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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια 
Α.Ε. ( η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), οι οποίες αποτελούνται από την 
ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, ενοποιηµένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και 
λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης 
για το εάν οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που  
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και 
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, 
τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση και τις ταµειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) 
του κ.ν. 2190/1920. 
 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λ. Κηφισίας 268 
15232 Χαλάνδρι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 

 

 

 

 

 
 

                Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016 
                Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

                                  Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 

               Α.Μ. ΣΟΕΛ  17701 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  

Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος 2015 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 25 
Φεβρουαρίου 2016. 

Ευστάθιος Τσοτσορός Γρηγόριος Στεργιούλης Ανδρέας Σιάµισιης Στέφανος Παπαδηµητρίου  
    
    

Πρόεδρος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

∆ιευθύνων Σύµβουλος Γενικός ∆ιευθυντής 
Οικονοµικών Οµίλου         

Μέλος ∆.Σ 

∆ιευθυντής Λογιστικής 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 6 3.385.270 3.398.170
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 117.062 131.978
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 8 678.637 682.425
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17 239.538 224.788
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 3 523 1.547
∆άνεια, προκαταβολές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 85.022 86.698

4.506.052 4.525.606
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 10 662.025 637.613
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 752.142 708.227
Ταµειακά διαθέσιµα, ταµειακά ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις 12 2.108.364 1.847.842

3.522.531 3.193.682

Σύνολο ενεργητικού 8.028.583 7.719.288

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.020.081 1.020.081
Aποθεµατικά 14 443.729 435.013
Αποτελέσµατα εις νέον 220.506 163.048
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 1.684.316 1.618.142

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 105.954 110.404

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.790.270 1.728.546

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 16 1.597.954 1.811.995
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 45.287 40.953
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18 95.362 92.728
Προβλέψεις 19 6.405 6.224
Λοιπές υποχρεώσεις 20 22.674 21.861

1.767.682 1.973.761
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 2.795.378 2.679.199
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 21 34.814 60.087
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.290 34.901
∆άνεια 16 1.633.033 1.177.645
Μερίσµατα πληρωτέα 1.116 65.149

4.470.631 4.016.981
Σύνολο υποχρεώσεων 6.238.313 5.990.742

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.028.583 7.719.288
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Σελίδα (8) από (75) 

 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Έτος που έληξε
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7.302.939 9.478.444

Κόστος πωληθέντων (6.608.357) (9.333.608)

Μεικτό κέρδος 694.582 144.836

Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης (339.901) (323.305)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (118.328) (116.947)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 23 (536) (4.266)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 24 9.427 10.770

Λειτουργικό αποτέλεσµα 245.244 (288.912)

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) / έσοδα  - καθαρά 25 (201.045) (215.030)

Κέρδη / (Ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 26 (26.753) (9.198)

Κέρδη από επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 8 21.518 28.245

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 38.964 (484.895)
Φόρος εισοδήµατος 27 6.063 116.305

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) έτους 45.027 (368.590)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν µελλοντικά στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων:
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών 1.615 (6.234)

1.615 (6.234)
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινοµηθούν µελλοντικά στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων:
Κέρδη / (Ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση (255) 375
Απραγµατοποίητα κέρδη / (ζηµιές) στην αποτίµηση πράξεων 
αντιστάθµισης κινδύνου 14 (4.802) (42.289)
Αποχαρακτηρισµός πράξεων αντιστ. κινδύνου µέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδηµάτων 14 24.548 (3.586)
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγµατικές διαφορές (603) 185

18.888 (45.315)

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα), καθαρά από φορολογία 20.503 (51.549)

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα έτους µετά από φόρους 65.530 (420.139)

Κέρδη / (ζηµίες) αποδοτέα σε :
Ιδιοκτήτες της µητρικής 46.684 (365.292)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (1.657) (3.298)

45.027 (368.590)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα αποδοτέα σε: 
Ιδιοκτήτες της µητρικής 67.239 (416.881)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (1.709) (3.258)

65.530 (420.139)

Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ ανά µετοχή) 28 0,15 (1,20)



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε  
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Σελίδα (9) από (75) 

 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 75  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας

Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο Απόθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2014 1.020.081 566.103 512.771 2.098.955 115.511 2.214.466

Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 14 - 330 - 330 45 375
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 14 - 135 - 135 50 185
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών 14 - (6.179) - (6.179) (55) (6.234)
Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου 14 - (42.289) - (42.289) - (42.289)
Αποχαρακτηρισµός πράξεων αντιστ. κινδύνου µέσω της κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων 14 - (3.586) - (3.586) - (3.586)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) - (51.589) - (51.589) 40 (51.549)

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) έτους - - (365.292) (365.292) (3.298) (368.590)
Συνολικά εισοδήµατα για τη χρήση - (51.589) (365.292) (416.881) (3.258) (420.139)

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους 13 - (24) 275 251 - 251
∆ιανοµή αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 4172/2013 - (64.376) 193 (64.183) (22) (64.205)
Μεταφορά φόρου διανοµής αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 4172/2013 - (15.101) 15.101 - - -
Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας - - - - (1.827) (1.827)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.020.081 435.013 163.048 1.618.142 110.404 1.728.546

Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 14 - (178) - (178) (77) (255)
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 14 - (632) - (632) 29 (603)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών 14 - 1.619 - 1.619 (4) 1.615
Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου 14 - (4.802) - (4.802) - (4.802)
Αποχαρακτηρισµός πράξεων αντιστ. κινδύνου µέσω της κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων 14 - 24.548 - 24.548 - 24.548

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) - 20.555 - 20.555 (52) 20.503

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) έτους - - 46.684 46.684 (1.657) 45.027

Συνολικά εισοδήµατα για τη χρήση - 20.555 46.684 67.239 (1.709) 65.530

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους 13 - (2.893) 2.893 - - -
Μεταφορά απο αποθεµατικά στα αποτελέσµατα 14 - (8.946) 8.946 - - -
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (772) (772) - (772)
Φόρος ενδο-οµιλικών µερισµάτων χρήσης 2014 - - (293) (293) - (293)
Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας - - - - (2.741) (2.741)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.020.081 443.729 220.506 1.684.316 105.954 1.790.270
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Σελίδα (10) από (75) 

 

Ενοποιηµένη Kατάσταση Tαµειακών Ροών 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Έτος που έληξε
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 30 494.359 875.532
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (34.648) (22.750)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 459.711 852.782

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (165.253) (135.880)
Είσπραξη από πώληση ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 828 4.981
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής πληρωθέντα (772) -
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις 1.182 -
Εισπραχθέντες τόκοι 8.797 8.841
Μερίσµατα εισπραχθέντα 8 18.289 39.221
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις - καθαρές 8 18 (76)
Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 771 -

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (136.140) (82.913)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι καταβληθέντες (200.793) (196.886)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της εταιρείας (64.004) (363)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µειοψηφίας (2.770) (1.827)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 420.924 1.111.611
Εξοφλήσεις δανείων (226.690) (827.781)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (73.333) 84.754

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένες 
καταθέσεις 250.238 854.623

Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις στην αρχή του έτους 12 1.847.842 959.602
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένες 
καταθέσεις 10.284 33.617
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένες 
καταθέσεις 250.238 854.623

Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις στο τέλος του έτους 12 2.108.364 1.847.842
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Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (11) από (75) 

Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια και οι θυγατρικές της εταιρείες («Ελληνικά Πετρέλαια» ή «o Όµιλος») 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας κυρίως στην Ελλάδα, τη Νοτιανατολική Ευρώπη και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Οι δραστηριότητες του Οµίλου περιλαµβάνουν τη διύλιση και εµπορία προϊόντων 
πετρελαίου, την παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών προϊόντων και την έρευνα για υδρογονάνθρακες. O Όµιλος 
παρέχει επίσης µηχανολογικές υπηρεσίες, ενώ µέσω των συµµετοχών του στη ∆ΕΠΑ και την Elpedison B.V., 
δραστηριοποιείται και στον τοµέα εµπορίας φυσικού αερίου καθώς και στην παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Η µητρική εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Χειµάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι. Οι µετοχές της εταιρείας είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου µέσω GDRs. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για το έτος 2015 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2016. 
Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
µετά τη δηµοσίευση τους. 

2 Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών  

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη 
εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά.   

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») παρουσιάζουν την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές του Οµίλου µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Λαµβάνοντας τα ανωτέρω 
θέµατα υπόψη, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι: (α) η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη 
βάση προετοιµασίας της παρούσας οικονοµικής πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 
του Οµίλου παρουσιάζονται εύλογα σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 
κατωτέρω: 

• διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, λοιπά χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (περιλαµβανοµένων και των παραγώγων), τα οποία αποτιµούνται 
στην εύλογη αξία τους. 

• Στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται µε υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία – αποτίµηση στην εύλογη αξία. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί άσκηση κρίσης από την 
∆ιοίκηση του Οµίλου καθώς επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών για τον 
υπολογισµό των διαφόρων λογιστικών µεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού 
υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για 
τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 4 «Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές». Οι 
εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου και τα 
πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.  
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Σελίδα (12) από (75) 

2.1.1 Αλλαγές σε πρότυπα και διερµηνείες 

(α)  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες για πρώτη φορά 
την οικονοµική περίοδο που ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2015.  

•••• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015).  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ. 

– ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει 
εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει 
του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

– ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το 
∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio 
exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη 
χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

– ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως 
το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν έχει σηµαντική επίδραση για τον Όµιλο. 

(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες τα οποία δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από τον 
Όµιλο. 

Έχουν εκδοθεί ορισµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά 
για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2015. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την 
επίδραση της εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

•••• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Φεβρουαρίου 2015). 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ. Επί του παρόντος ο Όµιλος αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

– ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 
ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο 
υπηρεσίας’. 

– ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 
ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται 
ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 
32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, 
χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 
επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

– ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της 
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 
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– ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει 
τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των 
τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

– ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα 
τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν 
µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

– ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να 
συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 
στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

•••• ∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση 
εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και 
απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που 
παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού 
ποσοστού του µισθού. Η υιοθέτηση της συγκεκριµένης τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει σηµαντική 
επίδραση στον Όµιλο. 

•••• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η  Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

− ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα 
στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς 
διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν 
πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

− ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες 
οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για 
εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί 
συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις 
ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

− ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το 
επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα 
στην οποία αυτές προκύπτουν. 

− ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του 
«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 
αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

•••• ∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να 
εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία  
αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.  
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••••  ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση 
διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισµό των 
αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 
κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο.  

•••• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις 
οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης προκειµένου να 
λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους 
οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.  

•••• ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “ Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από 
την υποχρέωση ενοποίησης” ( εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών 
επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•••• ∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “ Γνωστοποιήσεις” ( εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις 
έννοιες της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή 
των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

•••• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να 
παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε 
να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα 
για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική 
αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη 
µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•••• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Το 
∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο 
αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών 
ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 “Λογιστική Αντιστάθµισης” καθιερώνει µία προσέγγιση 
της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο 
τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 
στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•••• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019).Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός 
του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση 
που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα 
ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να 
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω 
των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε  

τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 
Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (15) από (75) 

του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε 
τύπο σύµβασης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

•••• ∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από 
δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.2 Ενοποίηση Οικονοµικών Καταστάσεων 

(α) Θυγατρικές Εταιρείες 

Θυγατρικές του Οµίλου είναι τα νοµικά πρόσωπα (συµπεριλαµβανοµένων των structured entities) στα οποία ο 
Όµιλος ασκεί έλεγχο. Ο Όµιλος ελέγχει µία εταιρεία όταν εκτίθεται ή έχει δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις 
από τη συµµετοχή του στην εταιρεία και έχει την ικανότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις µέσω του ελέγχου 
που ασκεί. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταβιβάζεται στον 
Όµιλο. Εξαιρούνται της ενοποίησης από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 

Η λογιστική µέθοδος της απόκτησης εφαρµόζεται για την λογιστικοποίηση της ενοποίησης θυγατρικών από τον 
Όµιλο.  

Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Οµίλου, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη/ζηµίες που σχετίζονται µε 
συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Κέρδη/ ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του 
Οµίλου που περιλαµβάνονται στα πάγια απαλείφονται επίσης. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών 
έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο για να συµφωνούν µε τις λογιστικές αρχές του Οµίλου. 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα αποτελέσµατα και τη καθαρή θέση θυγατρικών εταιρειών, εµφανίζονται ξεχωριστά 
στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης, στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων και στην 
ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων.   

(β) Μεταβολές σε ποσοστά συµµετοχής σε θυγατρικές, χωρίς ταυτόχρονη αλλαγή στον έλεγχο επί της 
θυγατρικής.  

Συναλλαγές µε τους µετόχους µειοψηφίας οι οποίες δεν επηρεάζουν τον έλεγχο που ασκεί ο Όµιλος στην 
θυγατρική εταιρεία, επιµετρούνται και καταχωρούνται σαν συναλλαγές κεφαλαίου (equity transactions) -  δηλαδή 
o χειρισµός είναι ο ίδιος µε τις συναλλαγές των κύριων µετόχων του Οµίλου. Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος 
που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού µεριδίου της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της 
θυγατρικής αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την πώληση στους µετόχους 
της µειοψηφίας καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια. 

(γ) Πώληση / παύση ελέγχου θυγατρικής 

Μόλις ο Όµιλος παύσει να έχει έλεγχο, το εναποµένον ποσοστό συµµετοχής επαναϋπολογίζεται στην εύλογη αξία 
του, κατά την ηµεροµηνία παύσης του ελέγχου και τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως συνδεδεµένη επιχείρηση, 
κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού µε αξία κτήσης την εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, 
ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα της θυγατρικής λογιστικοποιούνται όπως 
στην περίπτωση της πώλησής τους, ήτοι ενδέχεται να χρειαστεί να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα.  

(δ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις και µέθοδος ενοποίησης καθαρής θέσης 

Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι νοµικά πρόσωπα στα οποία ο Όµιλος εξασκεί σηµαντική επιρροή αλλά όχι 
έλεγχο που συνοδεύεται συνήθως από µετοχικά δικαιώµατα µετά ψήφου από 20% - 50%. Η αξία της επένδυσης 
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στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις υπολογίζεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, βάση της οποίας η επένδυση 
αρχικά αναγνωρίζεται στο κόστος, ενώ στις επόµενες χρήσεις αυξοµειώνεται µε το µερίδιο κέρδους ή ζηµιάς που 
αναλογεί στον Όµιλο. Το κόστος επένδυσης του Οµίλου σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την 
υπεραξία που υπολογίζεται κατά την εξαγορά. (Σηµ. 2.8). Μερίσµατα που έχουν εισπραχθεί ή που έχουν εγκριθεί 
προς διανοµή από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή τις κοινοπραξίες, µειώνουν το υπόλοιπο της επένδυσης στον 
ισολογισµό του Οµίλου. 

Εάν η συµµετοχή σε µια συνδεδεµένη επιχείρηση, µειωθεί, αλλά η σηµαντική επιρροή παραµένει, µόνο ένα µέρος 
του ποσού που είχε αναγνωριστεί κατευθείαν στην καθαρή θέση, πρέπει να µεταφερθεί στο αποτέλεσµα.  

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή ζηµίες µετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο 
της µεταβολής στα λοιπά συνολικά έσοδα αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά αποτελέσµατα του Οµίλου. Οι 
συνολικές µεταβολές µετά την εξαγορά αντισταθµίζονται µε το κόστος αγοράς. Όταν το µερίδιο του Οµίλου στις 
ζηµίες µετά την εξαγορά ισούται µε ή υπερβεί το κόστος απόκτησης ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες 
εκτός αν έχει αναλάβει νοµικές ή συµβατικές υποχρεώσεις ή έχει προβεί σε πληρωµές για λογαριασµό της 
συνδεδεµένης επιχείρησης. 

Ο Όµιλος εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εάν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης των συµµετοχών σε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Εάν κάποια συµµετοχή πρέπει να απαξιωθεί, ο Όµιλος υπολογίζει το ποσό της 
απαξίωσης ως τη διαφορά µεταξύ του ανακτήσιµου ποσού της συµµετοχής και του υπολοίπου στα βιβλία του 
Οµίλου.  

Κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από συναλλαγές “προς τα άνω” (upstream) και “προς τα κάτω” (downstream), 
µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις του 
Οµίλου, µόνο στο βαθµό του συµφέροντος µη-συσχετιζόµενων επενδυτών στη συνδεδεµένη. Μη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν η συναλλαγή αποτελεί ένδειξη απαξίωσης του 
στοιχείου που µεταφέρθηκε. Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων είναι εναρµονισµένες µε τις 
πολιτικές που έχει υιοθετήσει ο Όµιλος. 

(ε) Από κοινού συµφωνίες 

Ο Όµιλος εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 11 σε όλες τις από κοινού συµφωνίες στις οποίες µετέχει. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 
11, οι από κοινού συµφωνίες ταξινοµούνται είτε ως κοινές επιχειρήσεις είτε ως κοινοπραξίες, ανάλογα µε τα 
συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του κάθε επενδυτή.   

Οι κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, σύµφωνα µε την οποία το µερίδιο του 
Οµίλου στην κοινοπραξία αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος και στη συνέχεια προσαρµόζεται µε το µερίδιο του 
Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµίες µετά την απόκτηση και µε µεταβολές στα αποθεµατικά. Όταν το µερίδιο του 
Οµίλου στις ζηµίες µετά την εξαγορά ισούται µε ή υπερβεί το κόστος απόκτησης ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει 
περαιτέρω ζηµίες εκτός αν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει προβεί σε πληρωµές για λογαριασµό της 
κοινοπραξίας. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη σχετιζόµενα µε συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των 
κοινοπραξιών απαλείφονται στο ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην κοινοπραξία. Μη πραγµατοποιηθείσες 
ζηµιές επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή αποτελεί ένδειξη απαξίωσης του περιουσιακού στοιχείου που 
µεταβιβάζεται. Οι λογιστικές αρχές των κοινοπρακτικών οντοτήτων έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο για 
να εξασφαλιστεί συνάφεια µε τις λογιστικές αρχές του Οµίλου. 

Οι κοινές επιχειρήσεις προκύπτουν όπου ο Όµιλος έχει δικαιώµατα στο ενεργητικό και στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις κοινές επιχειρήσεις. Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο του από τα περιουσιακά στοιχεία, τις 
υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της κοινής επιχείρησης συµπεριλαµβανοµένης της αναλογίας εκείνων που 
διακρατώνται ή υφίστανται από κοινού, στους αντίστοιχους λογαριασµούς στις οικονοµικές καταστάσεις.  
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2.3 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

Η λογιστική µέθοδος της απόκτησης εφαρµόζεται για την λογιστικοποίηση της ενοποίησης θυγατρικών από τον 
Όµιλο. 

Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των 
υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή υφίστανται και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που έχουν εκδοθεί 
κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Το κόστος εξαγοράς περιλαµβάνει την εύλογη αξία ενδεχοµένων 
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, 
οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε ένα επιχειρησιακό συνδυασµό αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά περίπτωση ο Όµιλος 
αναγνωρίζει την αξία του ποσοστού δικαιωµάτων µειοψηφίας είτε στην εύλογη αξία του ή ως ποσοστό των 
µειοψηφούντων µετόχων επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Τα έξοδα που σχετίζονται 
µε την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  

Στη περίπτωση όπου η αποπληρωµή ολόκληρου ή µέρους του τιµήµατος πραγµατοποιηθεί µε µετρητά, θα γίνει 
µακροπρόθεσµα, το πληρωτέο ποσό θα πρέπει να προεξοφληθεί στη παρούσα αξία της µέρας συναλλαγής. Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιµοποιηθεί είναι το επιτόκιο στο οποίο θα µπορούσε η εταιρεία να δανειστεί 
από ανεξάρτητη πηγή κάτω από αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.   

Τυχόν ενδεχόµενο τίµηµα πληρωτέο από τον Όµιλο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς και κατηγοριοποιείται είτε στη καθαρή θέση είτε ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Ποσά 
που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση επαναξιολογούνται όσον αφορά την εύλογη αξία 
τους και τυχόν µεταβολές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

Η διαφορά µεταξύ του συνολικού κόστους απόκτησης, πλέον της εύλογης αξίας του ποσοστού δικαιωµάτων 
µειοψηφίας και της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς του µεριδίου του Οµίλου στα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν καταγράφεται σαν υπεραξία. Εάν αυτή είναι µικρότερη από την εύλογη 
αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απ ευθείας στα 
αποτελέσµατα (Σηµ. 2.8).  

2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Οι επιχειρηµατικοί τοµείς είναι συµβατοί µε την πληροφόρηση που παρέχεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, η 
οποία ελέγχει τις εσωτερικές αναφορές χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για να αξιολογήσει την επίδοση της 
Εταιρείας και του Οµίλου και να λάβει αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων και τις στρατηγικές 
κινήσεις του Οµίλου. 

2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου καταχωρούνται µε βάση το κύριο νόµισµα 
του οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς 
του Οµίλου. ∆εδοµένου ότι η διύλιση και εµπορία πετρελαιοειδών αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του 
Οµίλου, οι τιµές αγοραπωλησίας αργού και πετρελαιοειδών βασίζονται κατά κύριο λόγο και σύµφωνα µε την 
πρακτική του κλάδου στις διεθνείς τιµές αναφοράς αργού και πετρελαιοειδών σε ∆ολάρια Αµερικής. Οι εταιρείες 
του Οµίλου µετατρέπουν τις αξίες αυτές στα τοπικά τους νοµίσµατα (οι περισσότερες σε Ευρώ) µε βάση τις 
ισχύουσες ισοτιµίες της ηµεροµηνίας συναλλαγής.  

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών ή κατά τη µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, 
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αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Στην περίπτωση που αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων 
χρηµατοροών ή σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων µεταφέρονται απ’ ευθείας στην καθαρή 
θέση. 

Τα κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές συµπεριλαµβάνονται στην ίδια γραµµή των αποτελεσµάτων, 
στην οποία εµφανίζεται και η συναλλαγή από την οποία προήλθαν, εκτός των συναλλαγµατικών διαφορών που 
προέρχονται από δάνεια, καταθέσεις και ταµειακά διαθέσιµα, τα οποία εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή 
(Κέρδη/(Ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές). 

Μη χρηµατικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία επιµετρούνται σε εύλογη αξία σε ξένο νόµισµα, 
µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ίσχυε την ηµεροµηνία που καθορίστηκε η 
εύλογη αξία. Συναλλαγµατικές διαφορές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία επιµετρούνται σε εύλογη 
αξία, συµπεριλαµβάνονται στα κέρδη ή ζηµιές από µεταβολές στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, 
συναλλαγµατικές διαφορές µη χρηµατικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού όπως µετοχές σε εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σαν µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από 
µεταβολή στην εύλογη αξία ενώ συναλλαγµατικές διαφορές σε µη χρηµατικά, στοιχεία του ενεργητικού, όπως 
µετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση, περιλαµβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

 (γ) Εταιρείες του Οµίλου 

Τα αποτελέσµατα και η χρηµατοοικονοµική θέση όλων των θυγατρικών του Οµίλου που έχουν λειτουργικό 
νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα αναφοράς µετατρέπονται στο νόµισµα αναφοράς ως ακολούθως: 

(ι) Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κάθε ισολογισµού που παρουσιάζεται µετατρέπονται µε  την 
ισοτιµία της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. 

(ιι) Έσοδα και έξοδα για κάθε λογαριασµό αποτελεσµάτων µετατρέπονται µε µέσες ισοτιµίες ( εκτός αν 
οι µέσες τιµές δεν αποτελούν καλή προσέγγιση της συσσωρευτικής επίδρασης που προέρχεται από 
τις ισοτιµίες της ηµέρας που γίνονται οι συναλλαγές στην οποία περίπτωση χρησιµοποιούνται οι 
συναλλαγές της ηµεροµηνίας που γίνεται η συναλλαγή). 

