορά 

της μετοχή. Ουσιαστικά, το risk premium ή διαφορετικά το ασφάλιστρο κινδύνου, είναι 

το επιπρόσθετο ποσοστό απόδοσης, πέρα  από το ποσοστό απόδοσης χωρίς κίνδυνο, 

που απαιτείται προκειμένου να αντισταθμίσει ο επενδυτής την ανάληψη από μέρους 

του κινδύνου. 

Στη συνέχεια, απαραίτητο βήμα  για τον ορθό υπολογισμό του WACC είναι η εκτίμηση 

του κόστους των δανειακών κεφαλαίων (kd). Πιο συγκεκριμένα, το κόστος των 

δανειακών κεφαλαίων υπολογίζεται  με βάση το σύνολο των δαπανών, που 

δημιουργούνται στην επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της εξωτερικής χρηματοδότησης που 

αυτή χρησιμοποιεί. Έτσι προκύπτει ο τύπος : 
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Με βάση τον τύπο που μόλις παραθέσαμε, θα υπολογιστεί το καθαρό κόστος των 

δανειακών κεφαλαίων μετά φόρων. Ειδικότερα : 

 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων Μετά Φόρων= rd (1-t) 

Όπου t =ο φορολογικός συντελεστής. 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται το καθαρό κόστος των δανειακών κεφαλαίων μετά 

φόρων για τον υπολογισμό WACC, είναι διότι αυτό αντιπροσωπεύει το καθαρό κόστος 

του χρέους στην κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη  οι δαπάνες για τόκους και φόρους. 

Ένας άλλος εξίσου αξιόπιστος τύπος για τον υπολογισμό του κόστους των δανεικών 

κεφαλαίων είναι : 

rd=  rf+spread 

όπου spread= μέσο περιθώριο κυμαινόμενων δανείων της εταιρίας που εξετάζεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 

6.1 Αποτίμηση Ελληνικών Πετρελαίων 

Ύστερα από μελέτη των διαφόρων μοντέλων αποτίμησης και σε συνδυασμό με τα 

χαρακτηριστικά της υπό εξέτασης εταιρείας, επιλέχθηκε η μέθοδος της προεξόφλησης 

των ελεύθερων ταμειακών ροών – δύο σταδίων ανάπτυξης (a two –stage growth FCFF 

and FCFE models) ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος αποτίμησης των Ελληνικών 

Πετρελαίων. 

Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή αυτής της 

μεθόδου αποτίμησης : 

• Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών στην 

Ελλάδα αλλά και μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης στον κλάδο των 

πετρελαιοειδών. 

• Παρ’ όλα τα αρνητικά αποτελέσματα του 2014 η διοίκηση του Ομίλου δεσμεύεται για 

ανάκαμψη το 2015 και τα καταφέρνει. 

• Λόγω του ότι είναι εισηγμένη εταιρεία τόσο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όσο 

και στου Λονδίνου, δημοσιεύεται η κατάσταση των ταμειακών της ροών και είναι 

εύκολο να λάβουμε δεδομένα για την παρούσα έρευνα. 

• Λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων του 2014 αναγκαστικά απορρίφθηκαν κάποιες 

άλλες μέθοδοι καθώς ο απολογισμός τους δεν θα ήταν εφικτός. 

  

6.2 Εφαρμογή της μεθόδου FCFF για τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 

Η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης των αδέσμευτων ταμειακών ροών σε 2 στάδια 

ανάπτυξης (FCFF 2 stage growth) έγινε σε περιβάλλον excel με τη χρήση των ιστορικών 

στοιχείων της τελευταίας πενταετίας και ακολουθώντας όσα ορίζονται στη σχετική 

βιβλιογραφία. Ο σχηματισμός προβλέψεων για τον υπολογισμό των ελεύθερων 

ταμειακών ροών έγινε για την περίοδο 2016-2020 και εκτιμήσαμε 2 στάδια ανάπτυξης, 

ένα υψηλό τα πρώτα έτη και στην συνέχεια σταθερό. 

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα : 
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I. Σχεδιασμός και υπολογισμός των FCFF της εταιρείας στο χρονικό διάστημα 

της πρόβλεψης. 

II. Υπολογισμός του WACC για τον προσδιορισμό του κατάλληλου ποσοστού 

προεξόφλησης στο διάστημα της πρόβλεψης. 

III. Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value). 

IV. Προσδιορισμός της αξίας της εταιρείας με την προεξόφληση στο παρόν 

όλων των προβλεπόμενων FCFF της, καθώς και της υπολειμματικής της 

αξίας. 

 

6.3 Προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΠΕ 

Για να υπολογίσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης των ΕΛΠΕ θα χρησιμοποιήσουμε τη  θεωρία 

του Aswath Damodaran σύμφωνα με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε τον ρυθμό 

ανάπτυξης μια επιχείρησης με βάση τις οικονομικές της καταστάσεις.   

Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο gEBIT=Reinvestment Rate*ROC 

Reinvestment rate= [Capex +Change WC)/ EBIT *(1-Tax rate)] 

ROC= EBIT*[(EBIT*(1-Tax rate)]/(BV of Debt +BV of equity)] 

Reinvestment Rate: Ο ρυθμός επανεπένδυσης  

ROC: Δείκτης απόδοσης Κεφαλαίων  

Net Capital Expenditures: Οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Change in WC: Η μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης 

BV of Debt: Η λογιστική αξία του χρέους 

BV of Equity: Η λογιστική αξία των ίδιων Κεφαλαίων 
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6.4 Υπολογισμός καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (Net CapEx)  

O υπολογισμός των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών έγινε από το Μ.Ο. της 

δεκαετίας. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το ποσό ισούται με 196,94 εκατ. 

ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του δείκτη επανεπένδυσης. 

 

 

 

6.5 Υπολογισμός ρυθμού ανάπτυξης 

Αντικαθιστώντας τα απαραίτητα μεγέθη στους παραπάνω τύπους και προχωρώντας 

στους αντίστοιχους υπολογισμούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης των ΕΒΙΤ ισούται με : 

gEBIT=3,43% 
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6.6 Καθορισμός σταδίων ανάπτυξης και χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης 

Υπολογίσαμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ  θα είναι 

3,43% για την υψηλή περίοδο. Παρατηρούμε πως είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον 

παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης όπου σύμφωνα με Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) είναι 3,3%. Η 

Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τον ρυθμό 

ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας φέτος, λόγω των απογοητευτικών οικονομικών 

προοπτικών της Ευρωζώνης ,της Ιαπωνίας και ορισμένων μεγάλων αναδυόμενων 

οικονομιών που αντισταθμίζουν το όφελος από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. 

Για το 2016 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 3,3% έναντι 3,5% του περασμένου Ιουνίου, 

ενώ για το 2017 αναμένεται μείωσή του στο 3,2%. «Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται 

σε μία συγκυρία αποσυντονισμού», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΠΤ 

Καουσίκ Μπασού. Είναι πιο υποτονική από ότι αναμενόταν μετά τη διεθνή 

χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-2009. 

Η έκθεση αναφέρει ότι η ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τη Βρετανία τις διαχωρίζει από 

άλλες πλούσιες χώρες - περιλαμβανομένων χωρών της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας - 

που συνεχίζουν να έχουν αναιμικές οικονομίες και να αντιμετωπίζουν τον φόβο του 

αποπληθωρισμού. «Η διεθνής οικονομία κινείται με μία μόνο μηχανή… την 

αμερικανική. Αυτό δεν δίνει μία αισιόδοξη προοπτική για τον κόσμο», δήλωσε ο 

Μπασού. Από τις αναδυόμενες αγορές, η Βραζιλία και η Ρωσία, μαζί με την Κίνα, είχαν 

μεγάλη βαρύτητα στις προβλέψεις της ΠΤ. Ο Μπασού ανέφερε ότι ο ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης της Ινδίας αναμένεται να φθάσει αυτόν της Κίνας το επόμενο 

έτος και το 2017, κοντά στο 7%. 

Η ΠΤ προβλέπει ότι η μείωση των τιμών πετρελαίου κατά σχεδόν 60% από τον 

περασμένο Ιούνιο θα έχει καθαρά θετική επίδραση στην παγκόσμια οικονομία, 

ενισχύοντας τις οικονομίες που εισάγουν πετρέλαιο. Ενώ, ωστόσο, η ΠΤ αναμένει ότι οι 

τιμές του πετρελαίου θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα φέτος, αναφέρει ότι το 

θετικό σοκ μπορεί να χρειασθεί αρκετά χρόνια για να τροφοδοτήσει τις προοπτικές 

ανάπτυξης, ενώ βραχυπρόθεσμα θα αυξήσει τη μεταβλητότητα της αγοράς και θα 

μειώσει τις επενδύσεις για την εξόρυξη σχιστολιθικού πετρελαίου ή πετρελαίου σε 

μεγάλα θαλάσσια βάθη. Η άμεση επίδραση των χαμηλότερων τιμών του αργού 

περιορίζεται σε μόλις 0,1% ώθηση της παγκόσμιας οικονομίας φέτος, αναφέρει η 

έκθεση.
37

 Σε σχέση με τον ελληνικό ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος προβλέπεται στο 1,9 

για το 2016 είναι σαφώς μεγαλύτερος αυτός του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.  

