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Κηφισιά, 3 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 

ΕΛΙΝΟΙΛ: Σηµαντική ενίσχυση των οικονοµικών µεγεθών  
κατά το α’ εξάµηνο του 2022 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε κατά το α’ 
εξάµηνο του 2022 σε €1.950,95 εκατ. έναντι €681,42 εκατ. του α’ εξαµήνου του 2021, 
καταγράφοντας αύξηση 186,30%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα µικτά κέρδη του 
Οµίλου ανήλθαν σε € 31,3 εκατ. έναντι €21,5 εκατ. του α’ εξαµήνου του 2021 και τα 
κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε €15,72 εκατ. έναντι €7,67 εκατ. του αντίστοιχου διαστήµατος του 2021, 
παρουσιάζοντας αύξηση 104,95%. Τα ενοποιηµένα προ φόρων αποτελέσµατα του 
οµίλου (EBT) κατά το α’ εξάµηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη €7,91 εκατ. έναντι 
€1,77 εκατ. του α’ εξαµήνου του 2021, ενώ τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από 
φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €6,19 εκατ. έναντι 
€1,27 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήµατος. 
  
Όσον αφορά στη µητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάµηνο του 2022 τα 
κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε €15,02 εκατ. έναντι €6,81 εκατ. του α’ εξαµήνου του 2021. Τα 
αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €7,48 εκατ. έναντι €1,89 εκατ. και τα 
αποτελέσµατα µετά από φόρους σε κέρδη €6,03 εκατ. έναντι €1,36 εκατ. του 
αντιστοίχου διαστήµατος του 2021. 
  
Η ελίν Τεχνική και η ελίν Σταθµοί έχουν αρνητικό αποτέλεσµα χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή από το περσινό, ενώ η ελίν Ναυτική παρουσιάζει οριακό θετικό 
αποτέλεσµα. Επίσης, η συνδεδεµένη µε την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd συνεισέφερε θετικά 
στα αποτελέσµατα του Οµίλου.  

Μετά από µ ια χρονιά , όπου η ελληνική οικονοµ ία έδε ιξε στοιχε ία 
προσαρµοστικότητας και αντοχής, και κάλυψε σηµαντικό τµήµα των απωλειών που 
δηµιούργησε η σχεδόν διετής υγειονοµική κρίση, το 2022 ξεκίνησε µε προοπτικές 
ανάπτυξης πάνω από τον µέσο όρο τις Ε.Ε., µε ρυθµούς πάνω από το 5%. Οι 
προοπτικές αυτές δηµιούργησαν αρχικά ιδανικές προϋποθέσεις για την αγορά 
καυσίµων. Η γεωπολιτική κρίση, όµως, στα τέλη του Φεβρουαρίου, η οποία 
διαδέχθηκε την ενεργειακή κρίση που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ανέτρεψε ως έναν 
βαθµό την προοπτική αυτή. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης στον κλάδο ήταν σηµαντικές και επηρέασαν αρνητικά την 
ανάπτυξη των πωλήσεων, αλλά και τα έσοδα των πωλήσεων της εσωτερικής 
αγοράς. Μεταξύ άλλων, η µειωµένη ζήτηση στα καύσιµα κίνησης από τον Μάιο και 
µετά, είχε ως αποτέλεσµα να ανακοπεί η δυναµική που χαρακτήριζε την αγορά 
καυσίµων τους 4 πρώτους µήνες του 2022.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ στην εσωτερική αγορά σηµείωσαν 
µικρή αύξηση παρά την ταυτόχρονη µείωση κερδοφορίας. Αντίθετα οι πωλήσεις στη 
διεθνή αγορά, µε το άνοιγµα των συνόρων και την άρση των περιοριστικών µέτρων 
παγκοσµίως, παρουσίασαν µια πολύ µεγάλη αύξηση, αλλά  και αντίστοιχη ενίσχυση 
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της κερδοφορίας. Πολύ σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά αποτελέσµατα του α’ 
εξαµήνου είχαν τα έσοδα από τα αποθέµατα λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης των 
τιµών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης µέχρι τον Ιούνιο, µε αποτέλεσµα να 
καλυφθούν όλες οι απώλειες από την εσωτερική αγορά και να υπάρξει µια σηµαντική 
αύξηση της κερδοφορίας. 