(ιιι) Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται σαν ξεχωριστή κίνηση στην 
καθαρή θέση. 

Στην ενοποίηση όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή του κόστους των 
επενδύσεων σε δραστηριότητες του εξωτερικού καθώς επίσης και από δανεισµό αναγνωρίζονται στα Λοιπά 
Συνολικά Έσοδα/Έξοδα. Όταν µια δραστηριότητα του εξωτερικού πωληθεί συναλλαγµατικές διαφορές που είχαν 
καταχωρηθεί στην καθαρή θέση µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σαν µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από την 
πώληση. 

Υπεραξίες και τροποποιήσεις της εύλογης αξίας που προέρχονται από την απόκτηση ξένων εταιρειών θεωρούνται 
σαν στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ξένης εταιρείας και αποτιµούνται µε την ισοτιµία της 
ηµεροµηνίας του ισολογισµού. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση. 

2.6 Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνουν κυρίως οικόπεδα, κτίρια (βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις του δικτύου λιανικής και γραφεία), µονάδες διυλιστηρίων, πλοία και εξοπλισµό. Τα ενσώµατα 
πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σχετιζόµενα µε το πάγιο θα 
εισρεύσουν στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 
παγίων που έχουν αντικατασταθεί διαγράφεται στα αποτελέσµατα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
διαγράφεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται, εκτός από το κόστος της περιοδικής γενικής συντήρησης 
των διυλιστηρίων το οποίο κεφαλαιοποιείται και διαγράφεται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο 
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απόσβεσης µέχρι την επόµενη προγραµµατισµένη γενική συντήρηση στο βαθµό που τα κόστη αυτά βελτιώνουν 
είτε την ωφέλιµη ζωή του παγίου είτε την παραγωγική του δυναµικότητα. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση είναι πάγια που βρίσκονται υπό κατασκευή (σχετίζονται κυρίως µε τις µονάδες 
διύλισης) και αναγράφονται στο κόστος. Το κόστος περιλαµβάνει το κόστος κατασκευής επαγγελµατικές αµοιβές 
και άλλες άµεσες δαπάνες, Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται, καθώς το πάγιο που αφορούν δεν 
είναι διαθέσιµο για χρήση.    

Τα οικόπεδα δεν υπόκεινται σε απόσβεση, επίσης. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 
την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους που έχει ως εξής: 

 

– Κτίρια 13 – 40 έτη 

– Μηχ/κός εξοπλισµός  

� Εξειδικευµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και 
µηχανήµατα 

� Αγωγοί 

10 – 35 έτη 
 

30 – 40 έτη 

� Λοιπός εξοπλισµός 5 – 10 έτη 

– Μεταφορικά µέσα  

� Πλοία µεταφοράς LPG και λευκών προϊόντων 8 – 25 έτη 

� Λοιπά Μεταφορικά Μέσα 5 – 10 έτη 

– Έπιπλα και εξαρτήµατα  

� Υπολογιστές 3 – 5 έτη 

� Λοιπά έπιπλα και εξαρτήµατα 4 – 10 έτη 

Οι εξειδικευµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν µονάδες διυλιστηρίων, εργοστάσια πετροχηµικών, 
δεξαµενές καυσίµων και πρατήρια καυσίµων. Με βάση τις τεχνικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν, η 
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των νέων µονάδων του διυλιστηρίου (διυλιστήριο Ελευσίνας) έχει εκτιµηθεί στα 35 
έτη. Από την 1η Ιουλίου 2013 η υπολειπόµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή των άλλων µονάδων διύλισης έχει 
αναθεωρηθεί και αναµορφωθεί και σε γενικές γραµµές δεν υπερβαίνει τα 25 έτη. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 

Όταν η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. (Σηµ. 2.10). 

Κέρδη ή ζηµίες από την πώληση ενσωµάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος και της 
λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζηµίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσµατα σαν µέρος των 
λοιπών εσόδων / (εξόδων) και λοιπών κερδών / (ζηµιών). 

2.7 Κόστος δανεισµού 

Έξοδα δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και µέχρι αυτά 
να καταστούν έτοιµα προς χρήση. 

Έξοδα δανεισµού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν ειδικά για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιµοποιήθηκαν για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το µέρος των εξόδων δανεισµού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται 
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εφαρµόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του παγίου. Τα υπόλοιπα έξοδα 
δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το επιπλέον ποσό µεταξύ της αξίας εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου του 
Οµίλου επί των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων δεσµεύσεων του 
αγοραζόµενου πλέον της εύλογης αξίας του µεριδίου της µειοψηφίας, κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κέρδη 
ή ζηµίες από την πώληση µιας θυγατρικής περιλαµβάνουν το υπόλοιπο της υπεραξίας που σχετίζεται µε τη 
συγκεκριµένη προς πώληση θυγατρική. Στην περίπτωση κατά την οποία η εύλογη αξία του µεριδίου της Εταιρείας 
στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που εξαγοράζεται κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης είναι µεγαλύτερη 
από το κόστος αγοράς, προκύπτει αρνητική υπεραξία η οποία και αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα.  

Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών για έλεγχο αποµείωσης. Η κατανοµή γίνεται 
στις οµάδες των µονάδων που αναµένεται να ωφεληθούν από τους επιχειρηµατικούς συνδυασµούς στους οποίους 
δηµιουργήθηκε η υπεραξία και αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το λειτουργικό τοµέα. Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως, ή και συντοµότερα εφόσον υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Η τρέχουσα αξία συγκρίνεται µε 
την ανακτήσιµη αξία, η οποία ορίζεται ως η υψηλότερη µεταξύ αξίας χρήσης και εύλογης αξίας µείον έξοδα 
πωλήσεων. Οποιαδήποτε αποµείωση αναγνωρίζεται ως έξοδο άµεσα και δεν αναστρέφεται µεταγενέστερα.  

(β)  ∆ικαιώµατα µισθώσεων πρατηρίων 

Τα δικαιώµατα µισθώσεων χώρων περιλαµβάνουν εφάπαξ καταβολές προς πρατηριούχους που δίδονται κατά την 
υπογραφή νέων συµβάσεων µίσθωσης για πρατήρια που αποκτούνται για πρώτη φορά για την εξασφάλιση της 
χρήσης και του ελέγχου των πρατηρίων. Οι πληρωµές αυτές αποτελούν κίνητρα που δίδονται για να εξασφαλίσουν 
την προώθηση σήµατος και µελλοντικά έσοδα και εποµένως κεφαλαιοποιούνται σύµφωνα µε το IAS 38 «Άυλα 
περιουσιακά στοιχεία». Η φήµη και πελατεία πρατηρίων αποσβένεται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

(γ) ∆ικαιώµατα και άδειες 

«Τα δικαιώµατα και άδειες» έχουν συγκεκριµένη διάρκεια ζωής και παρουσιάζονται στο κόστος µείον 
συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο για να κατανείµει το 
κόστος των δικαιωµάτων στην εκτιµώµενη διάρκεια ζωής. 

Οι άδειες και δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται 
στην περίοδο της έρευνας σύµφωνα µε τους όρους των εκάστοτε αδειών.  

(δ) Λογισµικό 

Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Το κόστος των αδειών για τη χρήση 
λογισµικού κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου λογισµικού έως 
ότου να είναι έτοιµο προς χρήση. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 
τους (3 έως 5 χρόνια) µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης.  

2.9 Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων 

(α) Πάγια στοιχεία ενεργητικού έρευνας και αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας και πριν προκύψει εµπορικά εκµεταλλεύσιµη ανακάλυψη, οι δαπάνες της 
έρευνας και αξιολόγησης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου εξοδοποιούνται. Γεωλογικά και γεωφυσικά 
κόστη όπως και κόστη άµεσα συνδεδεµένα µε µια έρευνα εξοδοποιούνται άµεσα. Τα κόστη απόκτησης 
δικαιωµάτων έρευνας κεφαλαιοποιούνται στα ασώµατα πάγια και αποσβένονται στη διάρκεια της σχετικής άδειας 
ή ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών αν διαφοροποιούνται σηµαντικά. 
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(β) Ανάπτυξη ενσώµατων και ασώµατων παγίων ενεργητικού  

∆απάνες για την κατασκευή, εγκατάσταση ή ολοκλήρωση έργων υποδοµής όπως πλατφόρµες, αγωγοί και οι 
γεωτρήσεις εµπορικά εκµεταλλεύσιµων πηγών / κοιτασµάτων κεφαλαιοποιούνται µέσα στα ασώµατα και 
ενσώµατα πάγια ανάλογα µε τη φύση τους. Όταν η περίοδος ανάπτυξης ολοκληρωθεί για ένα συγκεκριµένο 
κοίτασµα τότε το κόστος της µεταφέρεται στα πάγια. Καµία απόσβεση δεν χρεώνεται στη φάση της ανάπτυξης. 

(γ) Πάγια στοιχεία ενεργητικού παραγωγής πετρελαίου και αερίου  

Τα πάγια στοιχεία πετρελαίου και αερίου αποτελούν συσσωρευόµενα πάγια και δαπάνες ανάπτυξης που 
σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγή εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων.  

(δ) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού  

Τα ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία πετρελαίου και αερίου αποσβένονται µε τη µέθοδο των συντελεστών 
ανά µονάδα παραγωγής. Οι συντελεστές ανά µονάδα παραγωγής βασίζονται σε αποδεδειγµένα αποθέµατα, τα 
οποία είναι πετρέλαιο, αέριο και άλλα ορυκτά αποθέµατα τα οποία εκτιµάται ότι θα ανακτηθούν από τις 
υπάρχουσες υποδοµές µε τη χρήση των τρεχουσών µεθόδων εκµετάλλευσης. Οι ποσότητες πετρελαίου και αερίου 
θεωρούνται παραχθείσες από τη στιγµή που µετρηθούν µε όργανα µέτρησης στο συµβατικό σηµείο µεταβίβασης 
στον αγοραστή ή στα σηµεία διεξαγωγής της πώλησης και συγκεκριµένα στη βαλβίδα εξόδου της δεξαµενής 
αποθήκευσης της περιοχής του κοιτάσµατος. 

(ε) Αποµείωση – Πάγια στοιχεία ενεργητικού έρευνας και αξιολόγησης  

Έξοδα απόκτησης δικαιωµάτων έρευνας εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν 
αποµείωση. Για τους σκοπούς της αποτίµησης της αποµείωσης τα έξοδα απόκτησης δικαιωµάτων έρευνας τα 
οποία υποβάλλονται σε εξέταση για αποµείωση, οµαδοποιούνται στις υπάρχουσες µονάδες δηµιουργίας ταµιακών 
ροών (Μ∆ΤΡ) των παραγωγικών κοιτασµάτων που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια και το δικαίωµα  
έρευνας που αφορούν. 

(στ) Αποµείωση – Αποδεδειγµένα ενσώµατα πάγια στοιχεία ενεργητικού πετρελαίου και αερίου και ασώµατα πάγια  

Αποδεδειγµένα ενσώµατα πάγια στοιχεία πετρελαίου και αερίου και ασώµατα πάγια, εξετάζονται για αποµείωση 
όταν γεγονότα ή αλλαγές των περιστάσεων υποδεικνύουν ότι το τρέχον υπόλοιπο του παγίου δεν πρόκειται να 
ανακτηθεί. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν το τρέχον υπόλοιπο του παγίου υπερβαίνει το ανακτήσιµο 
ποσό.  Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης του αξίας µείον τα έξοδα διάθεσης και της 
αξίας χρήσης του. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της αποµείωσης, τα πάγια στοιχεία οµαδοποιούνται στο 
κατώτατο επίπεδο για το οποίο υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές. 

2.10 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως ή και συχνότερα εάν υπάρχουν συγκεκριµένα γεγονότα και ενδείξεις τα οποία να 
υποδεικνύουν πιθανή αποµείωση των στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία 
του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίµηση των ζηµιών 
αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή 
αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
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2.11 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

2.11.1 Ταξινόµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, επενδύσεις διακρατούµενες στη λήξη, 
επενδύσεις δάνεια και απαιτήσεις και επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό 
για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την 
ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαµβάνονται 
στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθµιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν 
την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση 
είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση συµπεριλαµβάνονται στο µη-κυκλοφορούν ενεργητικό. 

(β) Επενδύσεις διακρατούµενες στη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία διαπραγµατεύονται σε ενεργές 
χρηµαταγορές, µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και καθορισµένη λήξη, τα οποία η εταιρεία έχει και την 
πρόθεση και την ικανότητα να διακρατήσει ως τη λήξη τους, εκτός από εκείνα τα οποία η εταιρεία αρχικά 
αναγνώρισε είτε ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, είτε ως δάνεια και 
απαιτήσεις ή ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

(γ) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, τα οποία περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 (δ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση στη περίπτωση που δεν 
έχουν πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και καθορισµένη λήξη, ενώ η διοίκηση του Οµίλου προτίθεται να τα 
διατηρήσει µεσοµακροπρόθεσµα. Επίσης η κατηγορία περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. 
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 
ρευστοποιήσει εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

2.11.2 Αλλαγές στη Ταξινόµηση  

Ο Όµιλος µπορεί να επιλέξει να αλλάξει τη ταξινόµηση ενός µη παράγωγου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου το οποίο αρχικά ταξινοµήθηκε στη κατηγορία «Επενδύσεις διακρατούµενες στη λήξη», εάν το 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο δεν διατηρείται πλέον µε αυτό το σκοπό. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, εκτός των 
δανείων και απαιτήσεων, επιτρέπεται να επαναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία από την κατηγορία «Επενδύσεις 
διακρατούµενες στη λήξη», µόνο σε ακραίες περιπτώσεις γεγονότων που δεν θεωρούνται συνηθισµένα και δεν 
είναι πιθανόν να συµβούν ξανά στο άµεσο µέλλον. Επίσης ο Όµιλος µπορεί να επαναταξινοµήσει 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που βρίσκονται στις κατηγορίες «Επενδύσεις διακρατούµενες στη λήξη» ή 
«∆ιαθέσιµα προς πώληση», στη κατηγορία «∆άνεια και απαιτήσεις», στη περίπτωση που ο Όµιλος έχει τη 
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πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο µέλλον ή µέχρι τη λήξη, την 
ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης. 

Αλλαγές στη ταξινόµηση γίνονται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης. Η εύλογη αξία 
γίνεται το νέο κόστος ή το νέο αναπόσβεστο κόστος κατά περίπτωση και κανένας αντιλογισµός κερδών ή ζηµιών 
από µεταβολές της εύλογης αξίας που προέκυψαν πριν την επαναταξινόµηση, δεν µπορεί να γίνει. Το πραγµατικό 
επιτόκιο για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επαναταξινοµήθηκαν στις κατηγορίες «∆άνεια και απαιτήσεις» ή 
«Επενδύσεις διακρατούµενες στη λήξη» καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης. Περαιτέρω 
αυξήσεις στις εκτιµήσεις χρηµατοοικονοµικών ροών, δεν αναπροσαρµόζουν το πραγµατικό επιτόκιο αναδροµικά.    

2.11.3 Αναγνώριση και Επιµέτρηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρούνται σε εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής εξοδοποιούνται στα αποτελέσµατα. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 
που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 
συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 
ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

∆άνεια και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούµενα ως τη λήξη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται 
στo αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατοποιηθέντα και εξ αποτιµήσεως 
κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας 
«χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που 
προκύπτουν. Τα κέρδη ή ζηµιές εξ αποτιµήσεως που προκύπτουν από την µεταβολή στην εύλογη αξία 
χρηµατικών και µη χρηµατικών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα προς πώληση 
περιλαµβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Όταν επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση πωληθούν ή 
αποµειωθούν η συσσωρευµένη µεταβολή στην εύλογη αξία τους µεταφέρεται στα αποτελέσµατα σαν κέρδη ή 
ζηµιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που απεικονίζονται ανάλογα µε τις 
πραγµατικές συνθήκες του εκδότη. 

2.11.4 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µπορούν να συµψηφιστούν µε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και το 
καθαρό υπόλοιπο να εµφανισθεί στον Ισολογισµό εφόσον υπάρχει σχετικό νοµικά κατοχυρωµένο δικαίωµα και 
υπάρχει και η πρόθεση να διακανονισθεί το συµψηφισµένο υπόλοιπο ή να εισπραχθεί η απαίτηση και καταβληθεί 
η υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νοµικά κατοχυρωµένο δικαίωµα δεν πρέπει να εξαρτάται από µελλοντικό γεγονός 
και να δύναται να ασκηθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης καθώς και σε περίπτωση 
αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυµβαλλόµενου. 

2.11.5 Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Ο έλεγχος αποµείωσης 
των δανείων και απαιτήσεων περιγράφεται στην σηµείωση 2.15.   
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(β) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια 
ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά - που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας µείον προγενέστερες ζηµιές αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα 
για το συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο - µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των 
συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

2.12 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και δραστηριότητες αντιστάθµισης κινδύνων 

Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου, ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα επί 
συναλλάγµατος και εµπορευµάτων για να αντισταθµίσει τους κινδύνους που συνδέονται µε τη µελλοντική 
διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των τιµών των εµπορευµάτων. Αυτά τα παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία κατά την ηµεροµηνία συµβάσεως και 
µεταγενέστερα επιµετρούνται στην εύλογή τους αξία. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παράγωγων 
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων αναγνωρίζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού είτε στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων είτε στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το κατά πόσο το παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο πληροί 
τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνων και, εφόσον αυτό ισχύει, ανάλογα µε τη φύση του 
αντικειµένου αντιστάθµισης. Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί  τα παράγωγα :  

(α) Σε αντιστάθµιση της εύλογης αξίας που έχει αναγνωριστεί σαν ενεργητικό ή παθητικό στοιχείο ή µια 
εταιρική υποχρέωση (fair value hedge) και  

(β) Σε αντιστάθµιση συγκεκριµένου κινδύνου συνδεδεµένου µε αναγνωρισµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού ή παθητικού ή µια συναλλαγή που είναι πολύ πιθανό να πραγµατοποιηθεί (αντιστάθµιση µελλοντικών 
ταµειακών ροών- cash flow hedge). 

Ο Όµιλος καταγράφει κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής τη σχέση µεταξύ του αντισταθµιστικού εργαλείου και 
του αντικειµένου αντιστάθµισης καθώς και το σκοπό διαχείρισης κινδύνου και της στρατηγικής υλοποίησης 
συναλλαγών αντιστάθµισης κινδύνου. Ο Όµιλος καταγράφει επίσης, τόσο κατά τη δηµιουργία της συναλλαγής 
αντιστάθµισης όσο και στη συνέχεια, το κατά πόσο τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις συναλλαγές 
είναι αποτελεσµατικά στο να αντισταθµίζουν διακυµάνσεις στις εύλογες αξίες ή στις ταµειακές ροές των 
αντικειµένων αντιστάθµισης. 

Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συµπεριλαµβάνουν 
χρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (ICE futures), εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης, και δικαιώµατα προαίρεσης (options). 

Αντιστάθµιση µελλοντικών ταµειακών ροών 

Το µέρος των µεταβολών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην αποτελεσµατική αντιστάθµιση του κινδύνου, 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά απορρέει από µεταβολές στην εύλογη αξία που 
αναλογεί στη µη αποτελεσµατική αντιστάθµιση κινδύνων, αναγνωρίζεται άµεσα στη κατάσταση αποτελεσµάτων, 
στα «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) και λοιπά κέρδη / (ζηµιές)». Τα συσσωρευµένα ποσά στα ίδια κεφάλαια 
ανακυκλώνονται µέσω της κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων στο κόστος πωληθέντων στις περιόδους όπου το 
αντικείµενο αντιστάθµισης επηρεάζει το αποτέλεσµα (όταν δηλαδή λαµβάνει χώρα η προβλεπόµενη προς 
αντιστάθµιση συναλλαγή). 

Όταν ένα χρηµατοοικονοµικό εργαλείο αντιστάθµισης ταµειακών ροών λήξει, πουληθεί, ή πλέον δεν πληρεί τα 
κριτήρια αντιστάθµισης ταµειακών ροών, συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια 
παραµένουν εκεί έως ότου η προβλεπόµενη συναλλαγή αναγνωριστεί τελικά στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
Στην περίπτωση που δεν αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η προβλεπόµενη συναλλαγή, η λογιστική αντιστάθµισης 
κινδύνων διακόπτεται και τα συσσωρευµένα κέρδη / ζηµιές που βρίσκονται στα ίδια κεφάλαια µεταφέρονται 
άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων στα «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) και λοιπά κέρδη / (ζηµιές)». 
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Παράγωγα προς πώληση 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης 
κινδύνου ταξινοµούνται ως παράγωγα προς πώληση και επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων. ∆ιακυµάνσεις στην εύλογη αξία αυτών των παραγώγων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις 
λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνου αναγνωρίζονται άµεσα στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων. 

2.13 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει επαρκής βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις. Επιχορηγήσεις που σχετίζονται 
µε πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν κρατικές επιχορηγήσεις εποµένων περιόδων και 
συµπεριλαµβάνονται στις «Λοιπές υποχρεώσεις» ως κρατικές επιχορηγήσεις. Μετά πιστώνονται στα 
αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων που αναφέρονται σε άµεση σχέση µε τις 
αποσβέσεις του συγκεκριµένου παγίου. 

2.14 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτελούνται από αργό πετρέλαιο και λοιπές πρώτες ύλες, διυλισµένα και ηµιτελή προϊόντα, 
πετροχηµικά, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και λοιπά υλικά. 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των τελικών και 
ηµιτελών προϊόντων περιλαµβάνει την αξία των πρώτων υλών, άµεσες δαπάνες προσωπικού, λοιπά άµεσα κόστη 
και γενικά βιοµηχανικά έξοδα. ∆εν περιλαµβάνει τα κόστη δανεισµού. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται 
µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων 
των εκτιµώµενων δαπανών ολοκλήρωσης του αποθέµατος και των εκτιµώµενων εξόδων πώλησης που χρειάζονται 
για την ολοκλήρωση της πώλησης. Τα ανταλλακτικά που καταναλώνονται µέσα στο χρόνο τηρούνται λογιστικά 
ως αποθέµατα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταναλώνονται. 

Η Ελλάδα, βάσει της νοµοθεσίας της ΕΕ και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, υποχρεούται στην τήρηση 
στρατηγικών αποθεµάτων ασφαλείας για 90 ηµέρες (Υποχρέωση Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας). Η 
υποχρέωση αυτή µετακυλίεται σε όλες τις εταιρείες που εισάγουν και πωλούν στην εγχώρια αγορά, οι οποίοι µε τη 
σειρά τους πρέπει να τηρούν και να χρηµατοδοτούν τα ανάλογα αποθέµατα. Τα αποθέµατα αυτά αποτελούν µέρος 
των λειτουργικών αποθεµάτων και αποτιµώνται µε τον ίδιο τρόπο.  

2.15 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες µε πιστωτικούς όρους συνήθως από 20 έως 90 µέρες, αρχικά καταχωρούνται στην 
εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου, αφαιρουµένων των προβλέψεων αποµείωσης. Οι προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
σοβαρή ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συµβατικούς όρους.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από τους πελάτες. 

Σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η 
αδυναµία τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση καθίσταται αβέβαιη. Το ποσό της πρόβλεψης 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της 
ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα και συµπεριλαµβάνεται στα «Έξοδα διοίκησης και 
διάθεσης». 

Εάν σε µεταγενέστερη περίοδο, η ζηµία αποµείωσης µειωθεί και η µείωση αυτή µπορεί να συνδεθεί αντικειµενικά 
σε γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης (για παράδειγµα βελτίωση της 
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πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της ζηµίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων.  

2.16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας, καθώς 
και άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις οι οποίες είναι ρευστοποιήσιµες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 3 
µήνες. 

