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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα Α’ Τριµήνου 2020, µε τα 

Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 128 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 4% και τα αντίστοιχα 

συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη στα 44 εκατ. ευρώ (+18%). 

Ωστόσο, σε επίπεδο δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων (δηλαδή µη προσαρµοσµένων για τις επιπτώσεις από την 

αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και από τα µη λειτουργικά κέρδη/έξοδα), ο Όµιλος γράφει αρνητικά Καθαρά 

Αποτελέσµατα στα -341 εκατ. ευρώ και αρνητικά καθαρά EBITDA στα -416 εκατ. ευρώ. Ο βασικός λόγος είναι η 

µεγάλη µείωση των τιµών του αργού, που είχε ως αποτέλεσµα η αποτίµηση αποθεµάτων να δώσει ζηµιές 540 

εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΕΛΠΕ: 

Σε ένα περιβάλλον διύλισης που χαρακτηρίστηκε από έντονη µεταβλητότητα και επηρεάστηκε από την πανδηµία 

covid-19, ειδικά προς το τέλος του τριµήνου, οι βελτιωµένες επιδόσεις των διυλιστηρίων και της λιανικής 

εµπορίας, αλλά και η αριστοποίηση εφοδιασµού, αντιστάθµισαν την αρνητική επίπτωση της τιµολόγησης αργού 

και ενδιαµέσων πρώτων υλών, καθώς και των µειωµένων πωλήσεων εσωτερικής αγοράς λόγω covid-19. Η 

αυξηµένη διαθεσιµότητα των µονάδων είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των εξαγωγών κατά 27%, οδηγώντας τις 

συνολικές πωλήσεις στους 3,9 εκατ. ΜΤ (+9%). Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκλήρωσε µε επιτυχία το πρώτο 

πλήρες τρίµηνο σε λειτουργία ΙΜΟ, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασµό της αγοράς και διαθέτοντας όλους τους 

τύπους προϊόντων, µε ουσιαστική διαφοροποίηση στο µίγµα κατεργασίας αργών και προσαρµογές σε λειτουργία 

και κεφάλαιο κίνησης. 

Σε ό,τι αφορά τα ∆ηµοσιευµένα κατά ∆ΠΧΑ Αποτελέσµατα, η µεγάλη µείωση των τιµών αργού και προϊόντων, 

κατά 50% περίπου µεταξύ ∆εκεµβρίου και Μαρτίου, στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, είχε ως 

αποτέλεσµα οι ζηµιές από αποτίµηση αποθεµάτων να ανέλθουν στα €540 εκατ., διαµορφώνοντας τα 

∆ηµοσιευµένα Καθαρά Αποτελέσµατα στα €-341 εκατ.. Σηµειώνεται ότι, η επίπτωση θα ήταν ακόµα µεγαλύτερη 

αν ο Όµιλος δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραµµα διαχείρισης αποθεµάτων, ήδη από το ∆’ τρίµηνο 2019. 



 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάµισιης, 

επεσήµανε: «Το Α’ Τρίµηνο καταφέραµε να βελτιώσουµε τις λειτουργικές µας επιδόσεις και τα αποτελέσµατά 

µας σχεδόν σε όλες µας τις δραστηριότητες, ενώ συνεχίσαµε την ταχεία υλοποίηση της στρατηγικής µας. Παρά 

τις όποιες σηµαντικές εξελίξεις είχαµε στον κλάδο του πετρελαίου το τελευταίο διάστηµα, το γεγονός που 

αναµφίβολα θα καθορίσει την πορεία του 2020, είναι η πανδηµία covid-19 και οι επιπτώσεις της στην παγκόσµια 

οικονοµία. Ήδη στις πρώτες εβδοµάδες της κρίσης, έχουµε δει πρωτόγνωρες αλλαγές στα διεθνή επίπεδα 

προσφοράς και ζήτησης, µε αντίστοιχες επιπτώσεις στις τιµές. Η εξέλιξη της κρίσης θα συνεχίσει να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στους περισσότερους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και ειδικά τον τουρισµό που 

αφορά περισσότερο και τις αγορές που εφοδιάζουµε. 

Ο Όµιλος ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που έλαβε σχετικά µέτρα, επιτυγχάνοντας την οµαλή συνέχιση 

των δραστηριοτήτων του, µε τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόµενους, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη επιτυχία στην πρόκληση για µετάβαση σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. 

