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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα 

Α.Δ., νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ, πνχ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Σα πξφηππα απηά 

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε 

ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε  απάηε  

είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ 

ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη ησλ 
ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή, 

θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε 

φηη: 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην  άξζξν  43ββ  ηνπ  Κσδ.  Ν.  2190/1920.   

 

β)  Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ‟ θαη δ‟) 

ηνπ άξζξνπ 43ββ ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο 

ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016. 

 
γ) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη ην 
πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη

 
νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ. 

 

   Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 2017  

 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο       

ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο 

Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία       

Λεσθ. Κεθηζίαο 268      

15232 Υαιάλδξη                            Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο 

ΑΜ ΟΔΛ 113         Αξ .M νει:1771



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 
ειίδα (7) απφ (78) 

 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 78 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2016 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 23 

Φεβξνπαξίνπ 2017. 

Δπζηάζηνο Σζνηζνξφο Γξεγφξηνο ηεξγηνχιεο Αλδξέαο ηάκηζηεο ηέθαλνο Παπαδεκεηξίνπ  

    

    

Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθψλ Οκίινπ         

Μέινο Γ. 

Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πάγην Δλεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα 6 3.302.923 3.385.270

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 108.294 117.062

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 8 689.607 678.637

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 17 100.973 239.538

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 3 1.626 523

Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 9 91.131 85.022

4.294.554 4.506.053

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 10 929.164 662.025

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 11 868.331 752.142

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 21 15.192 -

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 12 1.081.580 2.108.364

2.894.267 3.522.531

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 7.188.821 8.028.583

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 1.020.081 1.020.081

Aπνζεκαηηθά 14 469.788 443.729

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 549.891 220.506

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 2.039.760 1.684.316

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 101.875 105.954

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.141.635 1.790.270

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 16 1.456.204 1.597.954

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 17 42.736 45.287

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 18 110.912 95.362

Πξνβιέςεηο 19 9.306 6.405

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 20 259.644 22.674

1.878.802 1.767.682

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 15 1.777.909 2.795.378

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 21 - 34.814

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 3.534 6.290

Γάλεηα 16 1.386.299 1.633.033

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 642 1.116

3.168.384 4.470.631

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 5.047.186 6.238.313

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 7.188.821 8.028.583



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 
ειίδα (8) απφ (78) 

 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ  

 

 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 78 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Έηνο πνπ έιεμε

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 6.679.923 7.302.939

Κφζηνο πσιεζέλησλ (5.672.795) (6.608.357)

Μεηθηό θέξδνο 1.007.128 694.582

Έμνδα πσιήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο (279.912) (339.901)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (128.828) (118.328)

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο 23 (2.167) (536)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) - θαζαξά 24 30.050 9.427

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 626.271 245.244

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 25 5.129 8.797

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 25 (205.909) (209.842)

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 26 20.773 (26.753)

Κέξδε απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 8 19.407 21.518

Κέξδε πξν θόξσλ 465.671 38.964

Φφξνο εηζνδήκαηνο 27 (136.936) 6.063

Καζαξά θέξδε έηνπο 328.735 45.027

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ:

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ (7.776) 1.615

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 14 (869) -

(8.645) 1.615
ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ:

Μεηαβνιέο απνηίκεζεο  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε 14 (6.267) (255)
Μεηαθνξά  απνζεκαηηθνχ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζην ιεηηνπξγηθφ 

θέξδνο 14, 24 6.414 -

Απξαγκαηνπνίεηα θέξδε / (δεκηέο) ζηελ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ 14 15.862 (4.802)

Απνραξαθηεξηζκφο πξάμεσλ αληηζη. θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ 

εηζνδεκάησλ 14 19.642 24.548

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (1.076) (603)

34.575 18.888

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαζαξά από θνξνινγία 25.930 20.503

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο κεηά από θόξνπο 354.665 65.530

Κέξδε / (δεκίεο) απνδνηέα ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 329.760 46.684

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (1.025) (1.657)

328.735 45.027

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα) / έζνδα απνδνηέα ζε: 