2.17 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος και µειώνονται από το κόστος της έκδοσης. 

2.18 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα που προκύπτουν από 
την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά 
µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (αφαιρουµένων των σχετικών εξόδων) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  

Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του 
δανείου εφόσον γίνει ανάληψη µέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραµµής. Σε αυτή την περίπτωση 
καταχωρούνται ως µελλοντικά έξοδα δανείων µέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν χρησιµοποιηθούν τα νέα 
δάνεια, µερικώς ή στο σύνολό τους, τότε αυτά τα έξοδα περιλαµβάνονται στα προπληρωθέντα έξοδα και 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραµµής.  

Τα δάνεια διαγράφονται από τον ισολογισµό όταν η υποχρέωση που είχε προκύψει από το συµβόλαιο ακυρώνεται, 
εκπνέει ή δεν υφίσταται. Η διαφορά µεταξύ του υπολοίπου του δανείου το οποίο διαγράφηκε ή µεταβιβάστηκε σε 
κάποιον άλλο, και του ποσού που πληρώθηκε, συµπεριλαµβανοµένων και µη χρηµατικών στοιχείων που 
µεταβιβάστηκαν ή υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα σαν Λοιπά Έσοδα/Έξοδα ή 
σαν Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/Έξοδα. 

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το οριστικό δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στον ισολογισµό στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό 
και στην κατάσταση ταµειακών ροών στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

2.19 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων» εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν 
αναγνωριστεί απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα Ίδια 
Κεφάλαια. 

Το έξοδο/έσοδο φόρου για τη περίοδο είναι ο πληρωτέος φόρος που υπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσµα 
της περιόδου βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή στην κάθε χώρα/δικαιοδοσία στην οποία έχει 
παρουσία ο Όµιλος, προσαρµοσµένο στις µεταβολές στην αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που 
αφορούν προσωρινές διαφορές ή µη χρησιµοποιηµένες φορολογικές ζηµιές.   

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ηµεροµηνία Ισολογισµού στις χώρες όπου έχουν έδρα οι εταιρείες του Οµίλου και αναγνωρίζεται ως έξοδο 
την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η 
κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών 
που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό.  

2.20 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Ο Όµιλος συµµετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Οι πληρωµές καθορίζονται από την εκάστοτε 
τοπική  νοµοθεσία και τους κανονισµούς των ταµείων. Οι διάφορες εταιρείες του Οµίλου έχουν προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριµένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται 
από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου ο Όµιλος 
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Ο Όµιλος δεν έχει καµία νοµική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει 
σε όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 
προηγούµενες χρονικές περιόδους. 

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών ο Όµιλος πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του δηµοσίου 
σε υποχρεωτική βάση. Ο Όµιλος δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές του. Οι εισφορές 
αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται 
σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων ή συµψηφισµός 
µε µελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, µειωµένη κατά την εύλογη 
αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται 
ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας (projected 
unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται µε προεξόφληση των 
µελλοντικών χρηµατικών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των µακροπροθέσµων υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης εταιρικών οµολόγων που εκφράζονται στο ίδιο νόµισµα µε τις πληρωµές των 
εισφορών και έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. 

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών αναγνωρίζεται στη κατάσταση 
αποτελεσµάτων στις συνταξιοδοτικές παροχές, εκτός αν έχει ήδη συµπεριληφθεί στο κόστος κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου και προκύπτει από την απασχόληση των εργαζόµενων την τρέχουσα περίοδο, λοιπές 
παροχές, περικοπές και διακανονισµούς, αυξάνοντας την σχετική υποχρέωση. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ 
έσοδα υπολογίζονται εφαρµόζοντας το επιτόκιο προεξόφλησης στο καθαρό υπόλοιπο της υποχρέωσης  
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού.  
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Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε αναλογιστικές 
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία 
προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 (β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόµενος αποχωρήσει οικειοθελώς µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. Ο Όµιλος 
καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: (α) όταν ο Όµιλος δεν µπορεί πλέον να 
αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η εταιρία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 και συµπεριλαµβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. Στην 
περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου 
υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές 
τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού προεξοφλούνται 
στην παρούσα αξία τους. 

(γ) Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία των συµµετοχικών τίτλων 

Ο Όµιλος έχει σε ισχύ ένα πρόγραµµα αποδοχών βασισµένο σε µετοχικούς τίτλους. Το συνολικό ποσό της 
δαπάνης κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίµανσης του δικαιώµατος καθορίζεται µε βάση την εύλογη αξία του 
προγράµµατος κατά την περίοδο που προσφέρεται το δικαίωµα. Οι προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται µε την 
αγορά περιλαµβάνονται στις υποθέσεις για τον καθορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων που αναµένεται να 
εξασκηθούν. Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού ο Όµιλος αναθεωρεί τις εκτιµήσεις για τον αριθµό των 
δικαιωµάτων που αναµένεται να εξασκηθούν. Αναγνωρίζει την επίδραση της αναθεώρησης των αρχικών 
εκτιµήσεων, εφόσον υπάρξει,  στα αποτελέσµατα µε ανάλογη προσαρµογή των ιδίων κεφαλαίων. 

Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων, η Εταιρεία εκδίδει νέες µετοχές. Τα ποσά που εισπράττονται καθαρά από 
άµεσα έξοδα της συναλλαγής, καταχωρούνται στο µετοχικό κεφάλαιο (ονοµαστική αξία) και στο αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο, κατά την άσκηση των δικαιωµάτων. 

2.21 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
επιµετρούνται σύµφωνα µε το αποσβεσµένο κόστος όπου και χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού 
επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται σε βραχυπρόθεσµες αν η πληρωµή επίκειται εντός ενός έτους ή 
λιγότερο. Εάν όχι, παρουσιάζονται µέσα στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

2.22 Προβλέψεις 

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νοµικές υποθέσεις γίνονται όταν ο 
Όµιλος έχει νοµικές ή άλλες συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι πιθανόν 
να χρειασθούν µελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά µπορούν να 
υπολογισθούν µε σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν πρόστιµα λόγω τερµατισµού 
συµβάσεων µισθώσεων και αµοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζοµένων. Προβλέψεις δεν µπορεί να 
γίνουν για ενδεχόµενες µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης και αφορούν  στη δαπάνη 
που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των αναµενόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ο 
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιµοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 
του χρήµατος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές µε την υποχρέωση. 

Ο λογιστικός χειρισµός που πραγµατοποιεί ο Όµιλος σχετικά µε την υποχρέωση πλήρωσης συγκεκριµένων 
στόχων εκποµπών CO2, είναι ο ακόλουθος: Το ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕ∆Ε) 
κατανέµει ετησίως στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, καθορισµένο αριθµό δικαιωµάτων εκποµπών ρυπογόνων αερίων. 
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Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα δικαιώµατα που λαµβάνει στο κόστος και αναγνωρίζει πρόβλεψη για το ποσό που θα 
πρέπει να πληρώσει εφόσον οι εκποµπές του κατά τη διάρκεια της χρονιάς ξεπεράσουν τα δικαιώµατα που έχουν 
ληφθεί. Η πρόβλεψη αναγνωρίζεται ως το ποσό µε το οποίο αναµένεται να επιβαρυνθεί ο Όµιλος κατά την 
εξόφληση της υποχρέωσης και ισούται µε την αγοραία, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τιµή των 
δικαιωµάτων που απαιτούνται για την κάλυψη των εκποµπών που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία 
αυτή. 

2.23 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που σχετίζονται µε τρέχοντα ή µελλοντικά έσοδα, κεφαλαιοποιούνται ή 
εξοδοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση. Οι δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν από 
παρελθούσες δραστηριότητες και που δεν συµβάλλουν στα τρέχοντα ή µελλοντικά έσοδα της εταιρείας, 
εξοδοποιούνται.  

Ο Όµιλος εφαρµόζει πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος η οποία συµµορφώνεται µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές και λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων 
του. Για τη συµµόρφωση µε όλους τους σχετικούς όρους και κανονισµούς ο Όµιλος έχει εφαρµόσει σύστηµα 
παρακολούθησης των διαφόρων παραµέτρων, σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις των αρµοδίων αρχών. Επίσης 
προσαρµόζει τα επενδυτικά του προγράµµατα για δαπάνες που απαιτούνται για γνωστές µελλοντικές 
περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις. Οι παραπάνω δαπάνες προεκτιµούνται από σχετικές περιβαλλοντικές µελέτες. 

Υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές δαπάνες επανόρθωσης ή καθαρισµού αναγνωρίζονται όταν οι σχετικές 
περιβαλλοντικές µελέτες ή εργασίες καθαρισµού είναι πιθανές και οι σχετικές δαπάνες µπορούν εύλογα να 
εκτιµηθούν. Γενικά, η δηµιουργία των σχετικών προβλέψεων συµπίπτει µε τη δέσµευση από µέρους του Οµίλου 
Εταιρείας να προβεί σε υλοποίηση επίσηµου σχεδίου δράσης, σε περίπτωση αποβιοµηχανοποίησης ή σε 
περίπτωση κλεισίµατος ανενεργών εγκαταστάσεων. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η καλύτερη δυνατή εκτίµηση 
των απαιτούµενων δαπανών. Εάν η διαχρονική αξία του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης που 
αναγνωρίζεται είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών δαπανών. 

2.24 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους 
Προστιθέµενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η 
πιθανότητα τα οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα 
αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις αγαθών στη χονδρική αγορά 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει την ιδιοκτησία και τους κινδύνους που σχετίζονται 
µε την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά παραδίδονται στους πελάτες και γίνονται αποδεκτά από 
αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

(β) Πωλήσεις αγαθών στην λιανική αγορά 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν µια εταιρεία του Οµίλου έχει παραδώσει προϊόντα στον πελάτη, ο 
πελάτης τα έχει αποδεχθεί και η δυνατότητα είσπραξης της οφειλής έχει σχετικά εξασφαλιστεί.  

(γ) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, σύµφωνα 
µε το βαθµό ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση πάντα και µε την πραγµατική αξία της υπηρεσίας ως 
ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί.  

(δ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά µε βάση τo χρόνο και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο 
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είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο όπου η έκπτωση κατανέµεται σαν έσοδο από τόκους.  

(ε) Έσοδα από µερίσµατα  

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.  

2.25 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της 
µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στα «∆άνεια». Το µέρος 
του κόστους χρηµατοδότησης της µίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης µε τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης 
στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο 
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και των οφελών της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

2.26 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η υποχρεωτική βάσει νόµου διανοµή µερισµάτων στους µετόχους του Οµίλου αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 

2.27 Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

Όπως έχει αναφερθεί και στη Σηµείωση 2.1, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει τις τροποποιήσεις που 
συµπεριλαµβάνονται στον κύκλο βελτιώσεων 2011-2013 του Σ∆ΛΠ για πρώτη φορά την οικονοµική περίοδο που 
ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε σηµαντικές επιπτώσεις στις λογιστικές πολιτικές του 
Οµίλου. 

2.28 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου επικεντρώνονται πρωτίστως στον κλάδο ∆ιύλισης (συµπεριλαµβανοµένων και των 
Χηµικών) και Εµπορίας Πετρελαίου και δευτερευόντως στους κλάδους της Έρευνας Υδρογονανθράκων και 
Παραγωγής και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και κινδύνους σχετιζόµενους µε την αγορά πετρελαιοειδών, όπως κινδύνους 
διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, της τιµής των πετρελαιοειδών στις διεθνείς αγορές και των 
επιτοκίων, πιστωτικό κίνδυνο καθώς και  κίνδυνο ρευστότητας και ταµειακών ροών. Συµβαδίζοντας µε διεθνείς 
πρακτικές και µέσα στα πλαίσια της εκάστοτε τοπικής αγοράς και νοµικού πλαισίου, το γενικό πρόγραµµα 
διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στην µείωση πιθανής έκθεσης στη µεταβλητότητα  της αγοράς και / ή 
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στην µετρίαση οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου, στο βαθµό που αυτό 
είναι εφικτό. Σε γενικές γραµµές, τα θέµατα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Οµίλου, συνοψίζονται παρακάτω: 

Μακροοικονοµικό Περιβάλλον: Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2015 
(δηµοψήφισµα και περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων) είχαν αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονοµία. Η 
οικονοµία επέστρεψε σε ύφεση µετά από µια περίοδο ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και στο πρώτο εξάµηνο του 
2015. To Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά -0,7% το 2015 ακολουθώντας την αύξηση +0,8% 
που είχε σηµειωθεί κατά το προηγούµενο έτος. Η εγχώρια κατανάλωση καυσίµων αυξήθηκε κατά +4,8% το 2015 
κυρίως λόγω αυξηµένης ζήτησης πετρελαίου θέρµανσης ως αποτέλεσµα της µείωσης των διεθνών τιµών 
πετρελαίου (µεταξύ άλλων και λόγω µείωσης στο φόρο κατανάλωσης) στα τέλη του 2014. Παρά τη µείωση στις 
τιµές των πετρελαϊκών προϊόντων και την αύξηση της ζήτησης των καυσίµων κίνησης (+2,8%) κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2015, η ζήτηση καυσίµων κίνησης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2015 ακολούθησε πορεία παρόµοια 
του ΑΕΠ σηµειώνοντας υποχώρηση κατά -1,3%. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε ετήσια αύξηση των καυσίµων 
κίνησης της τάξης του +0,6% σε σχέση µε το 2014. Εκ νέου ανάπτυξη προβλέπεται να σηµειωθεί το δεύτερο 
εξάµηνο του 2016, καθώς η εµπιστοσύνη των καταναλωτών αναµένεται να ενισχυθεί και ορισµένες δοµικές 
αλλαγές αναµένεται να αλλάξουν την παρούσα κατάσταση στην οικονοµία ευνοώντας τις εξαγωγές και τις 
επενδύσεις. Ο πληθωρισµός προβλέπεται να παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα λόγω της πίεσης την οποία δέχεται 
αυτή τη στιγµή η οικονοµία, ενώ η ανεργία πιθανότατα θα µειωθεί σταδιακά. 

Παρόλη την αρνητική πορεία της ελληνικής οικονοµίας κατά το 2015, η συµφωνία µε τους διεθνείς πιστωτές για 
πρόγραµµα στήριξης ύψους €86 δις και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών το 
∆εκέµβριο του 2015, αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες προς τη σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και 
χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

Το πρόγραµµα στήριξης συµφωνήθηκε να εκταµιεύεται σε δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης από την κυβέρνηση της 
χώρας µιας σειράς προσυµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων και µέτρων λιτότητας. Η εκταµίευση των δόσεων 
ξεκίνησε το 2015, προκειµένου ωστόσο να καταστεί διαθέσιµη και η επόµενη δόση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο 
πρώτος έλεγχος υλοποίησης του προγράµµατος από τους εκπροσώπους των διεθνών πιστωτών. Προαπαιτούµενο 
της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου αποτελεί η υιοθέτηση συγκεκριµένων µεταρρυθµίσεων που έχουν 
προσυµφωνηθεί ως µέρος του προγράµµατος διάσωσης. 

Αν και το προαναφερόµενο πρόγραµµα στήριξης στοχεύει στη µείωση του κινδύνου οικονοµικής 
αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραµένει σε κάθε περίπτωση υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά µε την ορθή 
υλοποίηση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαµόρφωση τιµών στις 
κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρµογή του προγράµµατος και οι επιδράσεις του στην οικονοµία βρίσκονται εκτός 
ελέγχου του Οµίλου. 

Στο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος που δηµιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα, η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές µελλοντικές εξελίξεις προκειµένου να διασφαλίσει τη 
λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του 
Οµίλου στην Ελλάδα. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Οι δραστηριότητες του Οµίλου είναι προστατευµένες από τη φύση τους από τον 
κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγµατικές ισοτιµίες, καθώς 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. 

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 
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Υπηρεσίες του Οµίλου, πάντα στα πλαίσια των εγκρίσεων που έχουν δοθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι 
Οικονοµικές Υπηρεσίες προσδιορίζουν και εκτιµούν τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία 
µε τις λειτουργικές µονάδες του Οµίλου.  

Εξασφάλιση τροφοδοσίας µε αργά πετρέλαια: Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τους τελευταίους 18 µήνες στις 
διεθνείς και περιφερειακές αγορές, οδήγησαν σε µείωση του κόστους πρώτων υλών για τον Όµιλο, καθώς και σε 
διευρυµένη δυνατότητα επιλογής προµηθευτών. Οι τιµές του αργού πετρελαίου σηµείωσαν πτώση περίπου 70% 
σε σχέση µε το υψηλό όριο του 2014. Αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών είναι η µείωση του κόστους εφοδιασµού 
µε αργό πετρέλαιο, τόσο βαρέων αργών υψηλού θείου αλλά και ελαφριών αργών χαµηλού θείου, τα οποία 
αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη για διυλιστήρια υψηλής πολυπλοκότητας όπως αυτά του Οµίλου ΕΛΠΕ, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των διυλιστηρίων στη Μεσόγειο συγκριτικά µε αντίστοιχες εταιρείες 
παγκοσµίως αλλά και οδηγώντας σε υψηλότερα περιθώρια διύλισης, εν τούτοις µε σηµαντική ζηµία από 
αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων. Ο Όµιλος κατάφερε να επωφεληθεί από τις εξελίξεις διαφοροποιώντας το 
µείγµα εφοδιασµού σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια.  

Χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων: ∆εδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας από το 2011 έως και σήµερα, ο Όµιλος 
έχει εστιάσει στη διαχείριση της µέσης διάρκειας ζωής των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, στη 
χρηµατοδότηση του επενδυτικού του πλάνου καθώς και στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Σύµφωνα µε 
τις παραπάνω προτεραιότητες και το µεσοπρόθεσµο πλάνο χρηµατοδότησης, ο Όµιλος έχει διατηρήσει µια 
αναλογία µακροπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανείων, λαµβάνοντας υπ’όψιν την 
πιστοδοτική δυνατότητα των τραπεζών και των αγορών κεφαλαίου, τη διαχείριση των χρηµατοροών, καθώς και 
εµπορικές παραµέτρους. Περίπου 60% του συνολικού δανεισµού, χρηµατοδοτείται από µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες γραµµές πίστωσης ενώ το υπόλοιπο χρηµατοδοτείται από βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Κατά το 
2014, ο Όµιλος ολοκλήρωσε την έκδοση δύο Ευρώ-οµολόγων, ενός διετούς διάρκειας ύψους $400 εκ. µε 
ηµεροµηνία λήξης τον Μάιο του 2016 και ενός πενταετούς διάρκειας ύψους €325 εκ. µε ηµεροµηνία λήξης τον 
Ιούλιο του 2019. Οι δύο παραπάνω εκδόσεις πραγµατοποιήθηκαν µε χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε το 
συγκρίσιµο οριακό κόστος δανεισµού του προηγούµενου έτους, αντικατοπτρίζοντας την βελτίωση του κινδύνου 
της χώρας και βασικών µεγεθών του Οµίλου. Επιπρόσθετα, το 2014 ο Όµιλος επαναδιαπραγµατεύθηκε 
πιστωτικές γραµµές µεγαλύτερες των €2 δισ. µε τις κύριες συµµετέχουσες τράπεζες, επιτυγχάνοντας 
βελτιωµένους όρους ως προς το κόστος δανεισµού, τις ηµεροµηνίες λήξης και άλλους γενικούς όρους και 
προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια του 2015, η µητρική Εταιρεία ολοκλήρωσε συµφωνία µε µία από τις βασικές 
συνεργαζόµενες µε τον Όµιλο τράπεζες, σχετικά µε την παροχή τριετούς πιστωτικής γραµµής €200 εκ. για 
γενικές οµιλικές ανάγκες. Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, Όµιλος κατάφερε να 
διαφοροποιήσει τις πηγές χρηµατοδότησής του, να βελτιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο των δανειακών του 
υποχρεώσεων, να επεκτείνει την µέση διάρκεια δανεισµού και να µειώσει το κόστος χρηµατοδότησης, παρά τις 
σηµαντικές προκλήσεις που διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα και παγκοσµίως κατά το 2015. Αναλυτικότερη 
αναφορά γίνεται στην παράγραφο (γ) Κίνδυνος ρευστότητας όπως επίσης και στη Σηµείωση 16. 

Έλεγχοι στην κίνηση Κεφαλαίων: Ο Όµιλος ανταποκρίθηκε στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, 
λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής της αλυσίδας εφοδιασµού της, επιτρέποντας την αδιάλειπτη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων εφοδιασµού, διύλισης και εµπορίας. 

Tα µέτρα περιορισµού κεφαλαίου που επιβλήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στις 28 Ιουνίου 2015, 
περιορίζουν διασυνοριακές πληρωµές οποιουδήποτε είδους χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση επιτροπής 
του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία έχει συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Από την αρχική επιβολή τους και 
έπειτα, τα µέτρα περιορισµού κίνησης κεφαλαίων σταδιακά αποκλιµακώνονται, µε την ευθύνη µερικών  
εγκρίσεων κίνησης ποσών έως ενός ύψους να µετατίθεται στις τράπεζες, την αύξηση στα ηµερήσια όρια αλλά και 
άλλα µέτρα, διευκολύνοντας µε αυτό τον τρόπο την πραγµατοποίηση πληρωµών από το εξωτερικό. Προς το 
παρόν, δεν υφίστανται επίσηµοι περιορισµοί στις εγχώριες συναλλαγές, η πραγµατοποίηση των οποίων σταδιακά 
οµαλοποιείται.  
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Οι περιορισµοί κεφαλαίου επηρεάζουν τη δυνατότητα του Οµίλου να πραγµατοποιεί πληρωµές σε ξένους 
προµηθευτές για εισαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών, εάν δεν έχει ληφθεί έγκριση από την επιτροπή. 
Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται από το γεγονός ότι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 
θεωρούνται κρίσιµες για την οικονοµία από τις υπεύθυνες αρχές και δίνεται προτεραιότητα έναντι άλλων 
πληρωµών. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει κάποια αρνητική επίπτωση στις λειτουργίες του Οµίλου, κατάσταση 
η οποία αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος διατηρεί τραπεζικούς λογαριασµούς σε 
ξένες τράπεζες εκτός Ελλάδας, στις οποίες κατατίθενται κεφάλαια που προέρχονται από απαιτήσεις εξωτερικού 
και οι οποίες δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή ξένων προµηθευτών. Συνεπώς, ο κίνδυνος µη 
οµαλής συνέχισης της συνήθους δραστηριότητας του Οµίλου ως αποτέλεσµα της επιβολής µέτρων περιορισµού 
κεφαλαίων, χαρακτηρίζεται ως χαµηλός. Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των µέτρων περιορισµού στην 
κίνηση κεφαλαίων, η επιπτώσεις στη λειτουργία του Οµίλου ήταν περιορισµένες ως αποτέλεσµα 
αποτελεσµατικού σχεδιασµού και διαχείρισης κινδύνων. 