Παράλληλα, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης µας απέναντι στην ελληνική κοινωνία, σχεδιάσαµε και 

υλοποιούµε δράσεις συνολικού ύψους €8 εκατ. µε σκοπό την ενίσχυση του εθνικού συστήµατος υγείας και τη 

στήριξη ευπαθών οµάδων, που δοκιµάζονται αυτή την περίοδο.». 

Το ∆’ τρίµηνο του 2019 ο Όµιλος αξιοποίησε τη θετική συγκυρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για την ενίσχυση 

του ισολογισµού του, προχωρώντας στη διεθνή οµολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ. και αυξάνοντας σηµαντικά 

την ταµειακή του ρευστότητα. Επιπλέον, µε τα πρώτα σηµάδια της κρίσης προχώρησε σε περαιτέρω 

ισχυροποίηση της δανειακής του επάρκειας, µε νέες πιστωτικές γραµµές ύψους €300 εκατ., καθώς και αύξηση 

δυνατότητας έκδοσης εγγυητικών επιστολών για αγορά πρώτων υλών.  

Ο Καθαρός ∆ανεισµός διαµορφώθηκε στα €1,9 δισ., µε το Συντελεστή Μόχλευσης στο 49%, κυρίως λόγω της 

σηµαντικής υποχώρησης των διεθνών τιµών. 

Αποτελεσµατική διαχείριση της κρίσης λόγω COVID-19 

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησε σε σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της κρίσης, ήδη από το 

τέλος Φεβρουαρίου, µε κύρια προτεραιότητα την ασφάλεια εργαζοµένων και συνεργατών, καθώς και τον οµαλό 

εφοδιασµό των βασικών του αγορών. 

• Προτεραιότητα η ασφάλεια 

Συντάχθηκε πολιτική αντιµετώπισης για την πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων από την επιδηµία, µε 

συνεχή ενηµέρωση των εργαζοµένων, τακτικές απολυµάνσεις και διάθεση µέσων προστασίας. Επιπλέον, 

προσαρµόστηκαν οι βάρδιες εργασίας στα διυλιστήρια και υιοθετήθηκε µοντέλο τηλε-εργασίας για τη µεγάλη 

πλειονότητα των εργαζοµένων στα κεντρικά γραφεία, µε αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

• Ενισχυµένη ρευστότητα στο ξεκίνηµα της κρίσης 



Σε συνέχεια της έκδοσης του Ευρωοµολόγου των €500 εκατ. λήξης 2024, ο Όµιλος έχει ισχυροποιήσει σηµαντικά 

τον ισολογισµό του, διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα στο ξεκίνηµα της κρίσης. Από τις αρχές Μαρτίου, στο 

πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου των επιπτώσεων της πανδηµίας, η πρόσβαση του Οµίλου σε πιστώσεις 

αυξήθηκε περαιτέρω κατά €300 εκατ. από Ελληνικές και ξένες τράπεζες, που σε συνδυασµό µε τη χρήση 

υφιστάµενων πιστωτικών γραµµών, είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της ρευστότητας κατά €550 εκατ. συνολικά 

από την αρχή του έτους, συντελώντας στην καλύτερη αντιµετώπιση της κρίσης.  

Επιπλέον, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα κυµαίνονται σε ιστορικά χαµηλά µετά το µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα, 

σηµειώνοντας επιπλέον σηµαντική υποχώρηση κατά 21%, στα €26 εκατ. για το Α’ Τρίµηνο. 

• Προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους 

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική, ο Όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης και θα προχωρήσει στις αναγκαίες 

προσαρµογές στον επιχειρησιακό σχεδιασµό του. Η ανάπτυξη του κλάδου ενέργειας και η βελτίωση του 

περιβαλλοντικού του αποτυπώµατος κατά 50% στα επόµενα 10 χρόνια, παραµένουν βασικές προτεραιότητες, 

παρά τις τυχόν καθυστερήσεις που µπορεί να επιφέρει η κρίση στην πραγµατοποίησή τους. Οι εργασίες 

σχεδιασµού και υλοποίησης για το Φ/Β πάρκο 204MW στην Κοζάνη αλλά και οι διαδικασίες πώλησης των 

εταιρειών της ∆ΕΠΑ που συµµετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Σηµειώνεται ότι στις 

αρχές του Β’ Τριµήνου ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της ∆ΕΠΑ ΑΕ µε την απόσχιση του κλάδου 

διεθνών έργων και τη διάσπαση του κλάδου υποδοµών. 