                                                           
37

 http://www.kathimerini.gr/799387/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/pagkosmia-trapeza-sto-3-h-

ana8ewrhmenh-provleyh-gia-ton-pagkosmio-ry8mo-anapty3hs) 
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Αισιόδοξα νέα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ, 

διαφαίνονται με την δημοσίευση της εξαμηνιαίας έκθεσης του (OECD Economic 

Outlook). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2016 και ρυθμός ανάπτυξης 1,9% για το 2017.  

 Πάντως οι περισσότεροι αναλυτές τραπεζών αναμένουν ανάπτυξη πάνω από 1% 

εφέτος και 3%+ το 2017. 

 «Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να γίνει θετικός στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, 

μετά από μία βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, καθώς η ανάκαμψη της εμπιστοσύνης 

ενισχύει τις επενδύσεις και την κατανάλωση και η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα 

αυξάνει τις εξαγωγές», σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Για το σύνολο του 2016, προβλέπεται μικρή 

μείωση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) κατά 0,2% μετά τη μείωσή του 

κατά 0,3% το 2015.
38

  

Ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων προσδοκά πως η ανάπτυξη του Ομίλου  θα 

παρουσιάσει για την επόμενη πενταετία, βασισμένος στη θεωρία του Damodaran 

ρυθμό ανάπτυξης 3,43%. Ο συγκεκριμένος ρυθμός ανάπτυξης, θα χρησιμοποιηθεί στο 

υψηλό στάδιο ανάπτυξης της παρούσας εργασίας και επίσης θα χρησιμοποιηθεί ένας 

μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως του 1%. Ο λόγος συντηρητικότητας μας  

για την μακροχρόνια περίοδο έχει να κάνει με τις μεταβολές των τιμών αργού 

πετρελαίου που επηρεάζουν διαχρονικά  είτε θετικά είτε αρνητικά την αποτίμηση των 

αποθεμάτων και κατ’ επέκταση  τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 

6.7 Προσδιορισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών 

Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών εκτιμήσαμε τους ρυθμούς 

ανάπτυξης των μεγεθών : 

• Το περιθώριο ΕΒΙΤ : Την πρώτη πενταετία (2016-2020) με ρυθμό 3,43% και με 1% 

μετά το 2020. 

• Ο συντελεστής φορολογίας : Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής 29% να είναι 

σταθερός σε όλα τα έτη. 

                                                                                                                                                                             
 
38

 http://www.pronews.gr/portal/20160601/elliniki-oikonomia/anakampsi-tis-ellinikis-oikonomias-sto-v-

examino-toy-2016-kai-rythmo 
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•Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι αποσβέσεις παγίων και οι μεταβολές των κεφαλαίων 

κίνησης. Για την περίοδο υψηλής ανάπτυξης με ρυθμό 3,43% και με 1% μετά το 2020. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι υποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των 

μεγεθών. 
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6.8 Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) 

Το Κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων 

Για τον υπολογισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων  θα εφαρμοστεί ο τύπος του CAPM ο 

οποίος όπως προαναφέρθηκε ισούται με : 

E(r)=Rf+β(Rm-Rf) 

Όπου : 

Rf= Η απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate) 

Rm-Rf= Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) 

b= O συντελεστής beta 

Για να βρούμε την απόδοση χωρίς κίνδυνο θα στηριχτούμε στην απόδοση του 

δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Ως απόδοση χωρίς κίνδυνο θα 

θεωρήσουμε την μέση 3μηνιαία απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού 

δημοσίου για τους τελευταίους 3 μήνες από σήμερα που κάνουμε την αποτίμηση 

(Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016) και η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας ανέρχεται σε  8,19%. 

    

 

Απόδοση 10ετούς Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου 

 

 

Σεπτέμβριος 2016 8.40% 

 

 

Αύγουστος 2016 8.19% 

 

 

Ιούλιος 2016 7.99% 

 

 

M.O 3μήνου 8.19% 

 

    Ως ασφάλιστρο κινδύνου βασιστήκαμε στη μεθοδολογία που προτείνει ο καθηγητής 

Damodaran, σύμφωνα με την οποία για να βρούμε τον κίνδυνο της αγοράς (ΕRP ή rm) 

θα βρούμε τον κίνδυνο μιας ώριμης αγοράς όπως αυτή του S & P 500, η οποία 

περιλαμβάνει τις 500 μεγαλύτερες εταιρίες που είναι εισηγμένες στο δείκτη NYSE ή 

στον NASDAQ. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας του καθηγητή Damodaran που 

βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του, ο συστημικός κίνδυνος της ώριμης 

αγοράς στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016 ήταν της τάξεως του 6,06%. Επομένως το 

ασφάλιστρο κινδύνου είναι 6,06% . 

Για τον υπολογισμό του beta, εκτελέσαμε γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ των 

παρελθουσών αποδόσεων για τα τελευταία 3 έτη της μετοχής των Ελληνικών 
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Πετρελαίων (εξαρτημένη μεταβλητή) και των παρελθουσών αποδόσεων του Γενικού 

Δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών για την ίδια περίοδο. Ο συντελεστής beta της 

μετοχής εκτιμήθηκε σε 0,92. 

Συνεπώς, το κόστος ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τη μέθοδο CAPM ισούται : 

Κόστος Ιδίων = 8,19%+(0,92*6,06%)=13,77%   

Το κόστος των ξένων κεφαλαίων 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε το κόστος χρέους (cost of debt) του Ομίλου, 

χρησιμοποιήθηκε η θεωρία του καθηγητή Aswath Damadaran, σύμφωνα με την οποία 

ισχύει ο παρακάτω τύπος : 

Rd=rf+spread 

To rf είναι γνωστό από την προηγούμενη ανάλυση, ενώ ως spread για τον υπολογισμό 

του κόστους δανειακών κεφαλαίων θεωρήθηκε η τιμή 4%. Την τιμή αυτή 

χρησιμοποιούν πολλές έγκυρες αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί προσφάτως. 

Επομένως προκύπτει ότι : 

Rd=Απόδοση δεκαετούς ομολόγου ελληνικού δημοσίου + spread= 8,19%+4%=12,19%. 

6.9 Τελικός υπολογισμός του WACC  

           

 

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 31/12/2015:           

 

 

1.684.316.000€/(1.684.316.000€+3.230.987.000€)= 34,27% 

  

  

 

 

  

       

  

 

 

Ποσοστό Ξένων κεφαλαίων31/12/2015: 

    

  

 

 

3.230.987.000 € / (1.684.316.000€+ 3.230.987.000€) =65,73% 

  

  

 

 

  

       

  

 

 

  

       

  

 

 

Ποσοστό Φόρων 2016 : 29% 

     

  

 

 

  

       

  

 

 

Το WACC ισούται με :  

      

  

 

 

WACC=( Ποσοστό Ιδίων * Κόστος Ιδίων) + (Ποσοστό Ξένων * Κόστος Ξένων* (1-Ποσοστό φόρου)) 

 

 

  

       

  

 

 

 

=(0,3427*0,1377)+(0,6573*0,1219*0,71)=0,0471+0,05689=10,40% 
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6.10 Προσδιορισμός αξίας εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των 

ελεύθερων ταμειακών ροών της και της Υπολειμματικής της αξίας 

Για τον προσδιορισμό της αξίας του Ομίλου θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις 

ταμειακές ροές των ετών καθώς και της υπολειμματικής της αξίας που υπολογίσαμε 

στην παραπάνω παράγραφο χρησιμοποιώντας το WACC 10,40 %. Δηλαδή : 

Αξία Επιχείρησης= ΣFCFFt/(1+WACC)t+TV(1+WACC)t 

Συνεπώς η αξία του Ομίλου  Ελληνικά Πετρέλαια είναι ίση με : 

 

Το σύνολο της παρούσας αξίας όλων των ροών της επιχείρησης ισούται με 

2.597.550.246,79 €. Επομένως η πραγματική αξία της μετοχής των Ελληνικών 

Πετρελαίων μπορεί να βρεθεί εύκολα αν διαιρέσουμε την εκτίμηση μας για την εύλογη 

αξία του Ομίλου και το συνολικό αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία. Άρα, σύμφωνα με 

τους υπολογισμούς μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η εύλογη αξία της μετοχής 

του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια είναι ίση με 8,50 €. 