∆ιαχείριση κεφαλαίων: ∆εύτερη βασική προτεραιότητα του Οµίλου αποτελεί η διαχείριση του Ενεργητικού, όπου 
ο Όµιλος απασχολεί κεφάλαια ύψους, περίπου €2,9 δισ., τα οποία καλύπτουν ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, 
επενδύσεις σε πάγια στοιχεία αλλά και την επένδυση στον Όµιλο ∆ΕΠΑ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό 
χρηµατοδοτείται κυρίως από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (συµπεριλαµβανοµένου και του  βραχυπρόθεσµου 
τραπεζικού δανεισµού), οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης (αποθέµατα 
και πελάτες). Ως αποτέλεσµα του επενδυτικού πλάνου, την περίοδο 2007- 2012, το επίπεδο καθαρού δανεισµού 
αυξήθηκε στο 39% των συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων, ενώ το υπόλοιπο χρηµατοδοτείται από ίδια 
κεφάλαια. Ο Όµιλος έχει ξεκινήσει διαδικασία µείωσης του επιπέδου καθαρού δανεισµού µέσω αξιοποίησης των 
αυξηµένων λειτουργικών χρηµατοροών µετά την ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου διυλιστηρίου Ελευσίνας. 
Παράλληλα, σκοπεύει να µειώσει περαιτέρω το δανεισµό µέσω των αναµενόµενων εσόδων από την πώληση της 
συµµετοχής του στο ∆ΕΣΦΑ, η οποία αναµένεται ότι θα οδηγήσει σε χαµηλότερο δείκτη ∆ανείων προς Ίδια 
Κεφάλαια, καλύτερη αντιστοίχιση των ηµεροµηνιών λήξης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς 
και σε χαµηλότερο κόστος δανεισµού. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

(ι) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Όπως εξηγείται στη σηµείωση 2.5 «Συναλλαγµατικές µετατροπές», το λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου είναι το 
Ευρώ. Ωστόσο, σύµφωνα µε την κοινή διεθνή πρακτική, όλες οι διεθνείς συναλλαγές αργού πετρελαίου και 
εµπορίας πετρελαιοειδών βασίζονται στις διεθνείς τιµές αναφοράς σε δολάρια ΗΠΑ.  

Ο συναλλαγµατικός νοµισµατικός κίνδυνος προκύπτει από τρεις τύπους έκθεσης σε κίνδυνο:  

• Κίνδυνος αποτίµησης στοιχείων της κατάστασης οικονοµικής θέσης: Το µεγαλύτερο µέρος από τα 
αποθέµατα που διατηρεί ο Όµιλος αποτιµάται σε Ευρώ ενώ η υποκείµενη του αξία προσδιορίζεται σε 
∆ολάρια Αµερικής. Ως εκ τούτου, πιθανή υποτίµηση του ∆ολαρίου έναντι του Ευρώ οδηγεί σε µείωση 
της αξίας ρευστοποίησης των αποθεµάτων που συµπεριλαµβάνονται στη κατάσταση οικονοµικής θέσης. 
Σαν µέτρο αντιστάθµισης µέρους του συγκεκριµένου κινδύνου, σηµαντικό µέρος των υποχρεώσεων του 
Οµίλου προς προµηθευτές (αγορά αργού και έτοιµων πετρελαϊκών προϊόντων) πραγµατοποιείται σε 
δολάρια περιορίζοντας τον κίνδυνο µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Σηµειώνεται όµως ότι 
ενώ στην περίπτωση υποτίµησης του δολαρίου η επίδραση στη κατάσταση οικονοµικής θέσης 
αντισταθµίζεται, σε περιπτώσεις ανατίµησης του δολαρίου η αποτίµηση σε αγοραία αξία τέτοιων 
υποχρεώσεων οδηγεί σε συναλλαγµατικές ζηµιές χωρίς αντισταθµισµένα οφέλη, καθώς τα αποθέµατα 
εξακολουθούν να παρουσιάζονται στη κατάσταση οικονοµικής θέσης σε τιµή κτήσης. Στις 31 
∆εκεµβρίου 2015 εάν το Ευρώ είχε εξασθενήσει έναντι του ∆ολαρίου κατά 5% διατηρώντας όλα τα άλλα 
µεταβλητά στοιχεία σταθερά τα προ φόρων αποτελέσµατα θα µειώνονταν περίπου κατά €26 εκ. κυρίως 
ως αποτέλεσµα των κερδών/ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές στην µετατροπή των δολαριακών 
εµπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, χρηµατικών διαθεσίµων και στην µετατροπή των δολαριακών 
δανείων. 
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• Κίνδυνος µετατροπής µεικτού περιθωρίου: Λόγω του ότι οι περισσότερες συναλλαγές σε αργό 
πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου βασίζονται σε διεθνείς τιµές Platts σε δολάρια, το µεικτό κέρδος του 
Οµίλου σε Ευρώ διαφοροποιείται ανάλογα µε την εκάστοτε ισοτιµία. Η πρόσφατη µεταβλητότητα της 
αγοράς έχει επιδράσει αρνητικά στην δυνατότητα και το κόστος κάλυψης του κινδύνου αυτού. Για το 
λόγο αυτό ο Όµιλος δεν προέβη σε µεγάλο ύψος πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου µετατροπής του 
µεικτού περιθωρίου σε Ευρώ. Η συγκεκριµένη έκθεση σε κίνδυνο σχετίζεται γραµµικά µε το µεικτό 
περιθώριο του Οµίλου καθώς οποιαδήποτε ανατίµηση/ υποτίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου οδηγεί 
σε αντίστοιχη ζηµιά/ κέρδος µετατροπής στα αποτελέσµατα της περιόδου. 

• Κίνδυνος ξένων θυγατρικών: Όπου ο Όµιλος λειτουργεί εκτός Ευρωζώνης υπάρχει µία επιπλέον έκθεση 
σε κίνδυνο που σχετίζεται µε τη σχετική ισοτιµία µεταξύ του δολαρίου (τρόπος καθορισµού βασικής 
τιµής), του Ευρώ (νόµισµα παρουσίασης) και του τοπικού νοµίσµατος (νόµισµα συναλλαγής). Όπου είναι 
δυνατό ο Όµιλος προσπαθεί να ελέγξει την έκθεση στον κίνδυνο αυτό, µεταφέροντας και 
συγκεντρώνοντας το σύνολο των συναλλαγµάτων σε επίπεδο Οµίλου. Παρ’ ότι σηµαντική για τις εκτός 
Ελλάδας θυγατρικές, η συνολική έκθεση στον κίνδυνο αυτό δεν θεωρείται σηµαντική για τον Όµιλο. 

(ιι) 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.  

(ιιι) 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. Περίπου το ένα τρίτο 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 ∆εκεµβρίου 2015 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.. 
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(β) 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 
∆ιοίκηση 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 Οµίλου, η οποία παρακολουθεί τους σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους ολόκληρου του 
Οµίλου (Σηµ.11). 

(γ) 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.  

Όποτε θεωρηθεί συµφέρον για τον Όµιλο, αλλά και για την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων συναλλαγών, (όπως 
καλύτερες τιµές, υψηλότερα πιστωτικά όρια, µεγαλύτερη περίοδο πίστωσης), ο Όµιλος προβλέπει για την έκδοση 
βραχυπρόθεσµων εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων για την πληρωµή υποχρεώσεων προς 
προµηθευτές, χρησιµοποιώντας υπάρχουσες γραµµές πίστωσης µε εγχώριες και διεθνείς τράπεζες, βάσει των 
εγκεκριµένων όρων και προϋποθέσεων κάθε τράπεζας σχετικά µε το ποσό, το νόµισµα, τη µέγιστη διάρκεια 
διακράτησης, τις εγγυήσεις κ.α. Στο βαθµό που οι υποχρεώσεις αυτές έχουν καταστεί πληρωτέες πριν την 
ηµεροµηνία Ισολογισµού, αυτές περιλαµβάνονται στα υπόλοιπα προµηθευτών στον Ισολογισµό. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τα δάνεια αναφέρονται στη Σηµείωση 16. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσά των δανείων του Οµίλου που θα πρέπει να αποπληρωθούν ή να 
αναχρηµατοδοτηθούν εντός του 2016, καθώς και οι σχετικές περίοδοι λήξης: 

 

 

Κατά τη διάρκεια του 2015, ο Όµιλος παρουσίασε θετικές λειτουργικές χρηµατοροές (EBITDA προσαρµοσµένο 
ως προς την επίπτωση της µεταβολής της τιµής των αποθεµάτων και ως προς άλλα µη επαναλαµβανόµενα 
γεγονότα, µείον τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις αποπληρωµές τόκων) ύψους €392 εκ., οι οποίες οδήγησαν σε 
αύξηση των ταµειακών αποθεµατικών του και δίνουν τη δυνατότητα αποπληρωµής µέρους των δανείων που 
λήγουν κατά τη διάρκεια των επόµενων 12 µηνών. Επιπλέον, είναι διαθέσιµα τα µη χρησιµοποιηµένα υπόλοιπα 
των ήδη υπαρχουσών πιστωτικών γραµµών, ενώ ο Όµιλος έχει επίσης εξασφαλίσει µία «εφεδρική πιστωτική 
γραµµή», η οποία θα ενεργοποιηθεί µέσα στους επόµενους µήνες. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις 

1ο εξάµηνο 
2016

2ο εξάµηνο 
2016

2016 ∆άνεια προς 
αποπληρωµή

∆άνεια προς 
αναχρηµατοδότηση

Ευρώ-οµόλογο $400 εκ. 362 - 362 362  -
Κοινοπρακτικά δάνεια - 40 40 40 -
∆άνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ("ΕIB") 22 22 44 44 -
Οµολογιακό δάνειο €400 εκ. 225 - 225 - 225
Σύνολο 609 62 671 446 225
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αναµενόµενες θετικές χρηµατοροές για το 2016, θα παράσχουν το αναγκαίο περιθώριο στον Όµιλο για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων που λήγουν εντός των επόµενων 18 µηνών. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και τις καθαρές χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις από παράγωγα, οµαδοποιηµένες κατά ηµεροµηνία λήξης, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το χρονικό 
υπόλοιπο από την ηµεροµηνία Ισολογισµού µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. Τα ποσά που εµφανίζονται 
στον πίνακα αποτελούν τις συµβατικές ταµειακές ροές.  

 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στη σειρά «∆ανεισµός» του πίνακα δεν αντιστοιχούν στα ποσά του ισολογισµού, 
καθώς αφορούν συµβατικές (µη προεξοφληµένες) µελλοντικές ταµειακές ροές, οι οποίες περιλαµβάνουν τόσο το 
κεφάλαιο όσο και τον µελλοντικό τόκο που θα προκύψει στο αντίστοιχο έτος.  

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στη σειρά «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» του πίνακα επίσης δεν 
αντιστοιχούν στα ποσά του ισολογισµού, καθώς περιλαµβάνουν µόνο χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

Τον Ιανουάριο 2016, ο Όµιλος κατέληξε σε συµφωνία-πλαίσιο µε την NIOC (Σηµ. 15). Τα αποτελέσµατα της 
συµφωνίας δεν περιλαµβάνεται στην ως άνω ανάλυση. 

3.2 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Οµίλου σε σχέση µε την κεφαλαιακή δοµή του, η οποία περιλαµβάνει ίδια κεφάλαια και δανειακή 
χρηµατοδότηση, είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας στο µέλλον και να 
διατηρήσει την ιδανική κεφαλαιακή δοµή από πλευράς κόστους. 

Ο Όµιλος για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα 
προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος του. 

Σύµφωνα και µε την πρακτική που ακολουθεί ο κλάδος, ο Όµιλος παρακολουθεί την κεφαλαιακή δοµή και το 
δανεισµό του µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό 
δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως ο συνολικός 
δανεισµός, µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό, µείον τα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα και τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Τα συνολικά 
απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό, 
πλέον του καθαρού δανεισµού. 

 

 

Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 
και 2 ετών

Μεταξύ 2 
και 5 ετών

Πάνω από 5 
έτη

31 ∆εκεµβρίου 2015
∆ανεισµός 1.755.501 600.184 1.059.772 67.653
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 921 940 2.525 1.951
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 34.814 - - -
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.754.524 - - -

31 ∆εκεµβρίου 2014
∆ανεισµός 1.319.126 507.702 1.433.120 116.016
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.010 921 2.575 2.246
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 60.087 - - -
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.629.615 - - -
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Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία, ανά µέθοδο επιµέτρησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:  

• ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρµογή) για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
που διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (επίπεδο 1)  

• Τεχνικές αποτίµησης βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (εξαιρώντας τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκείνα που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1) ή υπολογιζόµενες εµµέσως 
από δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια εργαλεία (επίπεδο 2).  

• Τεχνικές αποτίµησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές σε 
ενεργές χρηµαταγορές (επίπεδο 3). 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2015 έχουν ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 16) 3.230.987 2.989.640
 Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις (Σηµ. 12) (2.108.364) (1.847.842)
 Μείον: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (Σηµ. 3.3) (523) (1.547)

Καθαρός δανεισµός 1.122.100 1.140.249

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.790.270 1.728.546

Συνολικά αποσχολούµενα κεφάλαια 2.912.370 2.868.795

Συντελευστής µόχλευσης 39% 40%

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία ενεργητικού
Παράγωγα προς πώληση - - - -
Παράγωγα πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου - - - -
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 523 - - 523

523 - - 523
Στοιχεία υποχρεώσεων
Παράγωγα προς πώληση - - - -
Παράγωγα πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου - 34.814 - 34.814

- 34.814 - 34.814
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Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2014 έχουν ως εξής:  

 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές, 
προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. «Ενεργός» 
χρηµαταγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες και αναθεωρούµενες σε τακτά διαστήµατα τιµές, που 
δηµοσιεύονται από χρηµατιστήριο, χρηµατιστή, κλάδο, οργανισµό αξιολόγησης ή οργανισµό εποπτείας, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και συχνά επαναλαµβανόµενες συναλλαγές και γίνονται µε τους συνήθεις 
εµπορικούς όρους. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (π.χ. 
συµβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης, οι 
οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιµες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές 
αγορές ενώ χρησιµοποιούν κατά το δυνατό λιγότερες εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας. Αυτά τα 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 2. 

Εάν οι τεχνικές αποτίµησης δεν βασίζονται σε διαθέσιµες αγοραίες πληροφορίες τότε τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3.  

Τεχνικές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος για να επιµετρήσει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν:  

• Τιµές αγοράς ή τιµές διαπραγµατευτών για παρόµοια στοιχεία.  

• Την εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου εµπορευµάτων, η οποία προσδιορίζεται ως η 
παρούσα αξία των µελλοντικών χρηµατοροών.  

Για τα έτη 2015 και 2014, δεν υπήρξαν µεταφορές ποσών µεταξύ επιπέδων.  

Η εύλογη αξία των Ευρώ-οµολόγων σε ευρώ και δολάρια Αµερικής, την 31 ∆εκεµβρίου 2015 ήταν €1.110 εκ. (31 
∆εκεµβρίου 2014 €1.059 εκ.) ενώ η λογιστική τους αξία ήταν €1.161 εκ. (31 ∆εκεµβρίου 2014 €1.133 εκ.). Η 
εύλογη αξία του υπόλοιπου δανεισµού, προσεγγίζει τη λογιστική του αξία καθώς η επίδραση της προεξόφλησης 
δεν είναι σηµαντική. Η εύλογη αξία του δανεισµού ταξινοµείται στο επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογων αξιών.  

Οι λογιστικές αξίες των παρακάτω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προσεγγίζουν 
την εύλογη τους αξία: 

•••• Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
•••• Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
•••• Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία ενεργητικού
Παράγωγα προς πώληση - - - -
Παράγωγα πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου - - - -
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 1.547 - - 1.547

1.547 - - 1.547
Στοιχεία υποχρεώσεων
Παράγωγα προς πώληση - - - -
Παράγωγα πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου - 60.087 - 60.087

- 60.087 - 60.087
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4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιµούνται και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων 
προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Ο Όµιλος  προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που σχετίζονται µε το µέλλον. Συνεπώς οι εκτιµήσεις αυτές εξ’ 
ορισµού σπάνια ταυτίζονται µε τα πραγµατικά γεγονότα. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σηµαντικό κίνδυνο επανεκτίµησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην 
επόµενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

(α) Φόρος εισοδήµατος 

Ο Όµιλος υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήµατος στις χώρες που δραστηριοποιείται. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο 
τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους 
φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το εάν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα 
του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και 
την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

(β) Πρόβλεψη για περιβαλλοντολογική αποκατάσταση 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην βιοµηχανία πετρελαίου και οι βασικές του δραστηριότητες περιλαµβάνουν την 
έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, τη διύλιση αργού πετρελαίου, τη διάθεση προϊόντων πετρελαίου, και την 
παραγωγή και διάθεση πετροχηµικών προϊόντων. Οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που πιθανό να προκληθούν 
από τις προαναφερθείσες ουσίες και προϊόντα πιθανόν να αναγκάσουν τον Όµιλο να προβεί σε έξοδα 
αποκατάστασης έτσι ώστε να είναι σύννοµος µε σχετικούς κανονισµούς και νόµους στις διάφορες περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται και να εκπληρώσει τις νοµικές και συµβατικές του υποχρεώσεις. Ο Όµιλος διενεργεί σχετικές 
αναλύσεις και εκτιµήσεις µε τους τεχνικούς και νοµικούς του συµβούλους ώστε να προσδιορίσει την πιθανότητα 
να προκύψουν δαπάνες περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης, καθώς και να εκτιµήσει τα σχετικά ποσά και 
χρονική περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες αυτές είναι πιθανό να προκύψουν. Ο Όµιλος δηµιουργεί σχετική 
πρόβλεψη στις οικονοµικές του καταστάσεις για τις εκτιµώµενες δαπάνες περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης 
όταν αυτές θεωρούνται πιθανές. Όταν ο οριστικός προσδιορισµός της σχετικής υποχρέωσης διαφέρει από το ποσό 
της σχετικής πρόβλεψης, η διαφορά επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου.  

(γ) Εκτίµηση αποµείωσης υπεραξιών, µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 

O Όµιλος εξετάζει ετησίως εάν η υπεραξία έχει υποστεί οποιαδήποτε αποµείωση, σύµφωνα µε την υιοθετηµένη 
λογιστική πρακτική (Σηµ. 2.8). Εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες ενδείξεις, ο Όµιλος ενδέχεται να εξετάσει 
επίσης την ύπαρξη αποµείωσης στην αξία των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (Σηµ. 2.10), 
καθώς και των επενδύσεων (Σηµ. 2.11.5) του. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας χρηµατοροών 
έχουν καθοριστεί µε βάση την αξία σε χρήση. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων. 

(δ) Εκτίµηση εύλογης αξίας παραγώγων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (π.χ. 
συµβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης. Ο 
Όµιλος επιλέγει την κατά την κρίση του κατάλληλη µέθοδο αποτίµησης για κάθε περίπτωση κάνοντας υποθέσεις 
οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιµες πληροφορίες στο τέλος της χρήσης για συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ενεργές αγορές.  

(ε)  Συνταξιοδοτικά προγράµµατα  

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθµό παραγόντων που προσδιορίζονται µε 
τη χρήση αναλογιστικών µεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 
προεξόφλησης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του κόστους της παροχής. Οι τυχόν αλλαγές στις 
παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το υπόλοιπο των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.  
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Ο Όµιλος καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο 
το οποίο θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών, 
οι οποίες αναµένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων. Για 
τον καθορισµό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, ο Όµιλος χρησιµοποιεί το επιτόκιο των χαµηλού 
ρίσκου εταιρικών οµολογιών, τα οποία µετατρέπονται στο νόµισµα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των 
οποίων η ηµεροµηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 

 Άλλες σηµαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται µερικώς στις τρέχουσες 
συνθήκες αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σηµείωση 18.  

(στ)  Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις  

Ο Όµιλος έχει εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων και, εάν 
υπάρχει πιθανότητα αρνητικής έκβασης τότε ο Όµιλος προβαίνει στο σχηµατισµό των απαραίτητων προβλέψεων. 
Οι προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για 
τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των αναµενόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Η παρούσα αξία βασίζεται σε έναν αριθµό παραγόντων που απαιτεί την άσκηση κρίσης.  
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5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Όλες οι κύριες επιχειρηµατικές αποφάσεις λαµβάνονται από την εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή 
ελέγχει τις εσωτερικές αναφορές χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για να αξιολογήσει την επίδοση του 
Οµίλου και να λάβει αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει καθορίσει 
τους τοµείς δραστηριότητας βασισµένη σε αυτές τις αναφορές. Η εκτελεστική επιτροπή χρησιµοποιεί διάφορα 
κριτήρια για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες του Οµίλου, τα οποία ποικίλουν ανάλογα µε τη φύση και το 
βαθµό ωριµότητας του κάθε τοµέα και λαµβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε κινδύνους, τις υπάρχουσες ταµειακές 
ανάγκες, καθώς και πληροφορίες σχετικές µε τα προϊόντα και τις αγορές. Το πλαίσιο κατάρτισης των εσωτερικών 
αναφορών χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης είναι αντίστοιχο µε αυτό των οικονοµικών καταστάσεων.  

Οι πωλήσεις και τα κέρδη ανά τοµέα δραστηριότητας έχουν ως ακολούθως:  

 

 

Οι ενδο-εταιρικές πωλήσεις αφορούν κυρίως πωλήσεις από τον τοµέα ∆ιύλισης προς τους άλλους τοµείς και 
έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ακολουθεί ο Όµιλος για αντίστοιχες συναλλαγές µε τρίτους. 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Καθαρές πωλήσεις Σηµείωση

∆ιύλιση 6.644.424 8.818.333
Λιανική Εµπορία 2.712.444 3.220.210
Έρευνα & Παραγωγή - 186
Χηµικά 263.403 322.205
Αέριο & Ενέργεια 1.705 1.634
Λοιπoί Τοµείς 15.880 12.792
Ενδο-εταιρικά (2.334.917) (2.896.916)

Σύνολο 7.302.939 9.478.444

Λειτουργικό κέρδος / (ζηµιά)
∆ιύλιση 116.723 (371.333)
Λιανική Εµπορία 55.571 27.284
Έρευνα & Παραγωγή (4.690) (5.792)
Χηµικά 83.578 63.673
Αέριο & Ενέργεια (6.201) 685
Λοιπoί Τοµείς 263 (3.429)

Σύνολο 245.244 (288.912)

Κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 26 (26.753) (9.198)
Κέρδη / (ζηµιές) από επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  και κοινοπραξίες 8 21.518 28.245
Καθαρά αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 25 (201.045) (215.030)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 38.964 (484.895)
Φόρος εισοδήµατος 27 6.063 116.305
(Κέρδη) / ζηµιές σε µετόχους µειοψηφίας 1.657 3.298
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές)  έτους αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής 46.684 (365.292)

Έτος που έληξε
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κατά τοµέα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 έχουν ως εξής:  

 

H κατηγορία «Λοιποί τοµείς» περιλαµβάνει εταιρείες του Οµίλου οι οποίες ασχολούνται µε χρηµατοοικονοµικές 
και συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και µε τεχνικές µελέτες.  

 

 

 

Σύνολο ενεργητικού 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
∆ιύλιση 6.424.209 6.203.265
Λιανική Εµπορία 1.316.248 1.237.633
Έρευνα & Παραγωγή 8.602 8.268
Χηµικά 310.833 250.927
Αέριο & Ενέργεια 670.355 686.885
Λοιπoί Τοµείς 1.260.858 1.243.036
Ενδο-εταιρικά (1.962.522) (1.910.727)
Σύνολο 8.028.583 7.719.288

Σύνολο παθητικού
∆ιύλιση 5.115.315 4.866.416
Λιανική Εµπορία 715.217 737.379
Έρευνα & Παραγωγή 11.909 11.351
Χηµικά 64.175 58.199
Αέριο & Ενέργεια 3.475 3.510
Λοιπoί Τοµείς 1.238.035 1.279.511
Ενδο-εταιρικά (909.813) (965.624)
Σύνολο 6.238.313 5.990.742
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6 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

(1) Ο Όµιλος δεν έχει δεσµεύσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση των δανειακών του 
υποχρεώσεων. 

(2) Κατά τη χρήση του 2015 έχει κεφαλαιοποιηθεί ποσό €2 εκ. (2014: €2 εκ.) που αφορά τόκους 
κατασκευαστικής περιόδου για ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση του τοµέα της διύλισης, µε µέσο επιτόκιο 
δανεισµού 5,06% (2014: 6,19%).  