Παράλληλα, σηµαντική συνεισφορά στην κερδοφορία είχαν οι πωλήσεις στερεών 
καυσίµων στην βιοµηχανία, ενώ αντίθετα, η µεγάλη αύξηση των τιµών του φυσικού 
αερίου και του ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και η αδυναµία των καταναλωτών να 
εξοφλήσουν έγκαιρα τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, οδήγησαν τη δραστηριότητα µε 
τα εµπορικά σήµατα “electricon” και “aerion” σε ζηµιές. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. 
Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήµανε:  
«Παρά τις σηµαντικές επιπτώσεις της ενεργειακής και της γεωπολιτικής κρίσης στον 
κλάδο µας, κατά το α’ εξάµηνο του 2022, και παρά τον µεγάλο αντίκτυπο στην 
εσωτερική αγορά καυσίµων και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των 
καυσίµων όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της εσωτερικής αγοράς, η ΕΛΙΝΟΙΛ 
κατάφερε να σηµειώσει εξαιρετική αύξηση της κερδοφορία της, από την αύξηση  των 
πωλήσεων στη διεθνή αγορά, αλλά και των πωλήσεων στερεών καυσίµων στη 
βιοµηχανία. 
Συνεχίζοντας µε συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού µας σχεδιασµού, 
παραµένουµε αισιόδοξοι για το επόµενο εξάµηνο, παρά τη µεταβλητότητα του 
ενεργειακού περιβάλλοντος και τις εντεινόµενες ανησυχίες για µια παγκόσµια 
οικονοµική ύφεση. 
Στο β’ εξάµηνο του 2022, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει στη διατήρηση των πωλήσεων της 
στην εσωτερική αγορά, µε την ανάπτυξη νέων πρατηρίων στα δύο µεγάλα αστικά 
κέντρα, ώστε να υπερκαλύψει τις απώλειες από την πολύ πιθανή υποχώρηση της 
αγοράς και τις ζηµίες από τα αποθέµατα, απόρροια της αποκλιµάκωσης των τιµών 
των καυσίµων από τον Ιούλιο. Στοχεύει επίσης, στην ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξη 
του Διεθνούς Εµπορίου και των πωλήσεων στη Βιοµηχανία. Σε επίπεδο ενεργειακού 
µετασχηµατισµού, προχωράµε σταθερά στη δηµιουργία των πρώτων σταθµών 
ανεφοδιασµού LNG – CNG σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανταποκρινόµενοι στις 
σύγχρονες ανάγκες των πελατών µας.  

Παράλληλα, µε συνέπεια στη διαχρονική δέσµευσή µας για προσφορά προς το 
κοινωνικό σύνολο, ενισχύουµε το ρόλο µας ως σύγχρονου οµίλου, αναπτύσσοντας 
συνεχώς τις κοινωνικές δράσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µας.» 

Σηµείωση: Η Οικονοµική Έκθεση της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. της περιόδου 01.01.22 – 30.06.22 
δηµοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 2022 και είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της εταιρίας 
www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.athex.gr από την 
ίδια ηµεροµηνία. 

Σχετικά µε την ΕΛΙΝΟΙΛ 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήµερα έναν από τους πλέον δυναµικούς ενεργειακούς 
οµίλους στην Ελλάδα, µε ένα πανελλαδικό δίκτυο 600 πρατηρίων. Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει 
ηγετικό ρόλο στον χώρο του εφοδιασµού των βιοµηχανικών µονάδων µε καύσιµα και λιπαντικά. 
Παράλληλα, δραστηριοποιείται µε σηµαντικές επενδύσεις σε όλες τις µαρίνες της Ελλάδος στον 
εφοδιασµό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας µε λιπαντικά. 
Εξυπηρετεί έναν µεγάλο αριθµό οικιών και κτηρίων µε πετρέλαιο θέρµανσης, διαθέτοντας στόλο 

http://www.elin.gr/
http://www.athex.gr
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ελεγχόµενων βυτιοφόρων για τον σκοπό αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει µια πολύ 
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 Ηπείρους και σήµερα 
συγκαταλέγεται σε έναν από τους µεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας. Προετοιµάζεται έγκαιρα για τις 
τεράστιες αλλαγές στον ενεργειακό χώρο, προχωρώντας µε πολύ δυναµικά βήµατα στην ανάπτυξη 
πωλήσεων στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου.  

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΛΙΝΟΙΛ µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr. 

http://www.elin.gr