6.11 Προσδιορισμός πραγματικής τιμής μετοχής επιχείρησης 

Ο αριθμός των μετοχών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια σε κυκλοφορία την ημέρα 

αποτίμησης μας ήταν ίσος με 305.635.185 μετοχές. 
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Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία καταλήξαμε στο αποτέλεσμα ότι η τιμή της 

μετοχής του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ είναι 8,50. Η τιμή του Ομίλου Ελληνικά 

Πετρέλαιο που διαπραγματεύεται στο Χ.Α. την ημέρα της αποτίμησης είναι 4,38. 

Επομένως η μετοχή του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ είναι υποτιμημένη. Επίσης η 

κεφαλαιοποίηση του Ομίλου στο Χ.Α. διαμορφώνεται σε 1.338.682.110 € ενώ όπως 

έχουμε πει παραπάνω η εκτιμώμενη αξία του μετοχικού κεφαλαίου υπολογίζεται στα 

2.597.550.246,79 € . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1 Συμπεράσματα 

Το 2015 έβδομη χρονιά μετά την εκδήλωση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής 

κρίσης, η ελληνική οικονομία παρέμεινε σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, που δεν έχει 

προηγούμενο σε ειρηνική περίοδο. Οι δυο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και το 

δημοψήφισμα διατήρησαν ένα πολιτικά ασταθές περιβάλλον που επιβάρυνε το 

οικονομικό κλίμα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή της επιβολής περιορισμών στην 

κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, 

καθώς και στην παγίωση για δεύτερο έτος της πτωτικής πορείας της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης με την απαισιοδοξία των καταναλωτών να προσεγγίζει τα ιστορικά 

χαμηλά του 2011. Η διατήρηση των αρνητικών ρυθμών παραγωγικότητας στη 

μεταποίηση για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπό την πίεση και των αυξήσεων στο κόστος 

ενέργειας, στη φορολογία και στο κόστος χρηματοδότησης, διατήρησαν το αρνητικό 

επενδυτικό περιβάλλον που αποτυπώνεται στη στασιμότητα των επενδύσεων, στη 

διατήρηση της ανεργίας στα δραματικά επίπεδα του 24% και προφανώς στον 

περιορισμό και αναδιάρθρωση της κατανάλωσης. Σε διεθνές επίπεδο τις εξελίξεις στον 

ενεργειακό τομέα καθόρισαν η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου 

και η διατήρηση της πλεονάζουσας προσφοράς παρά τις σημαντικές γεωπολιτικές 

μεταβολές, με συνέπεια την άσκηση σημαντικών πιέσεων κυρίως στην εξορυκτική 

πετρελαϊκή βιομηχανία. Στον κλάδο της διύλισης και ειδικότερα στα ευρωπαϊκά 

διυλιστήρια, παρά την ανάκαμψη των διεθνών περιθωρίων διύλισης, η 

ανταγωνιστικότητα συνεχίζει να πλήττεται από το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με τη 

νομοθεσία, λόγω της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ, για δε τα ελληνικά διυλιστήρια οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω λόγω της ανάπτυξης και 

του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής δυναμικότητας διύλισης στις γειτονικές χώρες, 

τη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες δεν θα επιβαρύνονται με το 

υψηλό κόστος νομοθετικής συμμόρφωσης της ΕΕ. 

Το 2015 ήταν και για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια μια χρονιά προκλήσεων και 

δύσκολων αποφάσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων αφενός μεν 

λόγω της γενικότερης διεθνούς συγκυρίας αφετέρου λόγω της επιτακτικής ανάγκης 

ανασχεδιασμού και προσαρμογής της δομής του Ομίλου στις νέες συνθήκες που 
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διαμόρφωσε η παρατεταμένη ύφεση και η δυσμενής εξέλιξη του ελληνικού 

οικονομικού περιβάλλοντος. 
39

 

Από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ προκύπτουν τα 

παρακάτω συμπεράσματα : 

� Ο Όμιλος καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας παρουσίασε 

χαμηλά αποτελέσματα στους δείκτες ρευστότητας. Παρ’ όλα αυτά δεν 

δημιουργήθηκαν προβλήματα στις πληρωμές του Ομίλου και αυτό είναι το 

αποτέλεσμα της σωστής ταμειακής διαχείρισης της διοίκησης του Ομίλου. 

Επίσης ο Όμιλος χρησιμοποιεί factoring για την έγκαιρη είσπραξη των 

απαιτήσεων από τους πελάτες του. 

� Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερα 

αυξημένη ανάκαμψη το 2015 ενώ ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απαιτήσεων παρουσιάζει μείωση το 2015 σε σχέση με το 2014. 

� Ο αριθμοδείκτης ταμειακής επιβάρυνσης αυξάνεται οπότε παρατηρείται η 

αύξηση του δανεισμού της εταιρείας. Ο Όμιλος  παρουσιάζει σοβαρή εξάρτηση 

από ξένα κεφάλαια σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, η οποία αυξάνεται χρόνο 

με το χρόνο. 

� Οι δείκτες καθαρού και μικτού περιθωρίου κέρδους αυξάνονται αισθητά το 

2015 μετά από δύο χρονιές (2013, 2014) με αρνητικά αποτελέσματα.  

� Αναφορικά με την αποδοτικότητα παρατηρείται επίσης μια ανοδική πορεία το 

2015. Τα προηγούμενα έτη και ειδικά το 2013 και 2014 τα αποτελέσματα ήταν 

αρνητικά. Οι αρνητικοί ρυθμοί παραγωγικότητας στη μεταποίηση για τα έτη 

2013 και 2014, υπό την πίεση και των αυξήσεων στο κόστος ενέργειας, στη 

φορολογία και στο κόστος χρηματοδότησης, διατήρησαν το αρνητικό 

επενδυτικό περιβάλλον που αποτυπώνεται στη στασιμότητα των επενδύσεων, 

στη διατήρηση της ανεργίας στα δραματικά επίπεδα του 24% και προφανώς 

στον περιορισμό και αναδιάρθρωση της κατανάλωσης. 

Οι αιτίες που προκάλεσαν τα αρνητικά αποτελέσματα τα έτη 2013 και 2014 είναι η 

πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου που είχε επίπτωση στην αποτίμηση των 

αποθεμάτων. Τα αρνητικά αποτελέσματα του 2013 επηρεάστηκαν από παράγοντες 

όπως το κόστος της αναδιοργάνωσης για μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς και 

το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που επηρεάζει όλες τις ελληνικές εταιρείες. Παρ’ 

όλα αυτά το 2015 είναι μια χρονιά ανάκαμψης του Ομίλου και βλέπουμε αυτή τη φορά 

                                                           
39
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τα αποτελέσματα να είναι θετικά και πάλι. Το 2015 ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια 

πέτυχε την υψηλότερη κερδοφορία της ιστορίας του. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 

EBITDA ανήλθαν στα €758 εκατ. έναντι €417 εκατ. το 2014. Τα συγκρίσιμα καθαρά 

κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα €268 εκατ. έναντι €2 εκατ. το 2014 και τα 

δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα έτους ανήλθαν σε €45 εκατ. Έναντι ζημιών €369 

εκατ. το 2014. Τα καθαρά αποτελέσματα έτους, καθώς και το ύψος των εσόδων από 

πωλήσεις, επηρεάστηκαν αρνητικά για δεύτερη συνεχή χρονιά από την πτώση των 

τιμών αργού πετρελαίου, καταγράφοντας λογιστικές ζημίες λόγω μείωσης της αξίας 

των αποθεμάτων άνω των €300 εκατ. (€484 εκατ. το 2014). Bελτίωση σημείωσαν όλες 

οι δραστηριότητες του Ομίλου, με βασικό άξονα τον κλάδο διύλισης, εφοδιασμού και 

πωλήσεων που υπερδιπλασίασε τα συγκρίσιμα κέρδη, εκμεταλλευόμενος το θετικό 

διεθνές περιβάλλον διύλισης. Στα ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου 

συνέβαλε και η βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των διυλιστηρίων μετά το 

εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο β΄ τρίμηνο του 2015, καθώς και η 

αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με θετικά αποτελέσματα. To EBITDA των 

εμπορικών εταιρειών εγχώριας και διεθνούς δραστηριότητας, χωρίς την επίδραση της 

μεταβολής των αποθεμάτων, ανήλθε το 2015 σε €124 εκατ. αυξημένο κατά 25% σε 

σχέση με το αντίστοιχο του 2014 και αντιπροσωπεύοντας το 16% του συνολικού 

EBITDA του Ομίλου. Σημαντική αύξηση του EBITDA πέτυχε τόσο η εγχώρια εμπορία 

κατά 30% φθάνοντας στα €54 εκατ., όσο και η διεθνής κατά 21% φθάνοντας στα €70 

εκατ. Η επίτευξη των υψηλών αποτελεσμάτων το 2015, αλλά και η προβλεπόμενη 

κερδοφορία για το 2016, δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να προχωρήσει σε μείωση 

του συνολικού δανεισμού και αναχρηματοδότηση των υπολοίπων δανείων με 

ευνοϊκότερους όρους.  