• Συνεισφορά στην εθνική προσπάθεια κατά της κρίσης 

Με απόφαση του ∆.Σ., η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαθέσει συνολικό καθαρό ποσό €8 εκατ. για την 

ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και την υποστήριξη ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Η προσφορά 

αφορά την αγορά ιατρικού εξοπλισµού, αναλωσίµων και ειδικών υπηρεσιών, καθώς και τη δωρεά καυσίµων κατά 

την περίοδο της κρίσης. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην προµήθεια και δωρεά στα νοσοκοµεία 

αναφοράς ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΧΕΠΑ δύο µηχανηµάτων Μοριακής ∆ιάγνωσης, τα οποία διπλασιάζουν την 

ηµερήσια δυνατότητα διαγνωστικών ελέγχων για την ανίχνευση του ιού SARS CoV-2. Επίσης, σε συνεργασία µε 

την εταιρεία Aegean Airlines ο Όµιλος ΕΛΠΕ µέσω της ΕΚΟ προσφέρει τα καύσιµα για τις ειδικές πτήσεις 

µεταφοράς ιατροφαρµακευτικού υλικού από τις χώρες παραγωγής.  

Κυριότερες εξελίξεις στη διάρκεια του Α’ τριµήνου 

• Μείωση της της παγκόσµιας ζήτησης, λόγω της πανδηµίας 

Το ξέσπασµα της πανδηµίας και τα µέτρα αντιµετώπισης που έχουν ληφθεί διεθνώς έχουν σηµαντικό αντίκτυπο 

στην παγκόσµια οικονοµία, επηρεάζοντας και τον κλάδο ενέργειας παγκοσµίως. Εκτιµάται ότι η µείωση της 

παγκόσµιας ζήτησης κατά τη διάρκεια των περιορισµών στις µετακινήσεις και στην οικονοµική δραστηριότητα 

για το Β’ Τρίµηνο, θα ξεπεράσει το 20%, οδηγώντας σε σηµαντική πτώση αλλά και µεταβλητότητα στις διεθνείς 

τιµές αργού και προϊόντων. Η παραπάνω εξέλιξη, σε συνδυασµό µε την αδυναµία των υπαρχόντων 

αποθηκευτικών χώρων να απορροφήσουν το πλεόνασµα προσφοράς, είχε ως αποτέλεσµα τη συµφωνία για 

µείωση της παγκόσµιας παραγωγής αργού από τις κύριες χώρες-παραγωγούς πετρελαίου κατά περίπου 10 εκατ. 

βαρέλια ηµερησίως από τον Μάιο, ενώ έχει ήδη παρατηρηθεί και µείωση παραγωγής προϊόντων µε περιορισµό ή 

και διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίων διεθνώς στο Β’ Τρίµηνο. Η Ελληνική αγορά καυσίµων έχει επηρεαστεί 

αντίστοιχα, µε τη µείωση στα καύσιµα κίνησης κατά τη διάρκεια του Απριλίου να εκτιµάται στο 40% περίπου. 

• Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίµων 

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίµων υποχώρησε κατά 4%, στους 1,7 εκατ. ΜΤ, µε την κατανάλωση για 

καύσιµα κίνησης να καταγράφει αντίστοιχη µείωση, λόγω επίπτωσης κορωνοϊού στην κατανάλωση τον Μάρτιο. 

Το πετρέλαιο θέρµανσης, παρά την ενίσχυση της ζήτησης τον Μάρτιο λόγω περιορισµών στις µετακινήσεις, 

κινήθηκε επίσης πτωτικά, συνολικά για το τρίµηνο κατά 6%, λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών κατά το διάστηµα 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Μείωση ζήτησης, κατά 18%, κατέγραψε η αδασµολόγητη αγορά στους 681 χιλ. 

τόνους. Η πτωτική τάση του Α’ Τριµήνου αναµένεται να ενταθεί στο Β’ Τρίµηνο.   



• Υποχώρηση τιµών αργού και µεταβλητότητα περιθωρίων διύλισης 

Οι διεθνείς τιµές αργού κινήθηκαν πτωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ τριµήνου, σηµειώνοντας σηµαντική 

υποχώρηση τον Μάρτιο, καθώς κλιµακώθηκε η επίπτωση από την κρίση λόγω κορωνοϊού και την αδυναµία του 

ΟΠΕΚ+ να καταλήξει έγκαιρα σε συµφωνία παράτασης µείωσης παραγωγής αργού, µε τις τιµές του Brent να 

διαµορφώνονται στα $50/bbl κατά µέσο όρο για το τρίµηνο, ενώ τον Μάρτιο ανήλθαν στα $32/bbl, τα 

χαµηλότερα επίπεδα από το Α’ Τρίµηνο 2016.  