(3) Οι «Μεταφορές και λοιπές κινήσεις», στη στήλη «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση», αποτελούν κυρίως  
ανακατανοµή ανταλλακτικών των αναβαθµισµένων µονάδων της Ελευσίνας στα αποθέµατα, σύµφωνα µε 
το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 16, καθώς αφορούν αναλώσιµα. Επίσης, περιλαµβάνουν και µεταφορές στις 
«Aσώµατες ακινητοποιήσεις» που σχετίζονται µε κεφαλαιοποίηση έργων πληροφορικής. 

(4) Οι αποσβέσεις ενσώµατων παγίων ύψους €179,9 εκ. (2014: €182,2 εκ.) και ασώµατων παγίων ύψους €19 
εκ. (2014: €22,7 εκ.) κατανέµονται στις παρακάτω γραµµές της Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών 
Εισοδηµάτων: 

•••• Κόστος πωληθέντων €133,2 εκ. (2014: €132,6 εκ.),  

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοποιή

σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 287.246 867.134 4.227.744 87.158 143.341 128.608 5.741.231
Προσθήκες 395 2.749 12.285 2.632 7.899 108.153 134.113
Κεφαλαιοποιηµένα έργα - 9.583 109.957 27 623 (120.190) -
Πωλήσεις/ διαγραφές (438) (2.096) (1.239) (230) (199) (316) (4.518)
Συναλλαγµατικές διαφορές (1.134) (1.734) (382) - 2 (82) (3.330)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 211 162 929 - 276 (13.801) (12.223)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 286.280 875.798 4.349.294 89.587 151.942 102.372 5.855.273

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 - 350.911 1.753.644 49.470 124.087 - 2.278.112
Αποσβέσεις έτους - 30.646 139.250 4.443 7.901 - 182.240
Πωλήσεις/ διαγραφές - (1.965) (1.150) (223) (208) - (3.546)
Συναλλαγµατικές διαφορές - (454) (180) - 4 - (630)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (9) 934 2 - - 927
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 - 379.129 1.892.498 53.692 131.784 - 2.457.103

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 286.280 496.669 2.456.796 35.895 20.158 102.372 3.398.170

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 286.280 875.798 4.349.294 89.587 151.942 102.372 5.855.273
Προσθήκες 16 3.167 10.810 1.777 7.926 139.898 163.594
Κεφαλαιοποιηµένα έργα - 11.392 159.568 64 725 (171.749) -
Πωλήσεις/ διαγραφές (1) (927) (3.329) (706) (448) (70) (5.481)
Συναλλαγµατικές διαφορές (114) (207) (140) (2) 18 (5) (450)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 386 3 10.534 - (1) (6.708) 4.214
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 286.567 889.226 4.526.737 90.720 160.162 63.738 6.017.150

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - 379.129 1.892.498 53.692 131.784 - 2.457.103
Αποσβέσεις έτους - 30.381 138.174 4.058 7.256 - 179.869
Πωλήσεις/ διαγραφές - (499) (2.510) (706) (391) - (4.106)
Συναλλαγµατικές διαφορές - (79) (79) (2) (5) - (165)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (17) (701) - (103) - (821)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 - 408.915 2.027.382 57.042 138.541 - 2.631.880

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 286.567 480.311 2.499.355 33.678 21.621 63.738 3.385.270
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•••• Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης €55,7 εκ. (2014: €56,7 εκ.), 

•••• Έξοδα διοικητικής λειτουργίας €9,7 εκ. (2014: €14,3 εκ.) και 

•••• Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης €0,3 εκ. (2014: €1,3 εκ.). 

7 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

 

(1) Η εναποµείνασα υπεραξία την 31 ∆εκεµβρίου 2015 αφορά στην εξαγορά της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου 
ΛΤ∆ το 2003 και της Jugopetrol AD το 2002 και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις σύµφωνα µε την πολιτική που αναφέρεται στη σηµ. 2.8. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 η σχετική 
υπεραξία εξετάστηκε για αποµείωση µε τη µέθοδο της αξίας χρήσεως (value-in-use). Για τον υπολογισµό 
αυτό χρησιµοποιούνται προβλέψεις ταµειακών ροών βασιζόµενες σε εγκεκριµένους από την ∆ιοίκηση 
προϋπολογισµούς που καλύπτουν περίοδο πενταετίας. Οι ταµειακές ροές µετά τα πρώτα πέντε έτη 
προκύπτουν µε την χρησιµοποίηση ενός εκτιµώµενου ρυθµού ανάπτυξης που αντικατοπτρίζει τις 
προβλέψεις της ∆ιοίκησης, βάσει επίσηµων προβλέψεων αύξησης του ΑΕΠ. Η ∆ιοίκηση καθορίζει τον 
ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων και τα µεικτά περιθώρια κέρδους µε βάση αποδόσεις του 
παρελθόντος και προσδοκίες για την ανάπτυξη της αγοράς. Τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιµοποιούνται είναι προ φόρων και αντικατοπτρίζουν τους συγκεκριµένους κινδύνους των εταιρειών.   

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής καταδεικνύουν ότι η εκτίµηση υπερκαλύπτει σε σηµαντικό βαθµό την 
υπεραξία αυτή, η οποία ανέρχεται σε €62 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση 
ευαισθησίας για τις βασικές υποθέσεις του µοντέλου (προεξοφλητικά επιτόκια και ρυθµό ανάπτυξης στο 
διηνεκές) ώστε να εξεταστεί η επάρκεια του περιθωρίου αξίας. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης ευαισθησίας 
ήταν ότι το ανακτήσιµο ποσό υπερβαίνει κατά πολύ την λογιστική αξία.   

Υπεραξία

∆ικαιώµατα 
µισθώσεων 

χώρων Λογισµικό

∆ικαιώµατα 
και άδειες Λοιπά Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 133.914 51.339 87.072 37.962 74.516 384.803
Προσθήκες - 266 1.051 397 53 1.767
Πωλήσεις/ διαγραφές - (166) - - (39) (205)
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις - (74) 8.459 410 (270) 8.525
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 133.914 51.365 96.582 38.769 74.260 394.890

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 71.829 22.258 77.863 24.670 44.342 240.962
Αποσβέσεις έτους - 3.839 8.584 2.590 7.677 22.690
Πωλήσεις/ διαγραφές - (94) - - (38) (132)
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις - 135 (730) - (13) (608)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 71.829 26.138 85.717 27.260 51.968 262.912

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 62.085 25.227 10.865 11.509 22.292 131.978

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 133.914 51.365 96.582 38.769 74.260 394.890
Προσθήκες - 421 1.089 16 133 1.659
Πωλήσεις/ διαγραφές - (128) - (1) - (129)
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις - (1.382) 3.034 1.232 (581) 2.303
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 133.914 50.276 100.705 40.016 73.812 398.723

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 71.829 26.138 85.717 27.260 51.968 262.912
Αποσβέσεις έτους - 3.722 5.486 2.021 7.802 19.031
Πωλήσεις/ διαγραφές - (62) - - - (62)
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις - (779) (100) 779 (120) (220)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 71.829 29.019 91.103 30.060 59.650 281.661

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 62.085 21.257 9.602 9.956 14.162 117.062
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(2) Οι λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν πρωτίστως την εύλογη αξία των πελατειακών σχέσεων 
που προέκυψε κατά την εξαγορά της Ελληνικά Καύσιµα Α.Ε. τον ∆εκέµβριο του 2009 (πρώην ΒΡ Ελλάς), 
η οποία αποµειώνεται σύµφωνα µε τη διάρκεια των σχετικών συµβολαίων. Επιπροσθέτως 
συµπεριλαµβάνουν τα δικαιώµατα χρήσης γης στη Σερβία και το Μαυροβούνιο στις περιπτώσεις όπου το 
τοπικό νοµικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την πλήρη κυριότητα της ακίνητης περιουσίας. 

(3) Οι «Μεταφορές και λοιπές κινήσεις», στη στήλη «Λογισµικό», περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο τη 
µεταφορά κόστους λογισµικών προγραµµάτων από τις «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» στα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία. 

8 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

 

α) Κοινοπραξίες 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους παραγωγής, εµπορίας και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα, µέσω της συµµετοχής του στην κοινοπραξία Elpedison B.V, µε ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% 
κατέχεται από την εταιρεία EDISON International. O Όµιλος ενοποιεί την Elpedison B.V. χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης και για αυτό το λόγο τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου Elpedison B.V. 
εµφανίζονται στη γραµµή “Κέρδη από επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες”, ενώ το ποσό 
της συµµετοχής εµφανίζεται στη γραµµή “Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις”.  

∆εδοµένης της σηµαντικότητας του κλάδου αυτού για τον Όµιλο, ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα κύρια 
οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου Elpedison B.V. (µε βάση προσχέδιο οικονοµικών καταστάσεων), ο οποίος 
περιλαµβάνει τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της Elpedison Α.Ε. κατά 75,78% (Η Elpedison Α.Ε. 
προήλθε από την απορρόφηση της Elpedison Energy Α.Ε. από την Elpedison Power Α.Ε.). 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Αρχή έτους 682.425 691.501
Έσοδα από µερίσµατα (18.289) (39.221)
Κέρδη από επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 21.518 28.245
Aύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου (18) 76
Αποµείωση αξίας επένδυσης (Σηµ.24) (7.000) -
Κέρδη/ (Ζηµίες) από πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου µέσω των 
Λοιπών Συνολικών Εσόδων - 2.484
Λοιπές κινήσεις - (660)

Τέλος έτους 678.637 682.425
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Στους παραπάνω πίνακες, τα ποσά της χρήσης 2014 παρατίθενται για λόγους συνέπειας όπως είχαν δηµοσιευτεί 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του προηγούµενου έτους, πριν ολοκληρωθεί ο τακτικός έλεγχος 
της Elpedison Β.V.. Η διαφορά µεταξύ ελεγµένου και ανέλεγκτου αποτελέσµατος ενσωµατώθηκε στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου στη φετινή χρήση. 

Τον Οκτώβριο του 2013 η Elpedison Power αναχρηµατοδότησε τα δάνεια της συνολικού ύψους €345 εκ., τα 
οποία είχαν υπόλοιπο €296 εκ. κατά το χρόνο της αναχρηµατοδότησης, µέσω της έκδοσης νέου τραπεζικού 
δανείου ύψους €296 εκ. Τα δάνεια αυτά έληξαν τον Σεπτέµβριο του 2015 και παρέχουν τη δυνατότητα 
επέκτασης της ηµεροµηνίας λήξης κατά ένα έτος, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης των δανειστριών 
τραπεζών. Η Elpedison Α.Ε. εξάσκησε το δικαίωµα επέκτασης των δανείων έως τη 30 Σεπτεµβρίου 2016 (η 
επέκταση αφορά στο ποσό των €268 εκ.). Το δάνειο είναι πλήρως εγγυηµένο αναλογικά από όλους τους 
µετόχους της Elpedison Α.Ε. 

Λόγω σηµαντικών καθυστερήσεων στην εφαρµογή του νέου Μηχανισµού Αποζηµίωσης 
∆ιαθεσιµότητας/Ευελιξίας των Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, η Elpedison Α.Ε. ήρθε σε συµφωνία µε τους 
δανειστές της σχετικά µε αποπληρωµή του πλήρους υπολοίπου των δανείων κατά την ωρίµανσή τους, ενώ 
οποιεσδήποτε εισροές που αφορούν οφειλές της ΛΑΓΗΕ ΑΕ προς την Εταιρεία θα χρησιµοποιούνται 
υποχρεωτικά για την αποπληρωµή µέρους των δανείων. Η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις µε τους 
δανειστές της σχετικά µε την ανανέωση των δανείων της. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η συµφωνία για 
ανανέωση θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις ως προς την συµµετοχή του Οµίλου στην Elpedison B.V.  

Όµιλος Elpedison B.V. 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
(ανέλεγκτη χρήση) (ανέλεγκτη χρήση)

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Πάγιο Ενεργητικό 336.445 376.013
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 38.529 17.719
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 115.639 130.340
Σύνολο ενεργητικού 490.613 524.071

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 115.475 156.161

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.021 18.667
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 266.870 275.289
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 87.247 73.954
Σύνολο υποχρεώσεων 375.138 367.910

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 490.613 524.071

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Κατάσταση συνολικών εσόδων (ανέλεγκτη χρήση) (ανέλεγκτη χρήση)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 194.958 212.579
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 19.483 51.330
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά (18.914) 22.795
(Zηµιές) / Κέρδη  προ φόρων (31.810) 1.708
Φόρος εισοδήµατος (2.844) 373
(Ζηµιές) / Καθαρά κέρδη έτους (34.655) 2.081

(Ζηµιές) / Καθαρά κέρδη  που αναλογούν στον Όµιλο ΕΛ.ΠΕ. (15.877) 852
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Αποµείωση αξίας της επένδυσης στην Elpedison B.V. 

Η ∆ιοίκηση της Elpedison A.E. διενήργησε µελέτη αποµείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο ∆ΛΠ 36, µε βάση τις µετά φόρων ταµειακές ροές που δύναται να 
παράξει η εταιρεία κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής της. Οι πρόσφατες και επικείµενες µελλοντικές 
εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το ρυθµιστικό περιβάλλον που τη διέπει (µεταβολή στους 
µηχανισµούς αποζηµίωσης των συµµετεχόντων στην αγορά, εντατικοποίηση ανταγωνισµού), θεωρήθηκαν ως 
ενδείξεις πιθανής αποµείωσης της αξίας της εταιρείας, καθώς θα µπορούσαν ενδεχοµένως να επηρεάσουν τις 
µελλοντικές ταµειακές ροές των περιουσιακών της στοιχείων. 

Κατά τη µελέτη αποµείωσης η Elpedison A.E. θεωρήθηκε ως µία ενιαία Μονάδα Παραγωγής Ταµειακών ροών 
(ΜΠΤ). Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε προσδιορίζοντας την ανακτήσιµη αξία («αξία χρήσης») της ΜΠΤ µέσω 
της µεθόδου αποτίµησης Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιµοποιήθηκε κατά την ανάλυση εκτιµήθηκε ως το µετά φόρων µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC) 
της ΜΠΤ. 

Σε αυτό το πλαίσιο και λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του 2015 και τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης της 
εταιρείας για την πορεία της αγοράς και τις επικείµενες ρυθµιστικές αλλαγές κατά το 2016, αναγνωρίστηκε µία 
πρόβλεψη αποµείωσης της λογιστικής αξίας της επένδυσης στην Elpedison B.V. κατά €7 εκ. στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η αποµείωση της αξίας της επένδυσης ενσωµατώθηκε στην 
ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων του Οµίλου, στη γραµµή «Λοιπά έσοδα/(έξοδα) και λοιπά 
κέρδη/(ζηµιές)» (Σηµ.24). 

Σηµειώνεται ότι οι παραδοχές και τα σενάρια που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µελέτη αποµείωσης ενδέχεται να 
µεταβληθούν µελλοντικά, ιδιαιτέρως σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλή µεταβλητότητα. 
Πιθανές µεταβολές σε ορισµένες µεταβλητές, όπως είναι το ύψος και ο χρονισµός των αποζηµιώσεων ευελιξίας 
των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ή τα προεξοφλητικά επιτόκια, ενδεχοµένως να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην «αξία χρήσης» των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

β) Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

Ο Όµιλος συµµετέχει σε άλλες εταιρείες µε σηµαντικό αλλά όχι καθοριστικό ποσοστό ελέγχου. Αυτές 
συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  

Όµιλος ∆ΕΠΑ 

Ο Όµιλος ∆ΕΠΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο µεταφοράς, διανοµής και εµπορίας φυσικού αερίου. Το 
ΤΑΙΠΕ∆ (Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ∆ηµοσίου) κατέχει το 65% και η Ελληνικά Πετρέλαια 
Α.Ε. το 35% του µετοχικού κεφαλαίου.  

Εκτός από την µητρική εταιρεία, στον Όµιλο ∆ΕΠΑ ενοποιούνται οι εταιρείες ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (πλήρης ενοποίηση, 
100%- ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Φυσικού Αερίου) και οι Εταιρείες Παροχής Αερίου (µε τη µέθοδο 
καθαρής θέσης, συµµετοχή 51% σε κάθε εταιρεία- ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε., ΕΠΑ 
Θεσσαλίας Α.Ε.). 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα κύρια οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου ∆ΕΠΑ: 

 

Στους παραπάνω πίνακες, τα ποσά της χρήσης 2014 παρατίθενται για λόγους συνέπειας όπως είχαν δηµοσιευτεί 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του προηγούµενου έτους, πριν ολοκληρωθεί ο τακτικός έλεγχος 
της ∆ΕΠΑ. Η διαφορά µεταξύ ελεγµένου και ανέλεγκτου αποτελέσµατος ενσωµατώθηκε στα αποτελέσµατα 
του Οµίλου στη φετινή χρήση. 

Το 2015, ο Όµιλος έλαβε µερίσµατα ύψους €17,5 εκ. από τον Όµιλο ∆ΕΠΑ (2014: €38,6 εκ.).  

Πώληση ∆ΕΣΦΑ  

Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και το ΤΑΙΠΕ∆, συµφώνησαν να ξεκινήσουν κοινή 
διαδικασία πώλησης του ποσοστού τους στον Όµιλο ∆ΕΠΑ, µε στόχο να πουλήσουν σε σύνολο το 100% των 
δραστηριοτήτων εφοδιασµού και εµπορίας, τη συµµετοχή τους σε περιφερειακές εταιρείες εµπορίας (∆ΕΠΑ 
Α.Ε. και τις ΕΠΑ), καθώς και το 66% της συµµετοχής στο δίκτυο µεταφοράς υψηλής πίεσης (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.). Η 
συµφωνία αυτή εγκρίθηκε από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., στις 
30 Ιανουαρίου 2012 και η απόφαση έθετε συγκεκριµένα πως οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή θα τελεί υπό την 
έγκριση µιας νέας Γενικής Συνέλευσης.  

Η διαδικασία πώλησης κατέληξε σε 3 µη-δεσµευτικές προσφορές για τον ∆ΕΣΦΑ, οι οποίες παρελήφθησαν στις 
5 Νοεµβρίου 2012, ενώ στο τελικό στάδιο προκρίθηκε µια δεσµευτική προσφορά για την αγορά του 66% του 
∆ΕΣΦΑ, από την εταιρεία SOCAR (Εθνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερµπαϊτζάν). Η τελική 

Όµιλος ∆ΕΠΑ 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
(ανέλεγκτη χρήση) (ανέλεγκτη χρήση)

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Πάγιο Ενεργητικό 2.387.215 2.386.441
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 350.461 303.241
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 455.471 476.025
Σύνολο ενεργητικού 3.193.147 3.165.707

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.707.698 1.691.622

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 209.562 242.259
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 931.548 944.311
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.697 32.697
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 311.642 254.818
Σύνολο υποχρεώσεων 1.485.449 1.474.085

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.193.147 3.165.707

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
(ανέλεγκτη χρήση) (ανέλεγκτη χρήση)

Κατάσταση συνολικών εσόδων
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 938.790 1.088.030
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 140.751 144.493
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά 1.442 16.919
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 75.305 97.358
Φόρος εισοδήµατος (9.001) (14.648)
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) έτους 66.304 82.710

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν στον Όµιλο ΕΛ.ΠΕ. 23.206 30.337
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προσφορά της SOCAR ανέρχεται στα €400 εκ. για το 66% του ∆ΕΣΦΑ, το οποίο σηµαίνει €212,1 εκ. για το 
35%, το οποίο ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Με δεδοµένο ότι µε την παρούσα δοµή, ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 
είναι 100% θυγατρική της ∆ΕΠΑ Α.Ε., για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο ∆ΕΣΦΑ θα πρέπει να αποσχιστεί, 
µέσω διανοµής µετοχών (η οποία θα αντιµετωπιστεί ως µείωση κεφαλαίου της ∆ΕΠΑ Α.Ε.), στους 2 
υπάρχοντες µετόχους/πωλητές (δηλ. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 35% και ΤΑΙΠΕ∆ 65%). Στη συνέχεια, και όταν 
εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρµόδιες αρχές, η SOCAR θα αγοράσει το 35% 
κατευθείαν από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και 31% από το ΤΑΙΠΕ∆. 

Στις 2 Αυγούστου 2013 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. αξιολόγησε την προσφορά για 
την πώληση του ποσοστού συµµετοχής (35%) στο ∆ΕΣΦΑ ως αποδεκτή και για το λόγο αυτό συγκάλεσε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 2013 και ενέκρινε τη 
συναλλαγή.  

Τη µέρα πριν από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛ.ΠΕ Α.Ε., την 1η Αυγούστου 2013, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ αποδέχθηκε οµόφωνα την τελική προσφορά της SOCAR. 

Η Συµφωνία Αγοράς Μετοχών (ΣΑΜ) για την πώληση του 66% του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ 
υπεγράφη από ΤΑΙΠΕ∆, ΕΛΠΕ και SOCAR (αντισυµβαλλόµενα µέρη της ΣΑΜ) στις 21 ∆εκεµβρίου 2013. 
Σύµφωνα µε αυτή τη συµφωνία, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών εξαρτώνται από ορισµένα 
γεγονότα (Όροι), όπως την έγκριση της συναλλαγής από την ΕΕ ή τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού (όπως ισχύει) 
και την πιστοποίηση του ∆ΕΣΦΑ από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας («ΡΑΕ»), 
σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 4001/2011 ("Ενεργειακός νόµος»). Στις 29 Σεπτεµβρίου 2014 η ΡΑΕ εξέδωσε 
την πιστοποίηση του ∆ΕΣΦΑ και την 1 Οκτωβρίου 2014 ενηµερώθηκε σχετικά η Γενική ∆ιεύθυνση 
Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 5 Νοεµβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σε βάθος 
έρευνα. Η έκταση των υποχρεώσεων που µπορεί να απαιτηθούν να αναλάβει η SOCAR και ο ακριβής χρόνος 
που θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκδώσει απόφαση δεν µπορούν να ελεγχθούν από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. Στις 27 Ιουλίου 2015 τα αντισυµβαλλόµενα µέρη της ΣΑΜ έκαναν χρήση της Προσθήκης 
2, βάσει της οποίας η ηµεροµηνία διακοπής της ΣΑΜ επεκτάθηκε έως τις 21 ∆εκεµβρίου 2015, ενώ στις 16 
∆εκεµβρίου 2015 έγινε χρήση της Προσθήκης 3 για την επιπλέον επέκταση της ΣΑΜ έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
2016. Κατόπιν της εν λόγω συµφωνίας, η ισχύς της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της SOCAR παρατάθηκε 
αναλόγως. 

Παρά το γεγονός ότι τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν δεσµεύσεις που ισχύουν από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της συµφωνίας, η αποτελεσµατικότητα του συνόλου των διατάξεων της συµφωνίας 
(συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς των µετοχών και την πληρωµή του τιµήµατος), εξακολουθεί να 
υπόκειται σε όρους, µερικοί από τους οποίους βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο των συµβαλλόµενων µερών και, 
ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της συναλλαγής παραµένει σε αναστολή και εξαρτάται από την ικανοποίηση των 
όρων αυτών. 

O Όµιλος ενοποιεί τον Όµιλο της ∆ΕΠΑ µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και η αξία της συµµετοχής στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την 30η Σεπτεµβρίου 2015, η οποία αντικατοπτρίζει το 35% στον Όµιλο 
∆ΕΠΑ, ανέρχεται στα €595 εκ. Επιπρόσθετα, η αξία της συµµετοχής στην ∆ΕΠΑ, στις οικονοµικές καταστάσεις 
της µητρικής εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέρχεται στα €237 εκ. Η επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις θα καθοριστεί µε βάση τη δοµή της συναλλαγής (προς το παρόν η ΣΑΜ προβλέπει µια διαδικασία 
απόσχισης) και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της. 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι η συναλλαγή µπορεί να ολοκληρωθεί µόνο µετά την έγκριση των αρµοδίων αρχών, 
και µε δεδοµένο ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις καθώς και η διαδικασία 
απόσχισης του ∆ΕΣΦΑ, ο Όµιλος ∆ΕΠΑ, µε την παρούσα σύστασή του, συνεχίζει να λογίζεται και να 
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, ως επένδυση σε συνδεδεµένη 
επιχείρηση.  
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Άλλες Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

Το 2011 ο Όµιλος συµµετείχε µε 48%, µέσω της θυγατρικής του Hellenic Petroleum International A.G. στη 
σύσταση µίας νέας εταιρείας της DMEP HoldCo Ltd, µίας εταιρείας µε έδρα στο Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία 
µε τη σειρά της κατέχει το 100% των µετοχών της «OTSM», Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιατήρησης Αποθεµάτων 
Ασφαλείας και Εµπορίας Αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών. Η OTSM ιδρύθηκε βάσει του Ελληνικού 
δικαίου µε πλήρη άδεια για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και τήρησης αποθεµάτων αργού πετρελαίου και 
πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο Όµιλος µεταβίβασε µέρος της υποχρέωσής του για την τήρηση αποθεµάτων 
ασφαλείας 90 ηµερών στην OTSM, µειώνοντας έτσι το ύψος του τελικού της αποθέµατος κατά περίπου 407 
χιλιάδες ΜΤ, µε αντίτιµο καθοριζόµενο στο πλαίσιο του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. 