Η μέθοδο αποτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, η oποία 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι από τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους 

διότι αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις σαν ζωντανούς οργανισμούς ανεξάρτητα από τα 

περιουσιακά της στοιχεία και στηρίζεται στις μελλοντικές αναμενόμενες αποδόσεις 

τους. Επιπλέον συνεκτιμά τον παράγοντα χρόνο στη  αξία της επιχείρησης και 

συσχετίζει τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα με την αξία της επιχείρησης. Το 

αποτέλεσμα της στρατηγικής και οικονομικής ανάλυσης μας έδωσε μια τιμή 8,50 € ανά 

μετοχή ενώ η τιμή πώλησης την ημέρα αποτίμησης ήταν 4,38 €. Η ανάλυση μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι η τιμή της μετοχής  είναι υποτιμημένη. 
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7.2 Προτάσεις 

Για να ολοκληρωθεί ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πρέπει να 

παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της 

εταιρείας. 

Συγκεκριμένα ο Όμιλος πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες : 

• Βελτιστοποίηση επιπέδων λειτουργίας και κόστους σε σύγκριση με τα ασφαλέστερα 

και ανταγωνιστικότερα διυλιστήρια της Ευρώπης. 

• Έμφαση σε εξοικονομήσεις στους τομείς κεντρικών Υπηρεσιών, λιανικής εμπορίας και 

προμηθειών. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων εμπορίας στην περιοχή της 

Μεσογείου και των Βαλκανίων. 

• Προσαρμογή των δραστηριοτήτων, της οργάνωσης και του κόστους λειτουργίας στο 

τρέχον περιβάλλον. 

• Έμφαση στη διαχείριση δικτύου, χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, στη 

διακίνηση καθώς και στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού και τεχνογνωσίας. 

• Ταχύτερη είσπραξη απαιτήσεων. 

• Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 

• Μείωση κόστος δανεισμού. 

• Μείωση ύψους δανεισμού. 

• Διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. 

• Ασφάλιση πιστώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρχουν 

ανεξόφλητα υπόλοιπα.  
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 (ποσά σε χιλιάδες €)

1/1/2011- 1/1/2010- 1/1/2011- 1/1/2010-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.204.096 2.668.495 2.471.921 1.901.566
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 177.875 205.008 13.412 9.971 Λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 732.299 687.460 669.247 712.825 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 163.429 298.713 156.792 247.753
Αποθέματα 1.141.191 1.600.625 994.893 1.425.693
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 945.818 937.879 868.601 765.858 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Χρηματοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη 0 167.968 0 167.968 Αποσβέσεις 159.597 156.794 81.269 80.021
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 985.486 595.757 563.282 220.000 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (3.717) (3.860) (2.988) (3.131)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για Ζημιές/(Κέρδη) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 315 (292) 190 -
πώληση 2.062 2.078 41 41 Προβλέψεις 37.989 38.034 27.972 25.528

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.188.827 6.865.270 5.581.397 5.203.922 Συναλλαγματικές διαφορές 15.731 14.224 11.319 12.539

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας (67.488) (30.028) (15.819) (11.879)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ζημιές/(Κέρδη) από πώληση θυγατρικών (1.178)
Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 94.148 72.704 39.850 36.834
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 Πιστωτικοί  τόκοι και συναφή έσοδα (25.777) (13.270) (13.649) (4.273)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.377.516 1.366.803 896.744 887.460 373.049 533.019 284.936 383.392
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.397.597 2.386.884 1.916.825 1.907.541
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 132.393 144.734
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β) 2.529.990 2.531.618 1.916.825 1.907.541

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.142.296 1.133.196 837.603 815.142
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 272.871 308.000 175.907 197.942 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.531.893 1.297.498 1.065.276 803.604 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.711.777 1.594.958 1.585.786 1.479.693 δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.658.837 4.333.652 3.664.572 3.296.381 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων 461.969 (227.345) 434.938 (215.302)

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (19.332) (41.672) (105.319) 15.232
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.188.827 6.865.270 5.581.397 5.203.922 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 32.824 453.701 49.869 469.240

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (91.323) (72.061) (36.612) (37.024)
Καταβεβλημένοι Φόροι (43.182) (13.552) (23.945) (1.425)

(ποσά σε χιλιάδες €) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 714.005 632.090 603.867 614.113
1/1/2011- 1/1/2010- 1/1/2011- 1/1/2010-

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κύκλος εργασιών 9.307.582 8.476.805 8.592.359 7.681.580
Μικτά κέρδη 650.093 810.079 368.952 488.097
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, Επενδυτικές δραστηριότητες
επενδυτικών αποτελεσμάτων 175.009 343.913 188.545 294.622 Από πώληση/(αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδ. 6.059 10.901 - -

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 163.429 298.713 156.792 247.753
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ.κεφ. θυγατρικών,συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών 
επενδύσεων (775) (17.720) 13.214 6.210

Μείον φόροι (45.763) (111.294) (44.028) (93.800) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (674.964) (709.338) (649.983) (676.754)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους 117.666 187.419 112.764 153.953 Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις 3.108 8.986 - 131

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 131 142 -
Κατανέμονται σε: Τόκοι εισπραχθέντες 25.777 13.270 13.649 4.273
Ιδιοκτήτες μητρικής 114.150 179.818 Χρηματοοικονομικα στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Δικαιώματα Μειοψηφίας 3.516 7.601 Μερίσματα εισπραχθέντα 5.976 4.462 14.312 11.844

117.666 187.419 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (634.819) (689.308) (608.666) (654.296)

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους (13.020) (24.505) (12.908) (25.188)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 104.646 162.914 99.856 128.765

Κατανέμονται σε: Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Ιδιοκτήτες μητρικής 101.286 155.773 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 932.551 662.122 1.281.179 762.253
Δικαιώματα Μειοψηφίας 3.360 7.141 Εισπράξεις/(πληρωμές) από πώληση/(αγορά) ομολόγων Ελλην. Δημοσίου 167.968 (167.968) 167.968 (167.968)

104.646 162.914 Εξοφλήσεις δανείων (702.158) (191.354) (1.015.999) (324.542)
Μερίσματα πληρωθέντα (87.818) (141.021) (85.067) (137.369)

Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €) 0,37 0,59 0,37 0,50 Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 310.543 161.779 348.081 132.374

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 330.889 496.847 266.826 371.512 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 389.729 104.561 343.282 92.191

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 595.757 491.196 220.000 127.809
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 985.486 595.757 563.282 220.000

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2011 & 1/1/2010 
αντίστοιχα) 2.531.618 2.508.540 1.907.541 1.914.960

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 104.646 162.914 99.856 128.765
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής (91.691) (137.536) (91.691) (137.536)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας (2.739) (3.652) 0 0
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής (12.962) 0 0 0
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια 1.119 1.352 1.119 1.352
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης  χρήσης 2.529.990 2.531.618 1.916.825 1.907.541

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

α) για επίδικες υποθέσεις 11.135 5.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες 11.033 9.477
γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 113.991 86.027
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 22.408 22.330

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

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (72) 44 -
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών (12.908) (25.188) (12.908) (25.188)
Συναλλαγματικές διαφορές (40) 639 -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (13.020) (24.505) (12.908) (25.188)

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα 574.891 4.283.711
Έξοδα 64.207 102.923
Απαιτήσεις 52.961 316.263
Υποχρεώσεις 278.849 49.031
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 3.613 1.065
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης - -

Αθήνα,  23  Φεβρουαρίου 2012

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α    Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α    Α. Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 
2190/20, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΑ ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

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

1. Στη σημείωση Αρ. 35 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται
στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από
θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2006 - 2010 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 – 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ.
32 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Τον Ιούνιο 2011 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 έως 2005 της
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές ποσού €64 εκατ. Η Εταιρεία έχει αποδεχθεί και
συμβιβαστεί εξ’ αυτών για το ποσό των €32 εκατ., για το οποίο προέκυψε πρόσθετος φόρος εισοδήματος πλέον προσαυξήσεων ποσού €18
εκατ., που έχει καταχωρηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011. Για το εναπομένον υπόλοιπο ύψους €32 εκατ. η Εταιρεία
εκτιμά ότι δεν απαιτείται πρόβλεψη, καθώς έχει κινήσει ένδικα μέσα και αναμένει να δικαιωθεί. 4. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2010,
με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2011 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημ.
αρ. 2 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/12/2011. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση αρ. 32
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα
στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων
δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των ενοποιημένων οικοομικών καταστάσεων. 6. Ο Όμιλος εξάγγειλε τον
Ιούλιο 2011 την έξοδο του από την αγορά της Γεωργίας με πώληση του συνόλου των μετοχών της ΕΚΟ Georgia Ltd όπου το τελικό τίμημα
ανήλθε σε €6,6 εκ. (Σημ. 36). 7. Στις 4 Ιουλίου 2011 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας
«Πετρόλα Α.Ε.» από την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-78 του Κ.Ν.2190/1920 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και βάσει της υπ’ αριθ. Κ2-5565 – 4/7/2011 απόφασης του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την καταχώρησή της στα μητρώα της Νομαρχίας Αθηνών. 8. Αριθμός απασχολούμενου
προσωπικού την 31/12/2011 εντός Ελλάδος: Εταιρεία:2.151,Όμιλος:3.287 άτομα (31/12/2010: Εταιρεία: 2.467, Όμιλος:3.639 άτομα). 9. Όπου
ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας
χρήσης. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ     
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ  
    