Το δολάριο ενισχύθηκε επιπλέον σε σχέση µε το ευρώ, αντανακλώντας τις διεθνείς µακροοικονοµικές εξελίξεις, 

µε την ισοτιµία έναντι του ευρώ στο 1,10 κατά µέσο όρο για το τρίµηνο. 

Τα περιθώρια των λευκών προϊόντων υποχώρησαν σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, λόγω αναιµικής 

ζήτησης, ενώ σηµαντική ανάκαµψη κατέγραψαν τα περιθώρια του µαζούτ υψηλού θείου από τα ιστορικά χαµηλά 

του ∆’ Τριµήνου 2019. Το διαφορικό Brent- Urals, ενισχύθηκε σηµαντικά στα υψηλότερα επίπεδα των 

τελευταίων 9 ετών, µε θετικό αντίκτυπο στα ενδεικτικά περιθώρια. Τα παραπάνω οδήγησαν τα περιθώρια για 

διυλιστήρια τύπου FCC στα $3,8/bbl, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking κυµάνθηκαν στα $5,2/bbl. 

Κύρια σηµεία των αποτελεσµάτων Α’ Τριµήνου 2020 για τις επιµέρους επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

• ∆ιύλιση, Εφοδιασµός και Εµπορία  

Το Α’ Τρίµηνο 2020, τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA του κλάδου ∆ιύλισης, Εφοδιασµού και Πωλήσεων ανήλθαν 

στα €86 εκατ. (+8%). 

Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8% στους 3,9 εκατ. τόνους, µε τις πωλήσεις να αυξάνονται αντίστοιχα στους 3,9 

εκατ. τόνους (+9%).  

Η απόδοση προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας αυξήθηκε, καθώς το διυλιστήριο Ασπροπύργου αύξησε τις 

ποσότητες παραγωγής µαζούτ ΙΜΟ ελαχιστοποιώντας αντίστοιχα την παραγωγή µαζούτ υψηλού θείου.  

• Πετροχηµικά  

Τα Συγκρίσιµα EBITDA ανήλθαν στα €20 εκατ. (-22%) στο Α’ Τρίµηνο 2020, κυρίως λόγω υποχώρησης διεθνών 

περιθωρίων πολυπροπυλενίου.  

• Εµπορία 

Στην Εγχώρια Εµπορία, η βελτίωση επιδόσεων στον κλάδο Λιανικής είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του 

Συγκρίσιµου EBITDA Α’ Τριµήνου στα €12 εκατ., περιορίζοντας τις απώλειες λόγω µείωσης ζήτησης στο τέλος 

του τριµήνου. 

Στη ∆ιεθνή Εµπορία, η αύξηση πωλήσεων και η βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και εφοδιασµού οδήγησαν το 

Συγκρίσιµο EBITDA Α’ Τριµήνου στα €15 εκατ.. (+29%). 

• Συµµετοχές 

Η συνεισφορά της ∆ΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη του Οµίλου για το 

Α’ Τρίµηνο 2020 (εξαιρουµένης της θετικής επίπτωσης της υπόθεσης διαιτησίας µε BOTAS), ανήλθε στα €15 

εκατ..   

Το EBITDA της Elpedison για το Α’ Τρίµηνο 2020 αυξήθηκε κατά 58%, στα €17 εκατ., λόγω αυξηµένης 

παραγωγής και βελτιστοποίησης εφοδιασµού. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

(σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 



€ εκατ. Α’ Τρίµηνο 2019 Α’ Τρίµηνο 2020 % ∆ 
  

Στοιχεία αποτελεσµάτων 
      

Όγκοι πωλήσεων ∆ιύλισης (χιλ. ΜΤ) 3.551 3.883 9% 
  

Πωλήσεις  1.991 1.919 -4% 
  

EBITDA 135 -416 - 
  

Συγκρίσιµα EBITDA 1 123 128 4% 
  

Καθαρά Κέρδη 47 -341 - 
  

Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη 1 37 44 18% 
  

Κύρια Στοιχεία Ισολογισµού  
        

Απασχολούµενα Κεφάλαια 3.971 3.858 -3% 
  

Καθαρός ∆ανεισµός 1.522 1.906 25% 
  

Συντελεστής ∆ανειακής Μόχλευσης  38% 49% - 
  

  

Σηµείωση 1: Αναπροσαρµοσµένα για τις επιπτώσεις από την αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και µη 

λειτουργικών κερδών/εξόδων 

 