Τα βασικά µεγέθη και αποτελέσµατα των κυριοτέρων συνδεδεµένων επιχειρήσεων του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις ως προς τις παραπάνω συµµετοχές του Οµίλου. 

γ) Κοινές επιχειρήσεις 

Ο Όµιλος συµµετέχει στις ακόλουθες κοινές επιχειρήσεις µε τρίτους σχετικές µε την έρευνα και παραγωγή 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: 

• Edison International SpA (Ελλάδα, Πατραϊκός Κόλπος). – Η Petroceltic Resources, η οποία συµµετείχε 
στην κοινοπραξία το έτος 2015, µετέφερε τα δικαιώµατα της στην Edison και την ΕΛΠΕ Πατραϊκός 
εντός του 2016 (Σηµ. 23). 

• Calfrac well services (Ελλάδα, Θρακικό πέλαγος). 

9 ∆άνεια, προκαταβολές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

 

%  συµµετοχής 31 ∆εκεµβρίου 2015

Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα

Καθαρά κέρδη µετά 
φόρων

ΣΑΦΚΟ 33% 4.621 3.235 5.765 1.475
ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΗ 25% 8 10 - (41)
ΕΑΚΑΑ 50% 13.603 4.422 3.169 951
DMEP Holdco 48% 206.441 169.483 845.977 34.527
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ 25% 192 29 - (2)

31 ∆εκεµβρίου 2014

Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα

Καθαρά κέρδη µετά 
φόρων

ΣΑΦΚΟ 33% 3.805 2.504 4.776 1.013
ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΗ 25% 69 4 - (16)
ΕΑΚΑΑ 50% 14.530 5.425 2.618 579
DMEP Holdco 48% 223.882 221.451 808.654 (4.184)
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ 25% 357 79 1.283 12

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

∆άνεια και προκαταβολές 37.587 37.288
Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 47.435 49.410

Σύνολο 85.022 86.698
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Τα δάνεια και οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν άτοκες εµπορικές πιστώσεις προς τρίτους για οφειλές 
που προκύπτουν από εφοδιασµό πρατηρίων. Περιλαµβάνουν επίσης και εµπορικές απαιτήσεις εισπρακτέες σε 
περισσότερα από ένα έτη, ως συνέπεια διακανονισµών. 

Τα λοιπά µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνουν µη τοκοφόρες προκαταβολές ενοικίων για 
εξασφάλιση πρατηρίων και αποσβένονται σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή των συµβολαίων των πρατηρίων 
αυτών. Επιπλέον συµπεριλαµβάνουν και άλλες µακροπρόθεσµες µη τοκοφόρες προκαταβολές οι οποίες έχουν 
προεξοφληθεί µε επιτόκιο 5% στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 (2014:5%).  

10 Αποθέµατα 

 

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. υποχρεούται στην τήρηση ποσοτήτων αποθεµάτων αργών πετρελαίων και 
προϊόντων πετρελαιοειδών σύµφωνα µε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποθεµάτων ασφαλείας 90 
ηµερών, όπως νοµοθετήθηκε µε τον Ν. 3054/2002.  

Το κόστος των αποθεµάτων που αναγνωρίζεται ως έξοδο και συµπεριλαµβάνεται στο «Κόστος Πωληθέντων» 
για το 2015 ανέρχεται σε €5,7 δις (2014: €8,5 δις). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, λόγω της πτώσης των τιµών του 
αργού και των προϊόντων πετρελαίου η οποία καταγράφηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2015 καθώς και µετά το 
τέλος του έτους, ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά από την αποτίµηση των αποθεµάτων, η οποία ανακλάται στην 
αποµείωση της αξίας τους στο τέλος του έτους. Η αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία τους ανήλθε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 σε €23 εκ. (31 ∆εκεµβρίου 2014 – €104 εκ.). Το 
ποσό αυτό αναγνωρίστηκε ως έξοδο για τη χρήση του έτους 2015 και συµπεριλήφθηκε στο «Κόστος 
πωληθέντων» στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων. Η συνολική αρνητική επίδραση στα 
αποθέµατα (η οποία και αύξησε το κόστος πωληθέντων) λόγω µείωσης των τιµών του αργού πετρελαίου και 
των πετρελαιοειδών κατά τη διάρκεια του έτους, ανήλθε περίπου στα €300 εκ. (2014: €480 εκ.).  

11 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Αργό πετρέλαιο 180.149 118.519
∆ιυλισµένα και ηµιτελή προϊόντα 400.301 422.452
Πετροχηµικά 22.286 27.104
Αναλώσιµα, ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες 83.705 79.852
 - Μείον: Πρόβλεψη για ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες (24.416) (10.314)

Σύνολο 662.025 637.613

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Πελάτες 504.984 481.360
 -Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (211.349) (185.114)
Πελάτες 293.635 296.246

Λοιπές απαιτήσεις 471.003 421.604
 -Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (34.005) (30.286)
Λοιπές απαιτήσεις 436.998 391.318

Προπληρωθέντα έξοδα και προκαταβολές 21.509 20.663

Σύνολο 752.142 708.227
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Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ο Όµιλος χρησιµοποιεί υπηρεσίες πρακτόρευσης απαιτήσεων 
(factoring) για την πιο έγκαιρη είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες του στην Ελλάδα. Προεισπραχθείσες 
απαιτήσεις χωρίς δικαίωµα αναγωγής δεν συµπεριλαµβάνονται στα πιο πάνω ποσά.  

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν ποσά απαιτήσεων από ΦΠΑ (πιστωτικού υπολοίπου), προπληρωµές 
φόρου εισοδήµατος, προκαταβολές σε προµηθευτές και σε εργαζοµένους. Επίσης, για την περίοδο που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2015,  συµπεριλαµβάνονται και €54 εκ. βεβαιωµένων επιστροφών ΦΠΑ που έχουν 
παρακρατηθεί από το Τελωνείο Πειραιά αναφορικά µε φερόµενα «ελλείµµατα» αποθεµάτων πετρελαιοειδών 
(31 ∆εκεµβρίου 2014: €54 εκ.). Σε απάντηση αυτής της ενέργειας,  ο Όµιλος έχει εναντιωθεί νοµικά και απαιτεί 
και αναµένει να ανακτήσει ολόκληρο το ποσό αυτό µε την περάτωση της νοµικής διαδικασίας (Σηµ. 31 
“Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και νοµικές υποθέσεις”). 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες: 

 

 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 
εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. Προβλέψεις σχηµατίζονται για απαιτήσεις οι οποίες είναι επισφαλούς 
είσπραξης και έχει αξιολογηθεί ότι θα καταλήξουν σε ζηµιά, αφού έχουν συνυπολογιστεί ληφθείσες 
εξασφαλίσεις (τίτλοι, εγγυήσεις).  

Η ανάλυση παλαιότητας των ανοιχτών εµπορικών απαιτήσεων, που ήταν ληξιπρόθεσµες αλλά όχι αποµειωµένες 
την 31 ∆εκεµβρίου 2015, είναι ως ακολούθως: 

 

Η ανάλυση παλαιότητας των ανοιχτών εµπορικών απαιτήσεων, που ήταν αποµειωµένες κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2015, είναι ως ακολούθως : 

 

Εκτιµήθηκε ότι το ποσοστό των απαιτήσεων για το οποίο δεν έχει γίνει πρόβλεψη, είναι ανακτήσιµο µέσω 
διακανονισµών, νοµικών ενεργειών και εξασφάλισης πρόσθετων εξασφαλίσεων.  

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες 504.984 481.360
Ληξιπρόθεσµα υπόλοιπα που συµπεριλάµβανονται στις απαιτήσεις 
από πελάτες:
α) Ληξιπρόθεσµα, µη αποµειωµένα υπόλοιπα 195.731 130.872
β) Ληξιπρόθεσµα, επισφαλή & αποµειωµένα υπόλοιπα 211.349 185.114

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Εως 30 ηµέρες 66.498 59.467
30 - 90 ηµέρες 21.251 25.838
Πάνω από 90 ηµέρες 107.982 45.567

Σύνολο 195.731 130.872

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Εως 30 ηµέρες 15.392 4.931
30 - 90 ηµέρες 485 150
Πάνω από 90 ηµέρες 195.472 180.033

Σύνολο 211.349 185.114
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Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής:  

 

Η κίνηση στην πρόβλεψη για ενδεχόµενες επισφάλειες έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα στα έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης.  

12 Ταµειακά διαθέσιµα, ταµειακά ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις 

 

Οι δεσµευµένες καταθέσεις σχετίζονται µε µία συµφωνία αλλαγής πιστωτικής δοµής µεταξύ της µητρικής 
εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς, µε σκοπό την υποστήριξη της δανειακής διευκόλυνσης Β της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους €200 εκ., για την οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει παράσχει εγγύηση.  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα σταδιακής αποπληρωµής, το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο της δανειακής διευκόλυνσης Β, ανήλθε στα €144 εκ., ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου µε 
την Τράπεζα Πειραιώς στα €156 εκ. και αναµένεται να µειωθεί στα €144 εκ. µέσα στους επόµενους µήνες. Η 
εγγύηση έληξε στις 15 Ιουνίου 2015 και ανανεώθηκε για ένα ακόµη έτος. 

Η επίπτωση του δανείου και της κατάθεσης αποτελεί ταυτόχρονη αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και 
του παθητικού χωρίς να επηρεάζει τον καθαρό δανεισµό και την καθαρή θέση του Οµίλου. 

Για την περίοδο που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015, το τραπεζικό υπόλοιπο σε δολάρια Αµερικής που 
περιλαµβάνεται στην κατηγορία «∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες», ανερχόταν σε $920.895 εκ. 
(ισοδύναµο σε Ευρώ €845.866 εκ). Το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2014, ανερχόταν σε 
$909.355εκ (ισοδύναµο σε Ευρώ  €748.994 εκ.). 

Το σταθµισµένο κατά µέσο όρο τρέχον επιτόκιο την ηµεροµηνία Ισολογισµού ήταν:  

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 185.114 170.346
Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασµό αποτελεσµάτων:
   - Προσθήκες 27.350 16.872
   - Ποσά που έχουν αντιλογισθεί (920) (1.618)
   - Απαιτήσεις που διαγράφηκαν ως µη εισπράξιµες (195) (486)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 211.349 185.114

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 1.252.808 952.127
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 700.000 695.715
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.952.808 1.647.842

∆εσµευµένες καταθέσεις 155.556 200.000

Σύνολο ρευστών διαθεσίµων 2.108.364 1.847.842

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Euro 0,21% 0,36%
USD 0,80% 0,80%
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13 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο µε τις µετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε µετόχους και 
είναι πλήρως καταβεβληµένο. Η ονοµαστική αξία κάθε µιας µετοχής της Εταιρείας είναι €2,18 (31 ∆εκεµβρίου 
2014: €2,18).  

∆ικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. που πραγµατοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 
2005, ενέκρινε ένα νέο πρόγραµµα παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών, µε σκοπό τη σύνδεση του 
αριθµού µετοχών, για τις οποίες παραχωρείται δικαίωµα προαίρεσης σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της 
Εταιρείας, µε την επίτευξη εταιρικών και ατοµικών στόχων άµεσα εξαρτώµενων από τα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας. Μεταγενέστερες Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις ενέκριναν την παραχώρηση δικαιωµάτων 
προαίρεσης επί µετοχών της Εταιρείας (stock options). Η περίοδος άσκησης των δικαιωµάτων είναι από την 1η 
Νοεµβρίου ως τις 5 ∆εκεµβρίου των ετών 2014- 2018.  

Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες άσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών που έχουν παραχωρηθεί έως 
το τέλος του έτους 2015 καθώς και οι αντίστοιχες τιµές άσκησής τους παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα : 

 

∆εν εξασκήθηκε κανένα δικαίωµα προαίρεσης κατά τη χρήση των ετών 2015 και 2014 λόγω της αρνητικής 
σχέσης της τιµής άσκησης µε την τρέχουσα τιµή της µετοχής στην αγορά κατά την εκάστοτε περίοδο άσκησης. 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου 2014 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081

31 ∆εκεµβρίου 2015 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081

Έτος 
Παραχώρησης

Περίοδος 
Άσκησης 

∆ικαιωµάτων

Ηµεροµηνία 
Λήξεως

Τιµή 
εξάσκησης

5 ∆εκεµβρίου €/ΜΤΧ 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

2009 2011-15 2015 7,62 - 1.616.054
2012 2014-18 2018 4,52 1.479.933 1.479.933

Σύνολο 1.479.933 3.095.987

Αρ. δικαιωµάτων προαίρεσης
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Η κίνηση δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών και η αναλογούσα µέση σταθµική τιµή εξάσκησης κατά την 
διάρκεια του 2015 και του 2014 είναι: 

 

Οι παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα για το έτος που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2015 ανήλθαν σε €2,9 εκ. (2014: €0,3 εκ.). 

14 Αποθεµατικά 

 

Τακτικό αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο, οι εταιρίες υποχρεούνται να µεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων 
καθαρών κερδών τους σύµφωνα µε τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεµατικό έως ότου το αποθεµατικό 
αυτό ισούται στο ένα τρίτο του µετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί, 
αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διαγραφή συσσωρευµένων ζηµιών. 

 

Μέση τιµή 
εξάσκησης 

σε € ανά 
µετοχή ∆ικαιώµατα

Μέση τιµή 
εξάσκησης 

σε € ανά 
µετοχή ∆ικαιώµατα

Αρχή περιόδου (1η Ιανουαρίου) 6,14 3.095.987 6,62 3.435.548
Χορηγηθέντα - - - -
Ασκηθέντα - - - -
Έληξαν 7,62 (1.616.054) 11,01 (339.561)
Τέλος περιόδου (31η ∆εκεµβρίου) 4,52 1.479.933 6,14 3.095.987

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Τακτικό 
αποθε-
µατικο

Ειδικά 
αποθεµα-

τικά

Αποθεµατικό 
αντιστάθ-

µισης 
κινδύνου

Αποθεµατικό 
παροχών σε 
συµµετοχικ. 

τίτλους

Αφορο-
λόγητα 

αποθεµα-
τικά

Λοιπά 
αποθε-
µατικά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 118.668 98.420 3.893 3.664 351.322 (9.864) 566.103
Πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (Σηµ. 21)
  - Κέρδη / (Ζηµιές) από αποτίµηση πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου - - (42.289) - - - (42.289)
  - Αποχαρακτηρισµός πράξεων αντιστ. κινδύνου µέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδηµάτων - - (3.586) - - - (3.586)
Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους (Σηµ. 13) - - - (24) - - (24)
∆ιανοµή αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 4172/2013 - - - - (64.376) - (64.376)
Μεταφορά φόρου διανοµής αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 4172/2013 - - - - (15.101) - (15.101)
Κέρδη / (Ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση - - - - - 330 330
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών - - - - - (6.179) (6.179)
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις - - - - - 135 135

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 118.668 98.420 (41.982) 3.640 271.845 (15.578) 435.013

Πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (Σηµ. 21)
  - Κέρδη / (Ζηµιές) από αποτίµηση πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου - - (4.802) - - - (4.802)
  - Αποχαρακτηρισµός πράξεων αντιστ. κινδύνου µέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδηµάτων - - 24.548 - - - 24.548
Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους (Σηµ. 13) - - - (2.893) - - (2.893)
Μεταφορά απο αποθεµατικά στα αποτελέσµατα - - - - (8.798) (148) (8.946)
Κέρδη / (Ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση (172) (172)
Κέρδη / (Ζηµιές) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση τα οποία µεταφέρθηκαν στη κατάσταση αποτελεσµάτων - - - - - (6) (6)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών - - - - - 1.619 1.619
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις - - - - - (632) (632)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 118.668 98.420 (22.236) 747 263.047 (14.917) 443.729
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Ειδικά αποθεµατικά 

Τα ειδικά αποθεµατικά αφορούν κυρίως αποθεµατικά που προκύπτουν λόγω φορολογικών αναπροσαρµογών 
στοιχείων του ενεργητικού και την κατηγοριοποίηση τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Όπου κρίθηκε 
αναγκαίο έχουν γίνει προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία σε σχέση µε αυτά τα αποθεµατικά. 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά αφορούν: 

(α) Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον φορολογικό και θεσµικό πλαίσιο. 
Σε περίπτωση διανοµής τους, τα κέρδη αυτά θα είναι φορολογητέα µε βάση το φορολογικό συντελεστή 
που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανοµής τους στους µετόχους ή µετατροπής τους σε µετοχικό 
κεφάλαιο.  

(β) Μερικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά τα οποία έχουν φορολογηθεί µε φορολογικό συντελεστή ο 
οποίος είναι χαµηλότερος από τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Σε περίπτωση διανοµής τους τα 
κέρδη θα είναι φορολογητέα µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της  
διανοµής τους στους µετόχους ή µετατροπής τους σε µετοχικό κεφάλαιο.  

Τo 2014, µέρος αυτών των αποθεµατικών διανεµήθηκε στους µετόχους του Οµίλου, σύµφωνα και µε το νόµο 
4172/2013. 

Αποθεµατικό αντιστάθµισης κινδύνου 

Το αποθεµατικό αντιστάθµισης κινδύνου χρησιµοποιείται για τη καταχώρηση κερδών ή ζηµιών από παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν ως παράγωγα αντιστάθµισης µελλοντικών 
ταµειακών ροών (cash flow hedges) και αναγνωρίζονται στα Λοιπά συνολικά έσοδα όπως περιγράφεται στη 
σηµείωση 21.  

Όταν η συναλλαγή µε την οποία συσχετίζεται η πράξη αντιστάθµισης επηρεάζει τη κατάσταση συνολικών 
εισοδηµάτων, τότε τα αντίστοιχα ποσά µεταφέρονται επίσης από τα λοιπά συνολικά έσοδα στη κατάσταση 
συνολικών εισοδηµάτων.  

15 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η γραµµή “Προµηθευτές” αποτελείται από ποσά πληρωτέα ή δεδουλευµένα τα οποία αφορούν αργό πετρέλαιο, 
πετρελαιοειδή προϊόντα, συµβάσεις αγοράς προϊόντων (commodity derivative contracts) και υπηρεσίες. Μετά 
την επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα (28 Ιουνίου 2015) , η ανοιχτή πίστωση από τους 
προµηθευτές µειώθηκε σηµαντικά.  

Ο λογαριασµός “Προµηθευτές”, στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, περιλαµβάνει ποσά 
οφειλόµενα από αγορές αργών πετρελαίων από το Ιράν, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ ∆εκεµβρίου 2011 
και Μαρτίου 2012, στα πλαίσια του µακροπρόθεσµου συµβολαίου µε την NIOC. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες 
του Οµίλου να αποπληρώσει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις από τον Ιανουάριο µέχρι και τον Ιούνιο 2012 µέσω 
του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος, αυτό δεν κατέστη εφικτό, λόγω της µη αποδοχής πληρωµών από το 
διεθνές τραπεζικό σύστηµα, προς Ιρανικές τράπεζες και κυβερνητικές εταιρείες, µετά την επιβολή των διεθνών 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Προµηθευτές 2.626.459 2.529.072
∆εδουλευµένα έξοδα & έσοδα επόµενων χρήσεων 73.535 58.830
Λοιπές υποχρεώσεις 95.384 91.297

Σύνολο 2.795.378 2.679.199
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κυρώσεων. Μετά τις 30 Ιουνίου 2012, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ιράν κατέστησαν αδύνατη 
την πραγµατοποίηση πληρωµών προς τη NIOC (Απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 267/2012 
της 23 Μαρτίου 2012). Ο Όµιλος είχε ενηµερώσει τον προµηθευτή του για τη σχετική καθυστέρηση η οποία 
οφειλόταν σε νοµικές περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό του. Κατά συνέπεια καµία παραλαβή φορτίων αργού 
πετρελαίου από το Ιράν ή πληρωµή προς αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε µετά τις 30 Ιουνίου 2012, ηµεροµηνία 
επιβολής των κυρώσεων από την ΕΕ. 

Στις 18 Οκτωβρίου 2015, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποφάσισε (Απόφαση ΚΕΠΠΑ 
2015/1863) την άρση του συνόλου των οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών κυρώσεων της ΕΕ απέναντι στο 
Ιράν, λαµβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας Ηνωµένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) 2231 (2015) 
και το Παράρτηµα Β της ΑΣΑΗΕ 2231 (2015), καθώς επίσης και την επικύρωση του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Ατοµικής Ενέργειας του ΟΗΕ αναφορικά µε την ορθή υλοποίηση των συµφωνηµένων µέτρων σε σχέση µε το 
πυρηνικό ζήτηµα. Στις 16 Ιανουαρίου 2016 («Ηµέρα Εφαρµογής»), το Συµβούλιο της ΕΕ αποφάσισε (απόφαση 
ΚΕΠΠΑ 2016/37) την εφαρµογή της απόφασης ΚΕΠΠΑ 2015/1863 µε ισχύ από την 16η Ιανουαρίου 2016. 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, στις 22 Ιανουαρίου 2016 τα Ελληνικά Πετρέλαια και 
η NIOC κατέληξαν σε συµφωνία-πλαίσιο για την επανέναρξη των εµπορικών τους σχέσεων σχετικά µε την 
προµήθεια αργού, καθώς και για τη διευθέτηση των οφειλών. Η υλοποίηση της συµφωνίας αυτής θα 
πραγµατοποιηθεί σε πλήρη συµµόρφωση µε το ισχύον ευρωπαϊκό και διεθνές νοµοθετικό πλαίσιο, 
συµπεριλαµβανοµένων και των κυρώσεων που ακόµη δεν έχουν αρθεί. Ο αντίκτυπος της συµφωνίας θα 
ενσωµατωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου του επόµενου έτους.  

Όποτε θεωρηθεί συµφέρον για τον Όµιλο, αλλά και για την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων συναλλαγών, (όπως 
καλύτερες τιµές, ψηλότερα πιστωτικά όρια, µεγαλύτερη περίοδο πίστωσης), ο Όµιλος παρέχει Εγγυητικές 
Επιστολές ή Ενέγγυες Πιστώσεις για την πληρωµή υποχρεώσεων προς προµηθευτές, χρησιµοποιώντας έτσι τις 
γραµµές πίστωσης µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Στο βαθµό που οι υποχρεώσεις αυτές έχουν καταστεί 
πληρωτέες πριν την ηµεροµηνία ισολογισµού, αυτές περιλαµβάνονται στα υπόλοιπα προµηθευτών. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν µισθοδοσία, λοιπές δαπάνες προσωπικού και διάφορους φόρους και τέλη.  