    
    
    
    

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Α.  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΕΤΣΙΟΣ    
  ΑΔΤ. ΑΚ. 121225   ΑΡ.ΔΙΑΒ.   702932584              Α.Δ.Τ.   ΑΑ. 010147        Α.Δ.Τ.   ΑE. 104203      

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (ΑΠΟ 23/12/2011) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (02/12/2009 – 11/11/2011) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ  (28/12/2009 – 31/12/2011)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ 31/8/2011)

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)
Ελεγκτική εταιρεία: ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης ελέγχου: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 1/1/2012- 1/1/2011- 1/1/2012- 1/1/2011-
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.550.082 3.204.096 2.859.376 2.471.921 Λειτουργικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 158.320 177.875 11.113 13.412 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 114.498 163.429 133.464 156.792
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 781.248 732.299 665.773 669.247
Αποθέματα 1.220.122 1.141.191 1.038.763 994.893 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 791.300 945.818 652.397 868.601 Αποσβέσεις 178.580 159.597 106.660 81.269
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 901.061 985.486 627.738 563.282 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (3.609) (3.717) (2.880) (2.988)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 66.893 94.148 25.200 39.850
πώληση 1.891 2.062 41 41 Πιστωτικοί  τόκοι και συναφή έσοδα (12.692) (25.777) (4.685) (13.649)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.404.024 7.188.827 5.855.201 5.581.397 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής  

δραστηριότητας (38.221) (67.488) (15.818) (15.819)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 4.622 37.989 1.644 27.972

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Συναλλαγματικές διαφορές (10.775) 10.697 (8.067) 5.552
Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Ζημιές/(Κέρδη) από πώληση θυγατρικών 1.166 (1.178) - -
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 Ζημιές/(Κέρδη) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 48 315 979 190
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.353.451 1.377.516 887.141 896.744 300.510 368.015 236.497 279.169
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.373.532 2.397.597 1.907.222 1.916.825
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 121.484 132.393
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β) 2.495.016 2.529.990 1.907.222 1.916.825

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 383.274 1.142.296 410.778 837.603
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 224.233 272.871 140.093 175.907 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.375.097 1.531.893 1.536.627 1.065.276 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.926.404 1.711.777 1.860.481 1.585.786 δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.909.008 4.658.837 3.947.979 3.664.572 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων (78.751) 461.969 (43.871) 434.938

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 130.949 (19.332) 213.864 (105.319)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.404.024 7.188.827 5.855.201 5.581.397 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 205.034 45.787 256.428 49.868

Μείον:
Καταβεβλημένοι Φόροι (33.826) (43.182) (25.746) (23.945)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 523.916 813.257 637.172 634.711
(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1/2012- 1/1/2011- 1/1/2012- 1/1/2011-
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Κύκλος εργασιών 10.468.870 9.307.582 9.900.533 8.592.359
Μικτά κέρδη 535.161 650.093 294.316 368.952
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 119.703 175.009 145.912 188.545 Επενδυτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 114.498 163.429 133.464 156.792 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (518.095) (674.964) (493.543) (649.983)
Μείον φόροι (33.272) (45.763) (35.959) (44.028) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 4.057 3.108 761 142
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους 81.226 117.666 97.505 112.764 Από (αγορά)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδ. 1.900 6.059 - -

Τόκοι εισπραχθέντες 12.692 25.777 4.685 13.649
Κατανέμονται σε: Μερίσματα εισπραχθέντα 8.873 5.976 12.799 14.312

Ιδιοκτήτες μητρικής 84.191 114.150
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ.κεφ. θυγατρικών,συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών 
επενδύσεων (640) (775) 5.015 13.214

Δικαιώματα Μειοψηφίας (2.965) 3.516 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (491.213) (634.819) (470.283) (608.666)
81.226 117.666

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους 28.908 (13.020) 30.176 (12.908)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 110.134 104.646 127.681 99.856

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 113.218 101.286 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δικαιώματα Μειοψηφίας (3.084) 3.360 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (66.585) (91.323) (25.329) (36.612)

110.134 104.646 Μερίσματα πληρωθέντα (139.653) (87.818) (130.747) (85.067)
Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε μετόχους 
μειοψηφίας (6.455) (12.963) - -

Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €) 0,28 0,37 0,32 0,37 Εισπράξεις/(πληρωμές) από πώληση/(αγορά) ομολόγων Ελλην. Δημοσίου - 167.968 - 167.968
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 682.722 932.551 921.321 1.281.179

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Εξοφλήσεις δανείων (590.857) (702.158) (871.459) (1.015.999)
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 294.674 330.889 249.692 266.826 Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (120.828) 206.257 (106.214) 311.469

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (88.125) 384.695 60.675 337.515

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2012 & 1/1/2011 αντίστοιχα) 2.529.990 2.531.618 1.916.825 1.907.541
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 985.486 595.757 563.282 220.000

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 110.134 104.646 127.681 99.856
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής (137.536) (91.691) (137.536) (91.691)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας (1.369) (2.739) - - Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.700 5.034 3.781 5.767
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (6.455) (12.963) - -
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια 252 1.119 252 1.119
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης  χρήσης 2.495.016 2.529.990 1.907.222 1.916.825 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 901.061 985.486 627.738 563.282

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

α) για επίδικες υποθέσεις 8.073 3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες 13.623 12.114
γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 105.086 80.922
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 9.405 9.146

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

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (100) (72) - -
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών 30.176 (12.908) 30.176 (12.908)
Συναλλαγματικές διαφορές (1.168) (40) - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 28.908 (13.020) 30.176 (12.908)

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα 874.723 4.582.998
Έξοδα 630.362 691.757
Απαιτήσεις 58.657 315.845
Υποχρεώσεις 27.526 80.825
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 2.663 1.175
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης - -

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α    Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α    Α. Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΑΡΘΡΟ 
135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΛΠ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Α.Δ.Τ.  ΑΚ  553436

Αθήνα,  28  Φεβρουαρίου 2012

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Α.Δ.Τ.  ΑΚ  121225 ΑΡ. ΔΙΑΒ.  702932584

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

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

1. Στη σημείωση Αρ. 34 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και
όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη
της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010 και για τις
σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 – 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 27 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
Τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για τις χρήσεις 2006 -2009. Με βάση αυτόν,
προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές € 29 εκ., όπως αναφέρεται στην σημ. Αρ. 27 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για τις συγκεκριμένες
λογιστικές διαφορές προέκυψε φόρος και προσαυξήσεις ύψους περίπου € 14,5 εκ.. Η εταιρεία αξιολογεί την ανωτέρω κατάσταση ώστε να προσδιορίσει τις
περαιτέρω ενέργειές της. Ωστόσο δεν θεωρεί ότι θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις οικονομικές της
καταστάσεις. 4. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές
αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2011, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012 όπως
αναλυτικά αναφέρεται στη σημ. Αρ. 2 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/12/2012. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη
σημείωση Αρ. 31 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε
διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν
προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση (βασικός μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω
του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή προσπάθεια πώλησης της 35% επένδυσής του στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στις 31 Δεκεμβρίoυ
2012, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 551 εκατ. Η απόφαση για τελική πώληση της επένδυσης θα ληφθεί από νέα Γενική Συνέλευση
των μετόχων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τελικές δεσμεύσεις για την πώληση αυτή, ο Όμιλος θεωρεί, ότι η επένδυσή του στον Όμιλο ΔΕΠΑ πρέπει να
συνεχίσει να παρουσιάζεται, ως “Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις” στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης. (Σημ. Αρ. 8 των ενοποιημένων
οικ. καταστάσεων). 7. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναχρηματοδοτηση των δανείων του ύψους € 1,3 δις που έληγαν τον Ιανουάριο του 2013. Η
αναχρηματοδότηση επιτεύχθηκε μερικώς από τις λειτουργικές χρηματοροές και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και μερικώς από νέα δάνεια (Σημ. Αρ. 16
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2012 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.086, Όμιλος: 2.970
άτομα (31/12/2011: Εταιρεία: 2.151, Όμιλος: 3.287 άτομα). 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις
αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (ΑΠΟ 23/12/2011) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (02/12/2009 – 11/11/2011) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ  (28/12/2009 – 31/12/2011)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ 31/8/2011)