Τα δεδουλευµένα έξοδα και έσοδα επόµενων χρήσεων, περιλαµβάνουν την εκτίµηση για το κόστος 
δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία η οποία στις 31 
∆εκεµβρίου 2015 ανέρχεται σε € 16 εκ. (2014 €5 εκ.). 
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16 ∆ανεισµός 

 

Η λήξη του µακροπρόθεσµου δανεισµού έχει ως ακολούθως:  

 

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του Ισολογισµού είναι τα παρακάτω: 

 

Η ανάλυση ανά νόµισµα των δανείων είναι η ακόλουθη:  

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 794.634 675.036
Ευρώ-οµόλογα 799.014 1.132.598
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 4.306 4.361
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 1.597.954 1.811.995

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.226.063 1.132.298
Τρέχον υπόλοιπο µακροπροθέσµων δανείων 44.796 44.782
Ευρώ-οµόλογα 361.641 -
Τρέχον υπόλοιπο χρηµατοδοτικών µισθώσεων 533 565
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.633.033 1.177.645

Σύνολο δανείων 3.230.987 2.989.640

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Μεταξύ 1 και  2 ετών 529.263 411.260
Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.002.026 1.289.624
Πάνω από 5 έτη 66.665 111.111

1.597.954 1.811.995

Τραπεζικός ∆ανεισµός Νόµισµα 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
 - Μεταβλητό Euribor + περιθώριο Ευρώ 5,30% 6,20%
 - Μεταβλητό Belibor + περιθώριο ∆ηνάριο Σερβίας 8,94% 12,25%
 - Μεταβλητό Sofibor + περιθώριο Λεβ Βουλγαρίας 5,75% 6,05%
 - Κεντρικό Τραπεζικό Επιτόκιο + περιθώριο ∆ηνάριο FYROM 5,54% 5,41%
 - Σταθερό επιτόκιο ∆ολλάριο Αµερικής 4,63% 4,63%

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
 - Μεταβλητό Euribor + Περιθώριο Ευρώ 4,09% 4,27%
 - Σταθερό επιτόκιο Ευρώ 6,91% 6,91%

Υπόλοιπο στις

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Ευρώ 2.774.371 2.571.354
∆ολλάριο Αµερικής 361.641 327.921
∆ηνάριο Σερβίας 23.460 28.049
Λεβ Βουλγαρίας 55.678 46.449
∆ηνάριο FYROM 15.837 15.867
Σύνολο δανεισµού 3.230.987 2.989.640
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Ο Όµιλος διενεργεί κεντρικά τις χρηµατοδοτικές του δραστηριότητες, συντονίζοντας και ελέγχοντας τη 
χρηµατοδότηση και ταµειακή διαχείριση όλων των εταιρειών του. Στο πλαίσιο αυτό, η Hellenic Petroleum 
Finance Plc (HPF) ιδρύθηκε τον Νοέµβριο του 2005 στο Ηνωµένο Βασίλειο και είναι 100% θυγατρική της 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., για να ενεργεί ως ο κεντρικός χρηµατοοικονοµικός φορέας του Οµίλου.  

Τα δάνεια του Οµίλου, στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 31 ∆εκεµβρίου 2014, αναλύονται ανά είδος και 
ηµεροµηνία λήξης, στον πίνακα που ακολουθεί (σε € εκ.): 

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικές για τα ποσά των δανείων του Οµίλου που θα πρέπει να αποπληρωθούν ή να 
αναχρηµατοδοτηθούν εντός του 2016 περιλαµβάνονται στη σηµείωση 3 « Κίνδυνος Ρευστότητας». 

1) Κοινοπρακτικά ∆άνεια 

Τον Ιανουάριο του 2013, ο Όµιλος σύναψε δύο τριετείς δανειακές συµβάσεις µε σταδιακή αποπληρωµή, ύψους 
€605 εκ., µε ελληνικά και διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες διέπονταν από πανοµοιότυπους όρους 
και προϋποθέσεις. Τον Ιούλιο του 2014, ο Όµιλος προπλήρωσε οικειοθελώς και αναχρηµατοδότησε µερικώς 
τις συµβάσεις αυτές,  αποπληρώνοντας ποσό ονοµαστικής αξίας  €152 εκ. και συνάπτοντας δύο νέα δάνεια µε 
πανοµοιότυπους όρους και προϋποθέσεις, ως ακολούθως: 

(1α-1β) Η HPF σύναψε κοινοπρακτικό δάνειο, ύψους €50 εκ. µε την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., 
αποτελούµενο από δύο δανειακές συµβάσεις, ύψους €40 εκ. και €10 εκ. µε ηµεροµηνίες λήξης τον Ιούλιο του 
2016 και τον Ιούλιο του 2018 αντίστοιχα.  

(1γ) Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σύναψε κοινοπρακτικό οµολογιακό δάνειο, ύψους €350 εκ. µε την εγγύηση 
της HPF και µε ηµεροµηνία λήξης τον Ιούλιο του 2018.  

2) Oµολογιακό δάνειο €400 εκ. 

Τον Ιούνιο 2014, ο Όµιλος παρέτεινε την  ηµεροµηνία  λήξης του οµολογιακού δανείου από τον ∆εκέµβριο 
2014 στις 30 ∆εκεµβρίου 2015 µε δυνατότητα επέκτασης για 6 ακόµη µήνες, επιτυγχάνοντας την ίδια στιγµή  
βελτιώσεις στο κόστος και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της συµφωνίας. Τον Σεπτέµβριο 2015, η 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, παρέτεινε την ηµεροµηνία λήξης του οµολογιακού δανείου για τον Ιούνιο 2016.  

3) Oµολογιακό δάνειο €200 εκ. 

Ακολουθώντας τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου, σύµφωνα µε την οποία στόχος είναι η αύξηση 
του ποσοστού των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων γραµµών πίστωσης σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
βραχυπρόθεσµες, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σύναψε δάνειο ύψους €200 εκ. µε την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος, διάρκειας 3 ετών.  

 

Εταιρεία Λήξη 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
1α. Κοινοπρακτικό δάνειο €40 εκ. HPF plc Ιουλ. 2016 40 39
1β. Κοινοπρακτικό δάνειο €10 εκ. HPF plc Ιουλ. 2018 10 10
1γ. Κοινοπρακτικό οµολογιακό δάνειο €350 εκ. HP SA Ιουλ. 2018 341 338
2. Οµολογιακό δάνειο €400 εκ. HP SA Ιουν. 2016 225 225
3.Οµολογιακό δάνειο €200 εκ. HP SA Ιαν. 2018 199 -
4. ∆άνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ("ΕIB") HP SA Ιουν. 2022 289 333
5. Ευρώ-οµόλογο €500 εκ. HPF plc Μάιος 2017 485 489
6. Ευρώ-οµόλογο $400 εκ. HPF plc Μάιος 2016 362 328
7. Ευρώ-οµόλογο €325 εκ. HPF plc Ιουλ. 2019 314 316
8. Συµβάσεις διµερών πιστωτικών γραµµών ∆ιάφορες ∆ιάφορες 961 907
9. Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ∆ιάφορες ∆ιάφορες 5 5

Σύνολο 3.231 2.990

Υπόλοιπο στις
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4) ∆άνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Στις 26 Μαΐου 2010, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σύναψε δύο δανειακές συµβάσεις συνολικού ύψους €400 εκ. 
(∆ιευκόλυνση Α και Β, €200 εκ. έκαστη) µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο σκοπός των δανείων 
ήταν να χρηµατοδοτήσουν µέρος του έργου αναβάθµισης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Και τα 2 δάνεια 
έχουν περίοδο αποπληρωµής 12 ετών, έναρξη αποπληρωµής το ∆εκέµβριο του 2013, ενώ διέπονται από 
παρόµοιους όρους και προϋποθέσεις. Η ∆ιευκόλυνση Β βελτιώνεται πιστοληπτικά από την εγγύηση µίας 
εµπορικής τράπεζας (Σηµ. 15), µία πρακτική που είναι συνήθης για δανειακές συµβάσεις της Ε.Τ.Επ. 
ειδικότερα κατά τη φάση κατασκευής µεγάλων έργων. Μέχρι στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκαν 
συνολικές αποπληρωµές ύψους €111 εκ. 

5) Ευρώ-οµόλογο €500 εκ. 

Τον Μάιο του 2013, ο Όµιλος εξέδωσε τετραετές Ευρω-οµόλογο, ύψους €500 εκ., µε σταθερό ετήσιο επιτόκιο 
8% και µε ηµεροµηνία λήξης τον Μάιο του 2017. Οι οµολογίες, οι οποίες εκδόθηκαν από την Hellenic 
Petroleum Finance Plc µε την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., είναι πληρωτέες στη λήξη τους και είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου.  

6) Ευρώ-οµόλογο $400 εκ. 

Τον Μάιο του 2014, ο Όµιλος εξέδωσε διετές δολαριακό οµόλογο,  ύψους $400 εκ. µε σταθερό ετήσιο επιτόκιο 
4,625% και µε ηµεροµηνία λήξης τον Μάιο του 2016.  Οι οµολογίες, οι οποίες εκδόθηκαν από την Hellenic 
Petroleum Finance Plc µε την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., είναι πληρωτέες στη λήξη τους και είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου. 

7)  Ευρώ-οµόλογο €325 εκ. 

Τον Ιούλιο του 2014, ο Όµιλος εξέδωσε πενταετές Ευρω-οµόλογο, ύψους €325 εκ. µε σταθερό ετήσιο επιτόκιο 
5,25% και µε ηµεροµηνία λήξης τον Ιούλιο του 2019.  Οι οµολογίες, οι οποίες εκδόθηκαν από την Hellenic 
Petroleum Finance Plc µε την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., είναι εξαγοράσιµες κατ’ επιλογή του 
εκδότη τον Ιούλιο του 2017 και είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου. 

Για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015, η HPF πραγµατοποίησε πράξεις ανοιχτής αγοράς και ακυρώσεις 
οµολογιών ποσού €6,9 εκ. από το Ευρω- οµόλογο €500 εκ. λήξεως τον Μάιο του 2017, €3,1 εκ. από το Ευρω- 
οµόλογο €325 εκ. λήξεως τον Ιούλιο του 2019 και €5,2 εκ. ($5,8 εκ.) από το Ευρω- οµόλογο $400 εκ. λήξεως 
τον Μαϊο 2016. Το κέρδος από τις παραπάνω εξαγορές ανήλθε σε €1,3 εκ.  

8)  Συµβάσεις διµερών πιστωτικών γραµµών 

Οι εταιρείες του Οµίλου διατηρούν επίσης δανειακές γραµµές µε άλλες τράπεζες για την κάλυψη γενικών 
χρηµατοδοτικών αναγκών. Η πλειοψηφία των δανειακών γραµµών αφορά σε βραχυπρόθεσµα δάνεια που έχει 
συνάψει η µητρική εταιρεία και τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και ανανεώνονται αναλόγως µε τις ανάγκες της 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Ορισµένες από τις δανειακές συµφωνίες του Οµίλου περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικούς όρους οι πιο 
σηµαντικοί των οποίων είναι η διατήρηση συγκεκριµένων αριθµοδεικτών ως ακολούθως: “Καθαρός 
∆ανεισµός/Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων”, “Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και 
Αποσβέσεων/Καθαροί Τόκοι” και “Καθαρός ∆ανεισµός/Καθαρή Αξία Ιδίων Κεφαλαίων”. Η διοίκηση του 
Οµίλου παρακολουθεί την απόδοση του Οµίλου για να διασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τους ανωτέρω 
χρηµατοοικονοµικούς όρους.  
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Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις στο µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο δανεισµό έχουν ως 
εξής: 

 

17 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και  υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Η µεταβολή της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης / υποχρέωσης είναι ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Εντός ενός έτους 533 565
Μεταξύ 1 και 2 ετών 601 532
Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.949 1.817
Πάνω από 5 έτη 1.756 2.012

Σύνολο 4.839 4.926

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Αναβαλλόµενη φορολογία ενεργητικού:
Πέραν των 12 µηνών 239.538 224.788

239.538 224.788
Αναβαλλόµενη φορολογία παθητικού:
Πέραν των 12 µηνών (45.287) (40.953)

(45.287) (40.953)

194.251 183.835

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Υπόλοιπο αρχής έτους 183.835 18.259
Αποτελέσµατα χρήσης 15.768 125.516
Κινήσεις στην καθαρή θέση (5.371) 19.084
Μεταφορά φόρου αποθεµατικών στις υποχρεώσεις φόρων - 20.949
Λοιπές κινήσεις 19 27

Υπόλοιπο τέλους έτους 194.251 183.835
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Ο αναβαλλόµενος φόρος αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

Οι λοιπές µεταβολές προέρχονται κυρίως από τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν κατά το σχηµατισµό 
προβλέψεων σε λοιπούς χρεώστες καθώς και από προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις. Οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό σε 
µελλοντικές χρήσεις αναγνωρίζονται µόνο εφόσον είναι πιθανό ότι θα συµψηφιστούν µελλοντικά φορολογικά 
κέρδη. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίστηκαν από τον Όµιλο για αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµίες ανήλθαν σε €249 εκ. την 31 ∆εκεµβρίου του 2015 (31 ∆εκεµβρίου 2014 €256εκ.), καθώς µε 
βάση το εγκεκριµένο επιχειρηµατικό πλάνο, ο Όµιλος κρίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού των 
φορολογικών ζηµιών µε µελλοντικά φορολογικά κέρδη. 

Το 2014, οι διατάξεις του αρ. 49 του Ν. 4172 περί υποκεφαλαιοδότησης εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά 
σύµφωνα µε τις οποίες, το όριο έκπτωσης των πλεοναζουσών δαπανών τόκων, ορίζεται ως προς συγκεκριµένο 
ποσοστό επί του φορολογικού EBITDA της εκάστοτε εταιρείας (60% το 2014, 50% το 2015 και 40% από το 
2016 και µελλοντικά). Η επίδραση στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας του Οµίλου, ήταν €47 εκ. 
(απαίτηση) στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 (31 ∆εκεµβρίου 2014: €43 εκ.). Το ποσό αυτό µπορεί να συµψηφιστεί µε 
µελλοντικά φορολογικά κέρδη, χωρίς χρονικό περιορισµό. 

18 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει πως τα ποσά που σχετίζονται µε τις συνταξιοδοτικές παροχές του  Οµίλου, έχουν 
καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (192.921) (149.082)
Αποτίµηση αποθεµάτων 7.068 2.670
Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές 20.066 -
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 28.441 23.165
Προβλέψεις επισφαλών υπολοίπων πελατών 16.345 (3.645)
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σε εύλογη αξία 12.732 16.534
Καθαρή δαπάνη τόκων εκπεστέα στις επόµενες χρήσεις (υποκεφαλαιοδότηση) 46.886 42.913
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές προς συµψηφισµό 248.678 255.648
Προβλέψεις για περιβαντολλοντικές δαπάνες 4.575 1.405
Λοιπές µεταβολές 2.381 (5.773)

Υπόλοιπο τέλους έτους 194.251 183.835

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Υποχρεώσεις κατάστασης οικονοµικής θέσης για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 95.362 92.728
Σύνολο 95.362 92.728

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές 9.554 21.942
Σύνολο 9.554 21.942

Χρεώσεις στα λοιπά συνολικά έσοδα
Συνταξιοδοτικές παροχές (1.818) 8.327
Σύνολο (1.818) 8.327



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε  

τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 
Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (63) από (75) 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση οικονοµικής θέσης έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

 

Ο Όµιλος λειτουργεί προγράµµατα καθορισµένων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
τους εργαζοµένους στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την ΠΓ∆Μ, το Μαυροβούνιο και τη Κύπρο. Όλα τα 
προγράµµατα αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές προς τους εργαζοµένους. Το ποσό των παροχών εξαρτάται από 
το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του κάθε εργαζοµένου. Η πλειοψηφία των προγραµµάτων δεν έχει 
περιουσιακά στοιχεία, ενώ κάποια προγράµµατα στην Ελλάδα και την Κύπρο έχουν.  

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές για το 2015 και το 2014 είναι η ακόλουθη: 

 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 16.717 17.241
Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού (7.118) (7.045)
Έλλειµµα χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 9.599 10.196
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 85.763 82.532

Υποχρέωση στη κατάσταση οικονοµικής θέσης 95.362 92.728

Παρούσα Αξία 
Υποχρεώσεων

Εύλογη αξία στοιχείων 
ενεργητικού Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 94.328 (6.899) 87.429

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.567 - 4.567
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) 3.538 (297) 3.241
Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζηµίες από τακτοποιήσεις 14.134 - 14.134

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσµατα 22.239 (297) 21.942

Επαναµετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:
Απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουµένου του ποσού που συµπεριλαµβάνεται στα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - 117 117
 - (Κέρδη)/Ζηµίες από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών παραδοχών 7.036 - 7.036
 - (Κέρδη)/Ζηµίες από εµπειρικές προσαρµογές 1.174 - 1.174

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα 8.210 117 8.327

Καταβολές παροχών άµεσα από τον όµιλο/ εισφορές του οµίλου στα στοιχεία ενεργητικού (21.873) (3.097) (24.970)
Καταβολές παροχών από τα στοιχεία ενεργητικού (3.131) 3.131 -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 99.773 (7.045) 92.728

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.876 - 4.876
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) 3.125 (160) 2.965
Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζηµίες από τακτοποιήσεις 1.713 - 1.713

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσµατα 9.714 (160) 9.554

Επαναµετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:
Απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουµένου του ποσού που συµπεριλαµβάνεται στα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - 89 89
 - (Κέρδη)/Ζηµίες από µεταβολή δηµογραφικών παραδοχών 83 - 83
 - (Κέρδη)/Ζηµίες από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών παραδοχών (3.719) - (3.719)
 - (Κέρδη)/Ζηµίες από εµπειρικές προσαρµογές 1.729 - 1.729

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα (1.907) 89 (1.818)

Συναλλαγµατικές διαφορές (2) - (2)

Καταβολές παροχών άµεσα από τον όµιλο/ εισφορές του οµίλου στα στοιχεία ενεργητικού (4.328) (772) (5.100)

Καταβολές παροχών από τα στοιχεία ενεργητικού (770) 770 -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 102.480 (7.118) 95.362
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Οι µη προεξοφληµένες παροχές συνταξιοδότησης λήγουν ως ακολούθως:  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία των προγραµµάτων επενδύθηκαν ως ακολούθως: 

  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:  

 

Η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία σε αλλαγές στις κύριες σταθµισµένες παραδοχές είναι η ακόλουθη: 

 

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε µία µεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις άλλες 
παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, υπάρχει µικρή  πιθανότητα  αυτό να συµβεί καθώς οι µεταβολές στις 
παραδοχές µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους. Κατά τον υπολογισµό της ευαισθησίας της υποχρέωσης 
καθορισµένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές παραδοχές, 
χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται 
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό 
µε τη χρήση της αναλογιστικής µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method).  

Οι αναµενόµενες εργοδοτικές εισφορές για την επόµενη χρήση, προς τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
προσωπικού είναι €1 εκ. Η µέση σταθµισµένη διάρκεια των προγραµµάτων είναι 11 χρόνια. 

 

 

 

 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015
Μέχρι ενός 

έτους

Μεταξύ ενός και 
δύο ετών

Μεταξύ δύο και 
πέντε ετών

Πάνω από 
πέντε έτη Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 4.564 2.461 11.256 133.240 151.520

Εισηγµένα Μη εισηγµένα Σύνολο % Εισηγµένα Μη εισηγµένα Σύνολο %

Τίτλοι συµµετοχών 1.827 - 1.827 26% 1.638 - 1.638 23%
Οµόλογα

 - Κρατικά οµόλογα 210 - 210 3% 479 - 479 7%
 - Εταιρικά οµόλογα 2.360 - 2.360 33% 2.489 - 2.489 35%
Επενδυτικά κεφάλαια 1.029 - 1.029 14% 655 - 655 9%
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.371 - 1.371 19% 1.424 - 1.424 20%
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα - 321 321 5% - 360 360 5%

Σύνολο 6.797 321 7.118 100% 6.685 360 7.045 100%

2015 2014

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,50% 3,25%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,50% 0,50%
Πληθωρισµός 0,50% 0,50%

Μεταβολή της 
παραδοχής Αύξηση στην παραδοχή

Μείωση στην 
παραδοχή

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% -5,03% 5,43%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,5% 5,43% -5,02%

Επίδραση στην υποχρέωση
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19 Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 

H κίνηση των προβλέψεων για το 2015 και το 2014 έχει ως εξής: 

 

Τα ποσά που συµπεριλαµβάνονται στην συγκεκριµένη κατηγορία αφορούν κυρίως προβλέψεις για νοµικές 
υποθέσεις. 

20 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Επιχορηγήσεις 

Οι προκαταβολές από το Ελληνικό Κράτος στον Όµιλο αφορούν τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία.  Η 
απόσβεση για το 2015 ανέρχεται σε €2,1 εκ. (2014:€3,1εκ.).  

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν κυρίως εισπραχθέντα ποσά από εµπόρους/διαχειριστές 
πρατηρίων, που λειτουργούν ως εγγυήσεις για την πιστή τήρηση των όρων της συµφωνίας. 

21 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

 

Προβλέψεις για 
λοιπές υποχρεώσεις 

και έξοδα

1 Ιανουαρίου 2014 6.184
Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασµό αποτελεσµάτων:
  - Προσθήκες 170
  - Ποσά που έχουν αντιστραφεί (60)
  - Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη χρήση (70)
31 ∆εκεµβρίου  2014 6.224

Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασµό αποτελεσµάτων:
  - Προσθήκες 219
  - Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη χρήση (38)
31 ∆εκεµβρίου  2015 6.405

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
Επιχορηγήσεις 10.792 11.664
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.882 10.197
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 22.674 21.861

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Τύπος παραγώγου αγαθών
Στοιχεία 

Ενεργητικού Υποχρεώσεις

Στοιχεία 
Ενεργητικού Υποχρεώσεις

MT'000
 Βαρέλια 

χιλ. € € MT'000
 Βαρέλια 

χιλ. € €
Συµβάσεις ανταλλαγής τιµής αγαθών - 2.948 - 34.814 - 2.916 - 60.087
Σύνολο - 2.948 - 34.814 - 2.916 - 60.087

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού/παθητικού
Συµβάσεις ανταλλαγής τιµής αγαθών (commodity swaps) - - - -

- - - -
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού/παθητικού
Συµβάσεις ανταλλαγής τιµής αγαθών (commodity swaps) - 34.814 - 60.087
Σύνολο εύλογης αξίας παραγώγων - 34.814 - 60.087

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Ονοµαστική ποσότητα Ονοµαστική ποσότητα
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Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (66) από (75) 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία χρησιµοποιούνται µόνο για σκοπούς αντιστάθµισης κινδύνου και όχι ως 
κερδοσκοπικές επενδύσεις. Όµως, όταν τα παράγωγα αυτά στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνων, τότε ταξινοµούνται ως «παράγωγα προς πώληση».  

Η συνολική εύλογη αξία ενός παραγώγου αντιστάθµισης κινδύνου κατηγοριοποιείται ως µη κυκλοφορούν 
στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού όταν η ηµεροµηνία λήξης του είναι µεταγενέστερα των 12 µηνών, ενώ στην 
αντίθετη περίπτωση κατηγοριοποιείται ως κυκλοφορούν στοιχείο. 

Παράγωγα για αντιστάθµιση ταµειακών ροών 

Κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 µεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων ζηµία σχετική 
µε συµβόλαια τα οποία ρυθµίστηκαν εντός του έτους 2015, ύψους €24.548 µετά φόρων (31 ∆εκεµβρίου 2014: 
ζηµιά €3.586, µετά φόρων).  

Οι υπόλοιπες πράξεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών εκτιµάται ότι θα είναι αποτελεσµατικές, ενώ η συνολική 
µεταβολή στην εύλογη αξία τους ανέρχεται σε ζηµία µετά φόρων €4.802 (31 ∆εκεµβρίου 2014: €44.773 ζηµία 
µετά φόρων) και συµπεριλαµβάνεται στα «Αποθεµατικά αντιστάθµισης κινδύνου». (Σηµ. 14). 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, ανέρχεται στην εύλογη αξία 
των στοιχείων ενεργητικού των παραγώγων αυτών, όπως απεικονίζεται στην Ενοποιηµένη Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης. 

22 Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Οι λοιπές παροχές περιλαµβάνουν παροχές ιατροφαρµακευτικής και ασφαλιστικής µορφής, έξοδα µεταφοράς 
και διατροφής. Περιλαµβάνουν επίσης, παροχές προς εργαζόµενους στο πλαίσιο προγράµµατος εθελουσίας 
εξόδου (VRS) περίπου €1 εκ. (2014: €14 εκ.), που περιλαµβάνονται στα «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) (Σηµ. 24). 

23 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του Οµίλου εξοδοποιούνται κατά την 
πραγµατοποίηση (2015: €0,5 εκ. και το 2014: €4.3 εκ.) και αφορούν κυρίως σε εργασίες έρευνας στη θαλάσσια 
περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, στα πλαίσια της κοινοπραξίας ανάµεσα στην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (50%, 
διαχειριστής), την Edison International SpA (50%) και την Petroceltic Resources Plc (συµµετείχε στην 
κοινοπραξία το έτος 2015 αλλά µετέφερε τα δικαιώµατά της στις ΕΛΠΕ Πατραϊκός και Edison International 
εντός του 2016). Η σύµβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δηµοσιεύτηκε στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως ως N. 4299 - Τεύχος A, 221/03-10-14.  

Το 2015, δαπάνες ύψους €0,4 εκ. οι οποίες αφορούσαν παραχωρήσεις αδειών έρευνας για τον Κόλπο του 
Πατραϊκού, κεφαλαιοποιήθηκαν στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που διαρκούν οι εργασίες έρευνας. 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Μισθοδοσία 156.323 156.519
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 38.100 42.653
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 9.801 9.692
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 16.282 27.531

Σύνολο 220.506 236.395

Έτος που έληξε
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24 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) και λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 

 

 

Τα έσοδα από ενοίκια αφορούν πρατήρια που έχουν ενοικιαστεί σε εµπόρους. Στα λοιπά έσοδα / (έξοδα) 
συµπεριλαµβάνονται εκτός των άλλων και έσοδα ή έξοδα που δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές συναλλαγές του 
Οµίλου. Στα λοιπά κέρδη / (ζηµιές) συµπεριλαµβάνονται κέρδη από πράξεις ανοιχτής αγοράς και ακυρώσεις 
οµολογιών (Σηµ. 16). Η αποµείωση επένδυσης σε συνδεδεµένη επιχείρηση αφορά την Elpedison B.V. (Σηµ. 8). 

25 Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)/έσοδα - καθαρά 

 

Επιπρόσθετα του χρηµατοοικονοµικού κόστους που αναφέρεται πιο πάνω, κατά το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2015, τόκοι ύψους €2,3 εκ. (2014 : €2,1 εκ.) έχουν κεφαλαιοποιηθεί, όπως αναλύεται στην 
Σηµείωση 6. 

26 Ζηµιές / κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές  

Οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές αξίας €27 εκ. προέρχονται κυρίως από την αποτίµηση των 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα (US$) εξαιτίας της ισχυροποίησης του δολαρίου έναντι του Ευρώ, στις 31 
∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε την αρχή του έτους (31 ∆εκεµβρίου 2014: €9 εκ.). 

 

 

Έτος που έληξε
31 ∆εκέµβριος 2015 31 ∆εκέµβριος 2014

Έσοδα από αποσβέσεις επιχορηγήσεων 2.121 3.096
Υπηρεσίες προς τρίτους 2.369 2.901
Έσοδα από ενοίκια 11.044 12.809
Κέρδη / (ζηµιές ) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων - καθαρά (614) 3.936
Έσοδα ασφαλιστικών αποζηµιώσεων 1.357 1.243
Κόστος εθελουσίας εξόδου (1.448) (14.114)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 340 574

Σύνολο λοιπών εσόδων / (εξόδων) 15.169 10.445

Αποµείωση επένδυσης σε συνδεδεµένη επιχείρηση (7.000) -
Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) 1.258 325

Σύνολο λοιπών εσόδων / (εξόδων) - καθαρά 9.427 10.770

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Έσοδα από τόκους 8.797 8.841
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (209.842) (223.871)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά (201.045) (215.030)
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27 Φόρος Εισοδήµατος 

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις Ανώνυµες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2015 ανέρχεται σε 29% 
(2014: 26%). 

Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους 
τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις της κείµενης 
φορολογικής νοµοθεσίας. Το αποτέλεσµα αυτού του ελέγχου οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, 
το οποίο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον έλεγχο από τη δηµόσια αρχή, η οποία 
όµως διατηρεί το δικαίωµα µεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για 
την οικεία διαχειριστική χρήση. Όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου µε έδρα την Ελλάδα ελέγχθηκαν από 
τους αντίστοιχους ορκωτούς ελεγκτές και έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης µε γνώµη χωρίς 
επιφύλαξη, έως και τη χρήση 2014. 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της µητρικής εταιρείας και των σηµαντικότερων θυγατρικών παρουσιάζονται 
πιο κάτω. Ως αποτέλεσµα, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν θεωρούνται περαιωµένες. 

 

Η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών για το οικονοµικό έτος 2015 αναµένεται εντός του δεύτερου 
τριµήνου του 2016. 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τους 
µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, πέρα από αυτές που αναφέρονται και συµπεριλαµβάνονται ήδη στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που λήγει 31 ∆εκεµβρίου  2015. 

Λοιποί φόροι 

Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθοι προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι ΦΠΑ: 

• ΕΛ.ΠΕ. για τη περίοδο έως και τον ∆εκέµβριο 2014  

• ΕΚΟ ΑΒΕΕ για τη περίοδο έως και τον Οκτώβριο 2013, 

ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι που αφορούν σε επόµενες περιόδους για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου. 

 

 

 

 

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Φόρος χρήσης (9.705) (9.211)
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 17) 15.768 125.516

Φόροι 6.063 116.305

Ονοµασία Εταιρείας
Οικονοµικές χρήσεις που 

έληξαν

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2010
ΕΚΟ Α.Ε 2008-2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 2010
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Ο φόρος που αναλογεί στα λοιπά συνολικά έσοδα είναι:  

 

Συµφωνία φόρου που υπολογίζεται επί του λογιστικού φορολογητέου κέρδους του Οµίλου και του πραγµατικού 
φόρου εισοδήµατος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα 

 

28 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά και αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή δεν εµφανίζονται, καθώς δεν διαφέρουν σηµαντικά από 
τα βασικά κέρδη ανά µετοχή. Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που 
αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρίας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς. 

 

31 ∆εκεµβρίου 2015  31 ∆εκεµβρίου 2014

Προ Φόρων Φόρος Μετά Φόρων Προ Φόρων Φόρος Μετά Φόρων

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση (272) 17 (255) 375 - 375
Παράγωγα για αντιστάθµιση ταµειακών ροών 25.273 (5.527) 19.746 (62.866) 16.991 (45.875)
Συναλλαγµατικές διαφορές (603) - (603) 185 - 185
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από συνταξιοδοτικά 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών 1.818 (203) 1.615 (8.327) 2.093 (6.234)
Λοιπά συνολικά έσοδα 26.216 (5.713) 20.503 (70.633) 19.084 (51.549)

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 38.964 (484.895)

Φόρος βάσει ισχύοντος ελληνικού φορολογικού συντελεστή 29% (2014 - 26%) (11.300) 126.073

Μεταβολή λόγω διαφορετικών φορολογικών συντελεστών στις θυγατρικές 
εξωτερικού 7.162 1.944
Κέρδη/(ζηµίες) Ναυτικών Εταιρειών που δεν υπόκεινται σε φόρο 3.062 3.040
Έσοδα που δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος 8.482 7.452
Εξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (7.070) (10.045)
Αναγνώριση φορολογικών ζηµιών προηγούµενων ετών 1.937 5.261
Φορολογικές ζηµίες για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση (5.204) (1.733)
Μεταβολές στην αναβαλλόµενη φορολογία λόγω αλλαγής στο φορολογικό 
συντελεστή 13.946 -
Μεταβολές στο φόρο προηγούµενων ετών (6.182) (12.622)
Λοιπά 1.230 (3.065)
Φόροι 6.063 116.305

Έτος που έληξε

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ ανά µετοχή) 0,15 (1,20)
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές µετοχές 
(Σε χιλιάδες  Ευρώ) 46.684 (365.292)

Μέσος αριθµός κοινών µετοχών 305.635.185 305.635.185
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29 Μερίσµατα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση τη µη απόδοση µερίσµατος 
για το 2015. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν ενέκρινε κάποια αλλαγή στην πολιτική µερισµάτων του Οµίλου στο 
σύνολό της και θα επαναξιολογήσει την πληρωµή µερίσµατος για την επόµενη χρήση, εντός του 2016. 

30 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

31 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και νοµικές υποθέσεις 

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τραπεζικές και λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια των εµπορικών του συναλλαγών:  

1. Επιχειρηµατικά θέµατα 

 α) Εκκρεµείς υποθέσεις 

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και έχει διάφορες υποχρεώσεις σε εκκρεµότητα σχετικές 
µε τις συνήθεις δραστηριότητές του. Με βάση τις διαθέσιµες µέχρι σήµερα πληροφορίες, η διοίκηση πιστεύει 
ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου ή στην 
οικονοµική του θέση, πέραν αυτών που αναφέρονται στις προβλέψεις για νοµικές υποθέσεις.  

β) Εγγυητικές επιστολές  

Η µητρική Εταιρεία έχει εκδώσει επιστολές διαβεβαιώσεων και εγγυητικές επιστολές προς τράπεζες για δάνεια 
που αυτές έχουν χορηγήσει σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων 
την 31 ∆εκεµβρίου 2015 ανερχόταν στο ισόποσο των €1.427 εκ. (31 ∆εκεµβρίου 2014: €1.403 εκ.). Εξ’ αυτών, 
ποσό €1.322 εκ. (31 ∆εκεµβρίου 2014: €1.294 εκ.) έχει συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες δανειακές 

Έτος που έληξε
Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 38.964 (484.895)
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 6,7 198.900 204.930
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου ενεργητικού 20 (2.121) (3.096)
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) / έξοδα 25 201.045 215.030
Κέρδη από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 8 (21.518) (28.245)
(Κέρδη) / Ζηµιές από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση 6 -
Προβλέψεις & διαφορές αποτιµήσεων 69.851 37.712
Συναλλαγµατικά (κέρδη) / ζηµιές 26 26.753 9.198
Ζηµιές / (Κέρδη) από εκποίηση παγίων 614 (3.936)

512.494 (53.302)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων (50.492) 369.439
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων (73.892) 17.416
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων 106.249 541.979

(18.135) 928.834

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 494.359 875.532
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υποχρεώσεις του Οµίλου και εµφανίζεται στα αντίστοιχα κονδύλια των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  

γ) ∆ιεθνείς δραστηριότητες  

Παρόλο που δεν υπάρχουν σηµαντικές επιπτώσεις, οι θυγατρικές του εξωτερικού αντιµετωπίζουν µία σειρά 
από νοµικές υποθέσεις σχετικές µε φορολογικές ρυθµίσεις και µεταβολές στις τοπικές αδειοδοτήσεις. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι και η υπόθεση σχετικά µε τις εγκαταστάσεις δεξαµενών της Jugopetrol A.D. στο 
Μαυροβούνιο, καθώς και η απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού της Κύπρου να ξεκινήσει εκ 
νέου έρευνα για τις πετρελαϊκές εταιρείες εµπορίας (χονδρικής) στην Κύπρο για την περίοδο 1/10/2004 ως 
22/12/2006, βάσειτης οποίας είχε επιβάλει στην Εταιρεία πρόστιµο ύψους €14 εκ. το 2011. Η ∆ιοίκηση εκτιµά 
ότι δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα των προαναφερθέντων υποθέσεων πέραν των 
προβλέψεων που ήδη συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.   

2. Φορολογικά και τελωνειακά θέµατα 

α) Ανέλεγκτες χρήσεις 

Στις σηµαντικότερες ελληνικές εταιρείες του Οµίλου, έχουν ολοκληρωθεί τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι έως 
και τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, εκτός από την ΕΚΟ που έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, ενώ είναι σε εξέλιξη έλεγχος µέχρι και τη χρήση 2010. Επιπροσθέτως, στις 
εταιρείες αυτές, έχουν ολοκληρωθεί και προσωρινοί έλεγχοι µέχρι πρόσφατα, κυρίως για επιστροφή ΦΠΑ. Η 
∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από µελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους πέραν αυτών που αναφέρονται και συµπεριλαµβάνονται ήδη στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις.  

Σηµειώνεται ότι για τις χρήσεις 2011 και εξής, οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο 
από τους τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Όλες οι υπόχρεες εταιρείες του Οµίλου, ελέγχθηκαν για 
τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 έως και 2014, λαµβάνοντας πιστοποιητικά φορολογικής 
συµµόρφωσης, µε γνώµη χωρίς επιφύλαξη.  

β) Καταλογιστικές πράξεις τελωνείων  

Εντός του 2008, παρελήφθησαν από το Τελωνείο καταλογιστικές πράξεις συνολικού ύψους περίπου €40 εκ. για 
φερόµενα τελωνειακά «ελλείµµατα» των φορολογικών αποθηκών της Εταιρείας για συγκεκριµένες περιόδους 
µεταξύ των ετών 2001 – 2005. Η Εταιρεία προσέφυγε κατά των σχετικών πράξεων ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου, και η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη µετά την ακροαµατική 
διαδικασία. 

Ανεξάρτητα από την κατάθεση των παραπάνω προσφυγών, το Τελωνείο προχώρησε σε παρακράτηση ποσού 
€54 εκ. (σύνολο καταλογισθέντων ποσών πλέον προσαυξήσεων) βεβαιωµένων επιστροφών ΦΠΑ (Σηµ. 11). Η 
Εταιρεία κατέθεσε δύο προσφυγές κατά της φορολογούσας αρχής και κατά του Τελωνείου, ενώπιον των 
∆ιοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς αντίστοιχα. Το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση µε 
την οποία δικαιώνει την Εταιρεία, απορρίπτοντας την εν λόγω παρακράτηση ως µη νόµιµη. 

Η Εταιρεία εκτιµά ότι θα µπορεί να ανακτήσει τα ανωτέρω ποσά. 

32 ∆εσµεύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις 

(α) ∆εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές επενδύσεις 

Οι σηµαντικότερες συµβατικές υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν σε δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις συνολικού ποσού €35 εκ. (31 ∆εκεµβρίου 2014: €45 εκ.), το µεγαλύτερο µέρος του ποσού 
σχετίζεται µε την αναβάθµιση των διυλιστηρίων. 
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(β) ∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις 

Ο Όµιλος µισθώνει γραφεία και πρατήρια στο πλαίσιο συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης. Το σύνολο των 
ελάχιστων µελλοντικών µισθωµάτων στο πλαίσιο των προαναφερθέντων συµβάσεων παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

(γ)  Ενέγγυες πιστώσεις   

Ο Όµιλος είναι πιθανόν να δεχθεί αίτηµα από προµηθευτές ώστε να παράσχει τραπεζικές ενέγγυες πιστώσεις, µε 
στόχο να επιτύχει ευνοϊκότερους όρους συναλλαγής και πίστωσης. Στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη καταχωρηθεί 
η υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις, δεν χρειάζεται περαιτέρω γνωστοποίηση της συγκεκριµένης 
δέσµευσης. Στις περιπτώσεις όπου η συναλλαγή πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, ο Όµιλος 
δεν είναι υπόχρεος ώστε να διακανονίσει την ενέγγυα πίστωση εντός της περιόδου, άρα δεν αναγνωρίζεται και η 
αντίστοιχη υποχρέωση.    

33 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Στη Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων συµπεριλαµβάνονται έσοδα, δαπάνες και έξοδα, τα 
οποία προκύπτουν από τις συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και συνδεδεµένων µερών. Τέτοιες συναλλαγές 
περιλαµβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας 
του Οµίλου και έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ακολουθεί ο Όµιλος για αντίστοιχες 
συναλλαγές µε τρίτους. 

Συναλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί µε τις ακόλουθες  συνδεδεµένες εταιρείες: 

α) Συνδεδεµένες Εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης: 

• Εταιρεία Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε. (EAKAA)  
• ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ) 
• Spata Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 
• Elpedison B.V.  
• ΕΛΠΕ Θράκη Α.Ε.  
• ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΕ.  
• Superlube  
• D.M.E.P HOLDCO 

31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Εντός του επόµενου έτους 31.502 34.003
Μετά 1 έτος και έως 5 έτη 119.551 110.923
Μετά 5 ετών 102.883 98.954

Σύνολο 253.936 243.880

Έτος που έληξε
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Η µητρική εταιρεία έχει εκδώσει επιστολές διαβεβαιώσεων και εγγυητικές επιστολές προς τράπεζες για δάνεια 
που αυτές έχουν χορηγήσει στην Elpedison B.V, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 31 ∆εκεµβρίου 2015 
ανερχόταν στο ισόποσο των €105 εκ. (31 ∆εκεµβρίου 2014: €108 εκ.). 

β) Συνδεδεµένα µέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο µε τον Όµιλο λόγω της κοινής συµµετοχής του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και παρουσιάζουν σηµαντικές συναλλαγές µε τον Όµιλο: 

• ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.Ε. (∆ΕΗ) 
• Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις 
• Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ) 
• Τραινοσε Α.Ε 

 
Κατά την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015, οι χρεώσεις του Οµίλου προς τα παραπάνω µέρη ανήλθαν 
σε €281εκ. (2014: €359εκ.) ενώ οι χρεώσεις προς τον Όµιλο ανήλθαν σε €49 εκ. (2014: €43εκ.). Την 31 
∆εκεµβρίου 2015, ο Όµιλος είχε συνολική απαίτηση ύψους €31εκ. (2014: €39 εκ.) και συνολική υποχρέωση 
ύψους €10 εκ. (2014: €10εκ.).  

Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου από το ελληνικό ∆ηµόσιο και συνδεδεµένες ως προς αυτό εταιρείες 
ανέρχεται σε € 281εκ. (31 ∆εκεµβρίου 2014: € 275 εκ.). 

 

Έτος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014

Χρεώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (πωλήσεις)
Συνδεδεµένες εταιρείες 827.339 803.826
Κοινοπραξίες 499 386

Σύνολο 827.838 804.212

Χρεώσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (κόστος 
πωληθέντων)
Συνδεδεµένες εταιρείες 855.792 826.593
Κοινοπραξίες 1.184 1.555

Σύνολο 856.976 828.148

Υπόλοιπο σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
(Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις)
Συνδεδεµένες εταιρείες 73.348 36.088
Κοινοπραξίες 294 474

Σύνολο 73.642 36.562

Υπόλοιπο από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
(Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις)
Συνδεδεµένες εταιρείες 42.062 40.839
Κοινοπραξίες 101 66

Σύνολο 42.163 40.905



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε  

τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 
Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

Σελίδα (74) από (75) 

γ) Ο Όµιλος διοικείται από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) και από τους Γενικούς ∆ιευθυντές. Οι αµοιβές που 
καταβλήθηκαν ή έχουν λογισθεί προς τους ανωτέρω αναλύονται ως εξής:  

 

Ο ανωτέρω πίνακας περιλαµβάνει αµοιβές που καταβλήθηκαν ή έχουν λογισθεί σε Μέλη ∆Σ/∆ιευθυντές για 
την περίοδο που αυτοί κατείχαν τη συγκεκριµένη θέση. Στις περιπτώσεις που κάποιο Μέλος ∆Σ/∆ιευθυντής 
κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μέλους ∆Σ και του Γενικού ∆ιευθυντή, οι σχετικές αµοιβές περιλαµβάνονται 
στην πρώτη κατηγορία. Ο αριθµός των Μελών ∆Σ/ ∆ιευθυντών αναφέρεται στα Μέλη ∆Σ/ ∆ιευθυντές οι οποίοι 
κατείχαν τις θέσεις αυτές ακόµη και για τµήµα της περιόδου. 

 

 

Αµοιβές

Αποζηµιώσεις 
λόγω λύσης 
Σύµβασης

Αριθµός 
Μελών ∆Σ/ 
∆ιευθυντών Αµοιβές

Αποζηµιώσεις 
λόγω λύσης 
Σύµβασης

Αριθµός 
Μελών ∆Σ/ 
∆ιευθυντών

Εκτελεστικά Μέλη ∆Σ 1.370 608 8 1.358 - 5
Μη Εκτελεστικά Μέλη ∆Σ 633 445 15 325 - 9
Γενικοί ∆ιευθυντές 1.629 757 12 2.196 - 8
Σύνολο 3.632 1.810 3.879 -

Ετος που έληξε Ετος που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 31 ∆εκεµβρίου 2014
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34 Κύριες θυγατρικές, συνδεδεµένες εταιρείες και κοινοπραξίες που ενοποιούνται 
στις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες υπάρχει δικαίωµα µειοψηφίας δεν είναι σηµαντικές για τον Όµιλο. 

35 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

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 µια 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 περιλαµβάνονται στη Σηµείωση 15 του 
παρόντος. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έδρα Εταιρείας
Ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 
Ενοποίησης

ΕΚΟ Α.Ε Εµπορική ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. Εµπορική ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟΤΑ KΩ Α.Ε. Εµπορική ΕΛΛΑ∆Α 49,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Μ.Ε.Π.Ε. Εµπορική ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ Ν.Ε. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Ε. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟ ∆ΗΜΗΡΑ Ν.Ε. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟ ΗΡΑ Ν.Ε. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Ν.Ε Ναυτιλιακή ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

EKO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ EAD Εµπορική ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

EKO ΣΕΡΒΙΑ AD Εµπορική ΣΕΡΒΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL S.A. Μητρική υποοµίλου ΑΥΣΤΡΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤ∆ Εµπορική ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

RAMOIL S.A. Εµπορική ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD Μητρική υποοµίλου ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA PROPERTIES LTDΕµπορική ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

HELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD Μητρική υποοµίλου ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

JUGOPETROL AD Εµπορική ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 54,35% ΠΛΗΡΗΣ

GLOBAL ΑΛΒΑΝΙΑ Α.Ε Εµπορική ΑΛΒΑΝΙΑ 99,96% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. Μητρική υποοµίλου ΕΛΛΑ∆Α 63,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΒΑΡ∆ΑΞ Α.Ε. Αγωγός πετρελαίου ΕΛΛΑ∆Α 50,40% ΠΛΗΡΗΣ

OKTA CRUDE OIL REFINERY A.D ∆ιύλιση ΣΚΟΠΙΑ 51,35% ΠΛΗΡΗΣ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Μηχανολογική ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Ε. Πετροχηµικά ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Ν.E. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.E. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC Χρηµατοοικον. Υπηρεσίες ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΠΕ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ενέργεια ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε. Ενέργεια ΕΛΛΑ∆Α 51,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε. Ενέργεια ΕΛΛΑ∆Α 51,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε. Ενέργεια ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ

ΕΛΠΕ  ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ A.E. Έρευνα και Παραγωγή υδραγονανθράκων ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ 
ΕΛΠΕ UPSTREAM A.E Έρευνα και Παραγωγή υδραγονανθράκων ΕΛΛΑ∆Α 100,00% ΠΛΗΡΗΣ 
ELPEDISON B.V. Ενέργεια ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 50,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
SAFCO AE Εφοδιασµός Αεροδροµίου ΕΛΛΑ∆Α 33,33% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
∆ΕΠΑ Α.Ε.. Φυσικό Αέριο ΕΛΛΑ∆Α 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ε.Α.Κ.Α.Α Α.Ε. Αγωγός πετρελαίου ΕΛΛΑ∆Α 50,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΗ Α.Ε. Αγωγός πετρελαίου ΕΛΛΑ∆Α 25,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Α.Ε. Ενέργεια ΕΛΛΑ∆Α 25,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
SUPERLUBE LTD Λιπαντικά ΚΥΠΡΟΣ 65,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
∆.Μ.Ε.Π. HoldCo LTD Εµπορία Πετρελαιοειδών ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 48,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ