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.helpe.gr Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων: 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)
Ελεγκτική εταιρεία: ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης ελέγχου: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 1/1/2013- 1/1/2012- 1/1/2013- 1/1/2012-
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.463.119 3.569.557 2.804.714 2.878.851 Λειτουργικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 143.841 157.704 10.776 11.113 (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (338.126) 116.348 (359.541) 133.464
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 861.900 781.248 821.866 665.773
Αποθέματα 1.005.264 1.200.647 882.040 1.019.289 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 742.513 791.300 870.823 652.397 Αποσβέσεις 224.073 178.661 155.614 106.660
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 959.602 901.061 739.311 627.738 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (2.128) (3.609) (1.360) (2.880)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 217.337 66.893 180.808 25.200
πώληση 1.163 1.891 45 41 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (8.050) (12.692) (16.116) (4.685)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.177.402 7.403.408 6.129.575 5.855.202 Αποτελέσματα (κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (57.391) (38.221) (17.122) (15.818)

Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 31.903 2.772 27.296 1.644
Συναλλαγματικές διαφορές (9.082) (10.775) (1.871) (8.067)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση θυγατρικών - 1.166 - -
Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Ζημιές / (Κέρδη) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.002) 48 1 979
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 57.534 300.591 (32.291) 236.497
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.078.874 1.354.666 586.288 886.992
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.098.955 2.374.747 1.606.369 1.907.073
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 115.511 121.484
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β) 2.214.466 2.496.231 1.606.369 1.907.073

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.311.804 383.274 1.226.430 410.778
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 163.602 222.403 89.422 140.243 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.338.384 2.375.097 1.145.820 1.536.627 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.149.146 1.926.403 2.061.534 1.860.481 δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.962.936 4.907.177 4.523.206 3.948.129 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων 194.666 (78.751) 143.329 (43.871)

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 38.267 130.949 (226.861) 213.864
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.177.402 7.403.408 6.129.575 5.855.202 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 210.939 204.953 199.626 256.428

Μείον:
Καταβεβλημένοι Φόροι (8.808) (33.826) - (25.746)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 492.598 523.916 83.803 637.172
(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1/2013- 1/1/2012- 1/1/2013- 1/1/2012-
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Κύκλος εργασιών 9.674.324 10.468.870 8.946.258 9.900.533
Μικτά κέρδη 305.152 567.116 55.821 324.421
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, Επενδυτικές δραστηριότητες
επενδυτικών αποτελεσμάτων (195.312) 121.553 (196.720) 145.912 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (105.149) (518.095) (85.101) (493.543)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (338.126) 116.348 (359.541) 133.464 Αγορά θυγατρικής, καθαρή από ταμειακά διαθέσιμα (6.631) - - -
Μείον φόροι 65.661 (33.766) 65.911 (35.959) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 4.097 4.057 2 761
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (272.465) 82.582 (293.630) 97.505 Από (αγορά)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδ. - 1.900 - -

Τόκοι εισπραχθέντες 8.050 12.692 16.116 4.685
Κατανέμονται σε: Μερίσματα εισπραχθέντα 12.802 8.873 13.748 12.799

Ιδιοκτήτες μητρικής (269.229) 85.547
Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε μετόχους 
μειοψηφίας - (6.455) - -

Δικαιώματα Μειοψηφίας (3.236) (2.965) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές (2.504) (640) (3.504) 5.015
(272.465) 82.582 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (89.335) (497.668) (58.739) (470.283)

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους 39.032 43.661 38.520 43.541
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (233.433) 126.243 (255.110) 141.046

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (230.199) 129.328
Δικαιώματα Μειοψηφίας (3.234) (3.085) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(233.433) 126.243 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (184.305) (66.585) (151.517) (25.329)
Μερίσματα πληρωθέντα (46.445) (139.653) (43.706) (130.747)

(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€) (0,88) 0,28 (0,96) 0,32 Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις - - (137.900) -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.276.000 682.722 1.154.700 921.321
Εξοφλήσεις δανείων (1.384.182) (590.857) (729.854) (871.459)

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 26.633 296.605 (42.466) 249.692 Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (338.932) (114.373) 91.723 (106.214)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 64.331 (88.125) 116.787 60.675

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα) 2.496.231 2.515.096 1.907.073 1.903.311
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 901.061 985.486 627.738 563.282

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (233.433) 126.243 (255.110) 141.046
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής (45.845) (137.536) (45.845) (137.536)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας (2.739) (1.369) - - Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (5.790) 3.700 (5.214) 3.781
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (6.455) - -
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια 252 252 251 252
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 2.214.466 2.496.231 1.606.369 1.907.073 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 959.602 901.061 739.311 627.738

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

α) για επίδικες υποθέσεις 4.640 3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες 5.643 2.450
γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 87.429 72.527
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 10.671 10.577

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

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση (105) (100) - -
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών 40.867 30.176 40.869 30.176
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών (679) 14.753 (2.349) 13.365
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές (1.051) (1.168) - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 39.032 43.661 38.520 43.541

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα 527.095 3.561.196
Έξοδα 560.208 610.493
Απαιτήσεις 38.831 533.543
Υποχρεώσεις 21.394 99.860
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 3.092 2.991
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης - -

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθήνα,  27  Φεβρουαρίου 2014

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

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΑΡΘΡΟ 
135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΛΠ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

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

1. Στη σημείωση Αρ. 34 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται 
στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές 
επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010 
και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2008 – 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 31 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.  για τις χρήσεις 2006 ‐2009. Με 
βάση αυτόν, προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές € 29 εκ., όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 27 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Για τις συγκεκριμένες λογιστικές διαφορές προέκυψε φόρος και προσαυξήσεις ύψους περίπου € 14,5 εκ.. Η εταιρεία αξιολόγησε την 
ανωτέρω κατάσταση  και δε θεωρεί ότι θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις. 
4. Για την κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές 
αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2012, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2013 όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/12/2013. Όπου ήταν αναγκαίο τα 
συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως 
αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 31 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του 
πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά 
των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση (βασικός 
μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή προσπάθεια πώλησης της 35% επένδυσής του στον 
Όμιλο ΔΕΠΑ. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκρίθηκε δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ (100% θυγατρικής της 
ΔΕΠΑ Α.Ε.) από την εταιρεία SOCAR (Αζερμπαϊτζάν) έναντι €400 εκατ., που αντιστοιχεί σε €212,1 εκατ. για το ποσοστό της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Η 
αποδοχή της προτεινόμενης συναλλαγής δόθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η 
καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 598 εκατ. Δεδομένου ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά την έγκριση των 
αρμοδίων αρχών, και ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις καθώς και οι διαδικασίες πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η διοίκηση του 
Ομίλου, θεωρεί σωστό να διατηρήσει στις 31 Δεκεμβρίου 2013, την πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως 
επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την 
αναχρηματοδοτηση των δανείων του ύψους € 1,2 δις που έληγαν τον Δεκέμβριο 2012 και τον Ιανουάριο του 2013. Η αναχρηματοδότηση επιτεύχθηκε 
μερικώς από τις λειτουργικές χρηματοροές και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και μερικώς από νέα δάνεια, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις Αρ. 3 
& 16 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Επιπροσθέτως, το Μάιο 2013 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη διαδικασία έκδοσης 
τετραετούς Ευρω‐ομολόγου ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 8%. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 
1.905, Όμιλος: 2.661 άτομα (31/12/2012: Εταιρεία: 2.086, Όμιλος: 2.970 άτομα). 9 Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί 
αναπροσαρμογές στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα, στα ίδια κεφάλαια, στον αναβαλλόμενο φόρο και στις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία των προηγουμένων χρήσεων. Οι παραπάνω αναπροσαρμογές παρατίθενται στη σημείωση Αρ. 2 & 18 των ετήσιων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡ. ΔΙΑΒ.  702932584 Α.Δ.Τ.  ΑΑ  010147 Α.Δ.Τ.  ΑΚ  553436

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Πρόεδρος Δ.Σ. (από 27/02/2014) ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ (από 30/05/2013) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (από 27/06/2013)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ. (έως 23/02/2014) ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από 30/05/2013) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ (έως 14/05/2013)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (έως 26/06/2013)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ (έως 14/05/2013)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ (έως 14/05/2013)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ (από 30/05/2013) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ (έως 14/05/2013)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ (από 30/05/2013) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ (από 27/06/2013) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΑΣ (έως 26/06/2013)
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∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.helpe.gr Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων: 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρεία: ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης ελέγχου: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 1/1/2014- 1/1/2013- 1/1/2014- 1/1/2013-
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.398.170 3.463.119 2.767.874 2.804.714 Λειτουργικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 131.978 143.841 11.477 10.776 (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (484.895) (338.126) (426.795) (359.541)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 993.911 861.900 977.379 821.866
Αποθέματα 637.613 1.005.264 543.783 882.040 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 708.227 742.513 899.057 870.823 Αποσβέσεις 204.930 224.073 139.890 155.614
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.847.842 959.602 1.593.262 739.311 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (3.096) (2.128) (2.277) (1.360)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 223.871 217.337 193.840 180.808
πώληση 1.547 1.163 50 45 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (8.841) (8.050) (20.589) (16.116)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.719.288 7.177.402 6.792.882 6.129.575 Αποτελέσματα (κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (28.245) (57.391) (68.974) (17.122)

Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 37.712 31.903 12.303 27.296
Συναλλαγματικές διαφορές 9.198 (9.082) 5.540 (1.871)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση θυγατρικών - - - -
Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Ζημιές / (Κέρδη) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (3.936) (1.002) (19) 1
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 (53.302) 57.534 (167.081) (32.291)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 598.061 1.078.874 156.606 586.288
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 1.618.142 2.098.955 1.176.687 1.606.369
∆ικαιώματα Μειοψηφίας (β) 110.404 115.511
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β) 1.728.546 2.214.466 1.176.687 1.606.369

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.811.995 1.311.804 1.760.493 1.226.430
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 161.766 163.602 89.113 89.422 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.177.645 1.338.384 1.010.114 1.145.820 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.839.336 2.149.146 2.756.475 2.061.534 δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.990.742 4.962.936 5.616.195 4.523.206 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων 369.439 194.666 337.893 143.329

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 17.416 38.267 (15.852) (226.861)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.719.288 7.177.402 6.792.882 6.129.575 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 541.979 210.939 536.310 199.626

Μείον:
Καταβεβλημένοι Φόροι (22.750) (8.808) (13.440) -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 852.782 492.598 677.830 83.803
(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1/2014- 1/1/2013- 1/1/2014- 1/1/2013-
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Κύκλος εργασιών 9.478.444 9.674.324 8.750.184 8.946.258
Μικτά κέρδη 144.836 305.152 (123.307) 55.821
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, Επενδυτικές δραστηριότητες
επενδυτικών αποτελεσμάτων (288.912) (195.312) (248.004) (196.720) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (135.880) (105.149) (107.783) (85.101)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (484.895) (338.126) (426.795) (359.541) Αγορά θυγατρικής, καθαρή από ταμειακά διαθέσιμα - (6.631) - -
Μείον φόροι 116.305 65.661 113.245 65.911 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 4.981 4.097 - 2
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (368.590) (272.465) (313.550) (293.630) Από (αγορά)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδ. - - - -

Τόκοι εισπραχθέντες 8.841 8.050 20.589 16.116
Κατανέμονται σε: Μερίσματα εισπραχθέντα 39.221 12.802 48.171 13.748

Ιδιοκτήτες μητρικής (365.292) (269.229)
Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε μετόχους 
μειοψηφίας - - - -

∆ικαιώματα Μειοψηφίας (3.298) (3.236) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές (76) (2.504) (13) (3.504)
(368.590) (272.465) Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (82.913) (89.335) (39.036) (58.739)

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (51.549) 39.032 (52.298) 38.520
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (420.139) (233.433) (365.848) (255.110)

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (416.881) (230.199)
∆ικαιώματα Μειοψηφίας (3.258) (3.234) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(420.139) (233.433) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (196.886) (184.305) (168.930) (151.517)
Μερίσματα πληρωθέντα (2.190) (46.445) (363) (43.706)

(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€) (1,20) (0,88) (1,03) (0,96) ∆άνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις - - - (137.900)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.111.611 1.276.000 1.045.119 1.154.700
Εξοφλήσεις δανείων (827.781) (1.384.182) (694.169) (729.854)

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (87.078) 26.633 (110.391) (42.466) Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 84.754 (338.932) 181.657 91.723

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 854.623 64.331 820.451 116.787

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2014 & 1/1/2013 αντίστοιχα) 2.214.466 2.496.231 1.606.369 1.907.073
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 959.602 901.061 739.311 627.738

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (420.139) (233.433) (365.848) (255.110)
∆ιανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής - (45.845) - (45.845)
∆ιανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας (1.827) (2.739) - - Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 33.617 (5.790) 33.500 (5.214)
∆ιανομή αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 4172/2013 (64.205) - (64.085) -
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια 251 252 251 251
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 1.728.546 2.214.466 1.176.687 1.606.369 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.847.842 959.602 1.593.262 739.311

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

α) για επίδικες υποθέσεις 4.684 3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες 8.051 3.906
γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 92.728 74.495
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 5.944 5.853

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

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση 375 (105) - -
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών (45.875) 40.867 (48.359) 40.869
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών (6.234) (679) (3.939) (2.349)
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές 185 (1.051) - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (51.549) 39.032 (52.298) 38.520

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα 804.212 3.640.418
Έξοδα 828.148 883.709
Απαιτήσεις 40.905 561.155
Υποχρεώσεις 36.562 111.638
Συναλλαγές και αμοιβές ∆/κων στελεχών και μελών ∆ιοίκησης 4.484 4.376
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις ∆/κων στελεχών και μελών ∆ιοίκησης - -

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

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΑΡΘΡΟ 
135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ∆ΛΠ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Αθήνα,  26  Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

1. Στη σημείωση Αρ. 35 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον 
Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις 
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010, όπως αναφέρεται 
στη σημείωση Αρ. 27 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Το Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε τακτικός φορολογικός 
έλεγχος για τις χρήσεις 2006–2009 της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές ποσού €29 εκ. συνολικά για τα 
τέσσερα χρόνια, στις οποίες αναλογούν συνολικά €15,2 εκ. περίπου ποσά φόρων πλέον προσαυξήσεων. Επιπλέον κατά τον ανωτέρω έλεγχο καταλογίσθηκαν 
φόροι ακινήτων συνολικού ύψους €6,4 εκ. Η Εταιρεία έχει αποδεχθεί και διευθετήσει μέρος των καταλογισθέντων ποσών καταλήγοντας σε πληρωμή €8,7 εκ. 
H Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή κατά των ποσών τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά, καταβάλλοντας €6,4 εκ. (50% προκαταβολή), καθώς πιστεύει ότι οι 
υποθέσεις θα αξιολογηθούν τελικά υπέρ της, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4. Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 
Ομίλου της 31/12/2014. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των 
στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 32 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 
Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός 
αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση 
επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας με την 
Ελληνική Κυβέρνηση (βασικός μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή προσπάθεια πώλησης της 
35% επένδυσής του στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκρίθηκε δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ
(100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ Α.Ε.) από την εταιρεία SOCAR (Αζερμπαϊτζάν) έναντι €400 εκατ., που αντιστοιχεί σε €212,1 εκατ. για το ποσοστό της Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε. Η αποδοχή της προτεινόμενης συναλλαγής δόθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2014, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 590 εκατ. Δεδομένου ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά την 
έγκριση των αρμοδίων αρχών, και ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις καθώς και οι διαδικασίες πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η 
διοίκηση του Ομίλου, θεωρεί σωστό να διατηρήσει στις 31 Δεκεμβρίου 2014, την πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται 
ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Στις 16 Μαΐου 2014, ο Όμιλος 
ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία  έκδοσης δολαριακού  ομολόγου  ύψους $400εκ. με διετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 4,625%.  Οι 
ομολογίες που εκδόθηκαν,  από την HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Oι ομολογίες 
εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για 
αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για γενικότερη κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου, όπως 
αναφέρεται στη σημ. Αρ. 16 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 8. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην σημ. Αρ. 16 των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τον Ιούλιο 2014, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία έκδοσης Ευρω‐ομολόγου  €325εκ. με  πεντατή 
διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,25%.  Οι ομολογίες που εκδόθηκαν,  από την HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Oι ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την 
έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για γενικότερη κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών 
του Ομίλου.  Τον Ιούλιο του 2014 ο Όμιλος επίσης αναχρηματοδότησε υφιστάμενα κοινοπρακτικά δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανερχόταν 
στα €552 εκατ. μέσω έκδοσης δανείων συνολικού ύψους €400εκ. με ευνοϊκότερους όρους. 9. Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, στις 15 Δεκεμβρίου 2014, 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενέκρινε την εφάπαξ φορολόγηση των, εως τότε, αφορολόγητων αποθεματικών και τη 
διανομή καθαρού ποσού €64 εκ. (Σημείωση 30 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).  10. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 
31/12/2014 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 1.863, Όμιλος: 2.622 άτομα (31/12/2013: Εταιρεία: 1.905, Όμιλος: 2.661 άτομα). 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Πρόεδρος ∆.Σ. (από 27/02/2014) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ - Πρόεδρος ∆.Σ. (έως 23/02/2014) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων οικονοµικών 
καταστάσεων: 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρεία: ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης ελέγχου: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 1/1/2015- 1/1/2014- 1/1/2015- 1/1/2014-
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.385.270 3.398.170 2.774.026 2.767.874 Λειτουργικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 117.062 131.978 8.371 11.477 (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 38.964 (484.895) 22.725 (426.795)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.003.197 993.911 850.619 977.379
Αποθέµατα 662.025 637.613 580.747 543.783 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 752.142 708.227 1.001.818 899.057 Αποσβέσεις 198.900 204.930 137.696 139.890
Ταµειακά διαθέσιµα, ταµειακά ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις 2.108.364 1.847.842 1.839.156 1.593.262 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (2.121) (3.096) (1.621) (2.277)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 209.842 223.871 187.235 193.840
πώληση 523 1.547 50 50 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (8.797) (8.841) (20.663) (20.589)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.028.583 7.719.288 7.054.787 6.792.882 Αποτελέσµατα (κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (21.518) (28.245) (32.659) (68.974)

Προβλέψεις και διαφορές αποτιµήσεων 69.851 37.712 52.948 12.303
Συναλλαγµατικές διαφορές 26.753 9.198 25.901 5.540

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς 
πώληση 6 - - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Ζηµιές / (Κέρδη) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 614 (3.936) 866 (19)
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 512.494 (53.302) 372.428 (167.081)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 664.235 598.061 204.810 156.606
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 1.684.316 1.618.142 1.224.891 1.176.687
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 105.954 110.404 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β) 1.790.270 1.728.546 1.224.891 1.176.687

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.597.954 1.811.995 1.536.414 1.760.493
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 169.728 161.766 92.900 89.113 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.633.033 1.177.645 1.419.687 1.010.114 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.837.598 2.839.336 2.780.895 2.756.475 δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.238.313 5.990.742 5.829.896 5.616.195 (Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων (50.492) 369.439 (62.309) 337.893
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (73.892) 17.416 5.088 (15.852)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 8.028.583 7.719.288 7.054.787 6.792.882 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 106.249 541.979 121.562 536.310
Μείον:
Καταβεβληµένοι Φόροι (34.648) (22.750) (16.993) (13.440)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 459.711 852.782 419.776 677.830
(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1/2015- 1/1/2014- 1/1/2015- 1/1/2014-
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Κύκλος εργασιών 7.302.939 9.478.444 6.584.471 8.750.184
Μικτά κέρδη 694.582 144.836 382.041 (123.307)
(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Επενδυτικές δραστηριότητες
επενδυτικών αποτελεσµάτων 245.244 (288.912) 215.198 (248.004) Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (165.253) (135.880) (134.691) (107.783)
(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων 38.964 (484.895) 22.725 (426.795) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων 828 4.981 812 -
Μείον φόροι 6.063 116.305 4.816 113.245 Τόκοι εισπραχθέντες 8.797 8.841 20.663 20.589

(Ζηµιές) / Κέρδη µετά από φόρους 45.027 (368.590) 27.541 (313.550) Μερίσµατα εισπραχθέντα 18.289 39.221 32.659 48.171
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής πληρωθέντα (772) - - -

Κατανέµονται σε: Εισπραχθείσες επιδοτήσεις 1.182 - 1.182 -
Ιδιοκτήτες µητρικής 46.684 (365.292) Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις - καθαρές 18 (76) (3.500) (13)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (1.657) (3.298)
Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση 771 - - -

45.027 (368.590) Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (136.140) (82.913) (82.875) (39.036)

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους 20.503 (51.549) 20.663 (52.298)

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους 65.530 (420.139) 48.204 (365.848)

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 67.239 (416.881)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (1.709) (3.258) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

65.530 (420.139) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (200.793) (196.886) (186.577) (168.930)

Μερίσµατα πληρωθέντα (66.774) (2.190) (64.011) (363)
(Ζηµιές)/Κέρδη µετά από φόρους & δικ. µειοψηφίας ανά µετ.(€) 0,15 (1,20) 0,09 (1,03) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 420.924 1.111.611 475.892 1.045.119

Εξοφλήσεις δανείων (226.690) (827.781) (326.743) (694.169)
(Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (73.333) 84.754 (101.439) 181.657
 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 442.023 (87.078) 351.273 (110.391)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 250.238 854.623 235.462 820.451

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2015 & 1/1/2014 αντίστοιχα) 1.728.546 2.214.466 1.176.687 1.606.369
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.847.842 959.602 1.593.262 739.311

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους 65.530 (420.139) 48.204 (365.848)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα στους µετόχους της µητρικής - - - -
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα στους µετόχους της µειοψηφίας (2.741) (1.827) - - Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10.284 33.617 10.432 33.500
∆ιανοµή αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 4172/2013 - (64.205) - (64.085)
Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους - 251 - 251
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (772) - -
Φόρος ενδο-οµιλικών µερισµάτων χρήσης 2014 (293) - - -
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 1.790.270 1.728.546 1.224.891 1.176.687 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.108.364 1.847.842 1.839.156 1.593.262

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

α) για επίδικες υποθέσεις 4.699 3.000
β) για φορολογικές εκκρεµότητες 8.049 3.733
γ) για µελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 95.362 77.500
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 18.056 18.004

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

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση (255) 375 - -
Πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου ταµειακών ροών 19.746 (45.875) 19.746 (48.359)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) από συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών 1.615 (6.234) 917 (3.939)
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγµατικές διαφορές (603) 185 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 20.503 (51.549) 20.663 (52.298)

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα 1.108.958 3.273.250
Έξοδα 906.381 953.882
Απαιτήσεις 72.693 485.574
Υποχρεώσεις 84.007 167.714
Συναλλαγές και αµοιβές ∆/κων στελεχών και µελών ∆ιοίκησης 5.442 5.376
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις ∆/κων στελεχών και µελών ∆ιοίκησης - -

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθήνα,  25  Φεβρουαρίου 2016

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

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΑΡΘΡΟ 135 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ∆ΛΠ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

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

1. Στη σημείωση Αρ. 34 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον 

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

στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογική χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010, όπως 

αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 27 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου .  4. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2.1 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 

31/12/2015. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της 

παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 31 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του 

μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών 

δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των ετήσιων 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική 

Κυβέρνηση (βασικός μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή προσπάθεια πώλησης της 35% 

επένδυσής του στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκρίθηκε δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ (100% 

θυγατρικής της ΔΕΠΑ Α.Ε.) από την εταιρεία SOCAR (Αζερμπαϊτζάν) έναντι €400 εκατ., που αντιστοιχεί σε €212,1 εκατ. για το ποσοστό της Ελληνικά 

Πετρέλαια Α.Ε. Η αποδοχή της προτεινόμενης συναλλαγής δόθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στις 31

Δεκεμβρίου 2015, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 595 εκατ. Δεδομένου ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά την 

έγκριση των αρμοδίων αρχών, και ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις καθώς και οι διαδικασίες πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η 

διοίκηση του Ομίλου, θεωρεί σωστό να διατηρήσει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, την πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται 

ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Τον Ιανουάριο του 2015, ο Όμιλος 

σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους €200 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διάρκειας 3 ετών, όπως αναφέρεται και στη σημείωση Αρ. 16 των 

ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 8. Στις 16 Ιανουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να άρει το σύνολο των οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών κυρώσεων που είχε επιβάλει στο Ιράν. Την ίδια ημέρα επήλθε επίσης μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί σε 

εφαρμογή από τις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, τα Ελληνικά Πετρέλαια και η NIOC κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο στις 

22 Ιανουαρίου 2016 για την επανέναρξη των εμπορικών τους σχέσεων σχετικά με την προμήθεια αργού, καθώς και για τη διευθέτηση των οφειλών. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση αρ. 15 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 9. Αριθμός 

απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2015 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 1.902, Όμιλος: 2.667 άτομα (31/12/2014: Εταιρεία: 1.863, Όμιλος: 2.622 άτομα). 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ                    ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.∆.Τ.  ΑΕ 075524 Α.∆.Τ.  ΑΜ 142474 Α.∆.Τ.  ΑΑ  010147 Α.∆.Τ.  ΑΚ  553436

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ - Πρόεδρος ∆.Σ. (από 07/05/2015) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡ∆ΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Πρόεδρος ∆.Σ. (έως 07/05/2015) ΣΤΡΑΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ (έως 07/05/2015)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ - ∆ιευθύνων Σύµβουλος (από 07/05/2015) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ (έως 07/05/2015)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (έως 07/05/2015)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ιευθύνων Σύµβουλος (έως 07/05/2015) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  (έως 07/05/2015)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   (έως 03/12/2015) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (έως 07/05/2015)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ (έως 15/10/2015)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ