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 355.819 67.239

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (1.154) (1.709)

354.665 65.530

Κέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) 28 1,08 0,15



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 
ειίδα (9) απφ (78) 

 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 78  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην Απόζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ ύλνιν

Γηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν  ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 1.020.081 435.013 163.048 1.618.142 110.404 1.728.546

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 14 - (178) - (178) (77) (255)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο 14 - (632) - (632) 29 (603)

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 14 - 1.619 - 1.619 (4) 1.615

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 14 - (4.802) - (4.802) - (4.802)

Απνραξαθηεξηζκφο πξάμεσλ αληηζη. θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 14 - 24.548 - 24.548 - 24.548

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - 20.555 - 20.555 (52) 20.503

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) έηνπο - - 46.684 46.684 (1.657) 45.027

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε - 20.555 46.684 67.239 (1.709) 65.530

Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 13 - (2.893) 2.893 - - -

Μεηαθνξά απν απνζεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα - (8.946) 8.946 - - -

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο - - (772) (772) - (772)

Φφξνο ελδν-νκηιηθψλ κεξηζκάησλ ρξήζεο 2014 - - (293) (293) - (293)

Μεξίζκαηα ζε κεηφρνπο κεηνςεθίαο - - - (2.741) (2.741)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 1.020.081 443.729 220.506 1.684.316 105.954 1.790.270

Μεηαβνιέο απνηίκεζεο  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 14 - (6.343) - (6.343) 76 (6.267)

Μεηαθνξά  απνζεκαηηθνχ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο 14, 24 - 6.414 - 6.414 - 6.414

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο 14 - (884) - (884) (192) (1.076)

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 14 - (7.763) - (7.763) (13) (7.776)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 14 - 15.862 - 15.862 - 15.862

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 14 - (869) - (869) - (869)
Απνραξαθηεξηζκφο πξάμεσλ αληηζη. θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 14 - 19.642 - 19.642 - 19.642

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - 26.059 - 26.059 (129) 25.930

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) έηνπο - - 329.760 329.760 (1.025) 328.735

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε - 26.059 329.760 355.819 (1.154) 354.665

Φφξνο ελδν-νκηιηθψλ κεξηζκάησλ ρξήζεο - - (375) (375) - (375)

Μεξίζκαηα ζε κεηφρνπο κεηνςεθίαο - - - - (2.925) (2.925)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 1.020.081 469.788 549.891 2.039.760 101.875 2.141.635



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 
ειίδα (10) απφ (78) 

 

Δλνπνηεκέλε Kαηάζηαζε Tακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 78 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Έηνο πνπ έιεμε

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 30 (317.366) 494.359

Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (16.159) (34.648)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (333.525) 459.711

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (125.719) (165.253)

Aγνξά ζπγαηξηθήο, θαζαξή απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα (350) -

Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 2.168 828

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο πιεξσζέληα - (772)

Δηζπξαρζείζεο επηδνηήζεηο 1.431 1.182

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 5.129 8.797

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 8 1.139 18.289

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο - θαζαξέο 8 - 18

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε - 771

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (116.202) (136.140)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σφθνη θαηαβιεζέληεο (190.479) (200.793)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο (473) (64.004)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο (2.925) (2.770)

Μεηαβνιή δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ (1.969) 44.444

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 507.732 420.924

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (900.799) (226.690)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (588.913) (28.889)

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (1.038.640) 294.682

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 12 1.952.808 1.647.842

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη  ηζνδχλακα 9.887 10.284

Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (1.038.640) 294.682

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  ζην ηέινο ηνπ έηνπο 12 924.055 1.952.808



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  
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εκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο («Διιεληθά Πεηξέιαηα» ή «o Όκηινο») 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηε Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηχιηζε θαη εκπνξία πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ, ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ έξεπλα γηα πδξνγνλάλζξαθεο. O Όκηινο 

παξέρεη επίζεο κεραλνινγηθέο ππεξεζίεο, ελψ κέζσ ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ ζηε ΓΔΠΑ θαη ηελ Elpedison B.V., 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή, πξνκήζεηα θαη εκπνξία 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ζ κεηξηθή εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Υεηκάξξαο 8
Α
, 151 25 Μαξνχζη. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ κέζσ GDRs. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη νη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. γηα ην έηνο 2016 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2016. 

Οη Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπο. 

2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ  

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη αθνινχζσο. Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φια ηα έηε 

εθηφο εάλ έρεη δεισζεί δηαθνξεηηθά.   

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο γηα ην έηνο πνπ 

έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ») παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη 

ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Λακβάλνληαο ηα αλσηέξσ 

ζέκαηα ππφςε, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη: (α) ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε 

βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, (β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη εχινγα ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ 

θαησηέξσ: 

 δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαγψγσλ), ηα νπνία απνηηκνχληαη 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 ηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία – απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απαηηεί άζθεζε θξίζεο απφ ηελ 

Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

ππνθεηκεληθφηεηαο ή είλαη απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ή φπνπ νη ππνζέζεηο ή νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 «εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο». Οη 

εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη ηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.  
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2.1.1 Αιιαγέο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο 

(α)  Νέα πρόησπα, ηροποποηήζεης προηύπωλ θαη δηερκελείες ηα οποία έτοσλ σηοζεηεζεί από ηολ Όκηιο. 

Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ηα αθφινπζα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο γηα πξψηε θνξά 

ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ μεθίλεζε ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016. Καλέλα απφ ηα παξαθάησ δελ επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηηο Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  

 ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη 

βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. 

 ΓΠΦΑ 11 (Τξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Σπκθσλίεο» Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα 

εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία  

απνηειεί κία „επηρείξεζε‟.  

 ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Τξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδσλ Απόζβεζεο». Απηή ε 

ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ 

ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 ΓΛΠ 1 (Τξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο”. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 

ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ 

αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ.  

 ΓΠΦΑ 10, ΓΠΦΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από 

ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο”. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΦΑ 2012: 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε έμη ΓΠΥΑ 

σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ 

ΓΛΠ. 

– ΓΠΦΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν 

ππεξεζίαο‟. 

– ΓΠΦΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν 

ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
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– ΓΠΦΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

– ΓΠΦΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ 

ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

– ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Καη ηα δχν πξφηππα 

ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν 

απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

– ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ 

ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΦΑ 2014: 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΦΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα 

ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», 

ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

 ΓΠΦΑ 7 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα 

εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί 

ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο 

ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34.  

 ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, 

ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία 

απηέο πξνθχπηνπλ. 

 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηνλ Όκηιν. 

(β) Νέα πρόησπα, ηροποποηήζεης προηύπωλ θαη δηερκελείες ηα οποία δελ έτοσλ αθόκε σηοζεηεζεί από ηολ 

Όκηιο. 

Έρνπλ εθδνζεί νξηζκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα ηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθίλεζε θαηά ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

 ΓΠΦΑ 9 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΦΑ 9 θαη ΓΠΦΑ 7 

(εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018). Σν 

ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 πνπ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν 

αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ 

δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 “Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο” θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε 

ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην 

ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39.  

Αλ θαη ν Όκηινο δελ έρεη αθφκε πξνβεί ζε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη επηκέηξεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ζήκεξα, εθηηκάηαη φηη πηζαλφηαηα απηά ζα 

ζπλερίζνπλ λα επηκεηξνχληαη ζηελ ίδηα βάζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 θαη, θαηά ζπλέπεηα, ν Όκηινο δελ 

αλακέλεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ λένπ ΓΠΥΑ. 

Δπίζεο, δε ζα ππάξμεη θακία επίδξαζε αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ, 

δεδνκέλνπ φηη νη νδεγίεο ηνπ λένπ ΓΠΥΑ επεξεάδνπλ κφλν ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ν Όκηινο δελ έρεη ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεψζεηο. 

Οη λένη θαλφλεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζα επζπγξακκίζνπλ ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εξγαιείσλ 

αληηζηάζκηζεο κε ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ. Αλ θαη ν Όκηινο δελ έρεη αθφκε πξνβεί 

ζε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε, εθηηκάηαη φηη νη πθηζηάκελεο ζρέζεηο αληηζηάζκηζεο ηνπ νκίινπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ζπλερηδφκελεο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Χο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο δελ 

αλακέλεη ζεκαληηθή επίπησζε ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζρέζεσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ. 

Σν λέν κνληέιν απνκείσζεο αμίαο απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο βάζεη ησλ 

αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ θαη φρη κφλν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ, φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Αλ θαη ν Όκηινο δελ έρεη αθφκε πξνβεί ζε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ηνπ 

πψο ζα επεξεαζηνχλ νη πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηεο, ε εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ ίζσο νδεγήζεη ζε 

πξψηκε αλαγλψξηζε πηζησηηθψλ δεκηψλ. 

Σν λέν πξφηππν πξνβιέπεη επίζεο πεξαηηέξσ απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη αιιαγήο ζηελ 

παξνπζίαζε. Οη απαηηήζεηο απηέο αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ 

ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο, ηδίσο θαηά ην έηνο εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

πξνηχπνπ. 

 ΓΠΦΑ 15 «Έζνδα από Σπκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018). Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην 2014. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα 

παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε 

λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα 

γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή 

αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε 

κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε 

αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο.  

Ζ Γηνίθεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα αξρηθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ αληίθηππν ζηηο πεξηνρέο πνπ ελδέρεηαη 

λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ. Ο Όκηινο ζεσξεί φηη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ 

θαλφλσλ δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. 

 ΓΠΦΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2019).Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο 

ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε 

πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα 

εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα 

αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ 

ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο 
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ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε 

ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε 

ηχπν ζχκβαζεο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Σν πξφηππν ζα επεξεάζεη θπξίσο ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ηνπ Οκίινπ. Καηά 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν Όκηινο έρεη κε-αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο χςνπο € 260,174 εθ. (εκείσζε 32). Χζηφζν, ν Όκηινο δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξίζεη ζε πνην 

βαζκφ απηέο νη δεζκεχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ζρεηηθά κε κειινληηθέο πιεξσκέο, θαζψο θαη πψο θάηη ηέηνην ζα επεξέαδε ην θέξδνο θαη ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Οκίινπ. Αλαιπηηθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο δεζκεχζεηο ελδέρεηαη λα εμαηξνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ σο 

βξαρππξφζεζκεο ή/θαη κε ζεκαληηθήο αμίαο, ελψ νξηζκέλεο δεζκεχζεηο ελδέρεηαη λα κελ ηθαλνπνηνχλ θαλ 

ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο κηζζψζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 16.  

 

 ΓΛΠ 12 (Τξνπνπνηήζεηο) «Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2017). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

δάλεηα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΛΠ 7 (Τξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017). Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΠΦΑ 2 (Τξνπνπνηήζεηο) “Ταμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη 

από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2018). Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά 

παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε 

κεηξεηά ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ 

αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα 

επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο 

ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΠΦΑ 4 (Τξνπνπνηήζεηο) “Δθαξκνγή ηνπ ΓΠΦΑ 9 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζην ΓΠΦΑ 4 Αζθαιηζηήξηα 

ζπκβόιαηα”  (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2018). Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα α) παξέρεη ηελ 

επηινγή ζε φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίδνπλ ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, 

θαη β) παξέρεη ζηηο νληφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ θιάδν ησλ 

αζθαιίζεσλ, ηελ επηινγή γηα πξνζσξηλή απαιιαγή απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 έσο ην 2021. Οη 

νληφηεηεο νη νπνίεο  ζα αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην 

ππάξρνλ πξφηππν ΓΛΠ 39 γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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 ΓΛΠ 40 (Τξνπνπνηήζεηο) “Μεηαθνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά πξνο ή απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζα πξέπεη λα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ζηε ρξήζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη έρεη επέιζεη αιιαγή ζηελ ρξήζε 

ελφο αθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ην αθίλεην πιεξνί ηνλ νξηζκφ θαη ε αιιαγή ζηε 

ρξήζε λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Φ.Π 22 “Σπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018). Ζ Γηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε 

πσο πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο φηαλ εθαξκφδεηαη ην πξφηππν πνπ αθνξά ηηο 

ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ΓΛΠ 21. Ζ  Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή φηαλ κία νληφηεηα είηε θαηαβάιεη, 

είηε εηζπξάηηεη πξνθαηαβνιηθά ηίκεκα γηα ζπκβάζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα. Ζ Γηεξκελεία 

δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΦΑ 2014 (Κύθινο 2014 – 2016) (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2017). Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ 

πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε δχν ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΦΑ 12 “Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο”. H ηξνπνπνίεζε παξέρεη 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην φηη ε ππνρξέσζε γηα παξνρή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 12 έρεη 

εθαξκνγή ζε ζπκκεηνρέο ζε νληφηεηεο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο 

πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 ΓΛΠ 28 “Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο”. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο σο 

πξνο ην φηη φηαλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδχζεσλ θεθαιαίσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, θαη 

νληφηεηεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ ηελ επηινγή λα επηκεηξνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απηή ε επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη 

μερσξηζηά γηα θάζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

2.2 Δλνπνίεζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

(α) Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο 

Θπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ είλαη ηα λνκηθά πξφζσπα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ structured entities) ζηα νπνία ν 

Όκηινο αζθεί έιεγρν. Ο Όκηινο ειέγρεη κία εηαηξεία φηαλ εθηίζεηαη ή έρεη δηθαηψκαηα ζε κεηαβιεηέο απνδφζεηο 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εηαηξεία θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάζεη απηέο ηηο απνδφζεηο κέζσ ηνπ ειέγρνπ 

πνπ αζθεί. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ 

Όκηιν. Δμαηξνχληαη ηεο ελνπνίεζεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο παχεη λα πθίζηαηαη. 

Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο απφθηεζεο εθαξκφδεηαη γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο ελνπνίεζεο ζπγαηξηθψλ απφ ηνλ 

Όκηιν.  

πλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε/δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. Κέξδε/ δεκίεο απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πάγηα απαιείθνληαη επίζεο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί φπνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ. 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηε θαζαξή ζέζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, εκθαλίδνληαη μερσξηζηά 

ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ζηελ 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.   
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(β) Μεηαβνιέο ζε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο, ρσξίο ηαπηόρξνλε αιιαγή ζηνλ έιεγρν επί ηεο 

ζπγαηξηθήο.  

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηνλ έιεγρν πνπ αζθεί ν Όκηινο ζηελ 

ζπγαηξηθή εηαηξεία, επηκεηξνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζαλ ζπλαιιαγέο θεθαιαίνπ (equity transactions) -  δειαδή 

o ρεηξηζκφο είλαη ν ίδηνο κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ θχξησλ κεηφρσλ ηνπ Οκίινπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο 

πνπ θαηαβιήζεθε θαη ηνπ απνθηεζέληνο ζρεηηθνχ κεξηδίνπ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

ζπγαηξηθήο αθαηξείηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. Κέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο κεηνςεθίαο θαηαρσξνχληαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

(γ) Πώιεζε / παύζε ειέγρνπ ζπγαηξηθήο 

Μφιηο ν Όκηινο παχζεη λα έρεη έιεγρν, ην ελαπνκέλνλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επαλαυπνινγίδεηαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία παχζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Καηφπηλ, ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν θαηεγνξηνπνηείηαη σο ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, 

θνηλνπξαμία ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κε αμία θηήζεο ηελ εχινγε απηή αμία. Δπηπξνζζέησο, 

πνζά πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο θαηαρσξεζεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηεο ζπγαηξηθήο ινγηζηηθνπνηνχληαη φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζήο ηνπο, ήηνη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα.  

(δ) Σπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο θαζαξήο ζέζεο 

Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ν Όκηινο εμαζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αιιά φρη 

έιεγρν πνπ ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ κεηνρηθά δηθαηψκαηα κεηά ςήθνπ απφ 20% - 50%. Ζ αμία ηεο επέλδπζεο 

ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, βάζε ηεο νπνίαο ε επέλδπζε 

αξρηθά αλαγλσξίδεηαη ζην θφζηνο, ελψ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο απμνκεηψλεηαη κε ην κεξίδην θέξδνπο ή δεκηάο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ Όκηιν. Σν θφζηνο επέλδπζεο ηνπ Οκίινπ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

ππεξαμία πνπ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εμαγνξά. (εκ. 2.8). Μεξίζκαηα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί ή πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

πξνο δηαλνκή απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή ηηο θνηλνπξαμίεο, κεηψλνπλ ην ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ. 

Δάλ ε ζπκκεηνρή ζε κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, κεησζεί, αιιά ε ζεκαληηθή επηξξνή παξακέλεη, κφλν έλα κέξνο 

ηνπ πνζνχ πνπ είρε αλαγλσξηζηεί θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε, πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην απνηέιεζκα.  

Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή δεκίεο κεηά ηελ απφθηεζε θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην 

ηεο κεηαβνιήο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Οη 

ζπλνιηθέο κεηαβνιέο κεηά ηελ εμαγνξά αληηζηαζκίδνληαη κε ην θφζηνο αγνξάο. Όηαλ ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηηο 

δεκίεο κεηά ηελ εμαγνξά ηζνχηαη κε ή ππεξβεί ην θφζηνο απφθηεζεο ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο 

εθηφο αλ έρεη αλαιάβεη λνκηθέο ή ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ή έρεη πξνβεί ζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο. 

Ο Όκηινο εμεηάδεη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Δάλ θάπνηα ζπκκεηνρή πξέπεη λα απαμησζεί, ν Όκηινο ππνινγίδεη ην πνζφ ηεο 

απαμίσζεο σο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ππνινίπνπ ζηα βηβιία ηνπ 

Οκίινπ.  

Κέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο “πξνο ηα άλσ” (upstream) θαη “πξνο ηα θάησ” (downstream), 

κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ, κφλν ζην βαζκφ ηνπ ζπκθέξνληνο κε-ζπζρεηηδφκελσλ επελδπηψλ ζηε ζπλδεδεκέλε. Με 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο δελ αλαγλσξίδνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή απνηειεί έλδεημε απαμίσζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ κεηαθέξζεθε. Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο 

πνιηηηθέο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν Όκηινο. 

(ε) Από θνηλνύ ζπκθσλίεο 

Ο Όκηινο εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 11 ζε φιεο ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο κεηέρεη. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 

11, νη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο ηαμηλνκνχληαη είηε σο θνηλέο επηρεηξήζεηο είηε σο θνηλνπξαμίεο, αλάινγα κε ηα 

ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε επελδπηή.   
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Οη θνηλνπξαμίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κεξίδην ηνπ 

Οκίινπ ζηελ θνηλνπξαμία αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζαξκφδεηαη κε ην κεξίδην ηνπ 

Οκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο κεηά ηελ απφθηεζε θαη κε κεηαβνιέο ζηα απνζεκαηηθά. Όηαλ ην κεξίδην ηνπ 

Οκίινπ ζηηο δεκίεο κεηά ηελ εμαγνξά ηζνχηαη κε ή ππεξβεί ην θφζηνο απφθηεζεο ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη 

πεξαηηέξσ δεκίεο εθηφο αλ έρεη αλαιάβεη ππνρξεψζεηο ή έρεη πξνβεί ζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

θνηλνπξαμίαο. Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ζρεηηδφκελα κε ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ 

θνηλνπξαμηψλ απαιείθνληαη ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηελ θνηλνπξαμία. Με πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη εθηφο αλ ε ζπλαιιαγή απνηειεί έλδεημε απαμίσζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

κεηαβηβάδεηαη. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ θνηλνπξαθηηθψλ νληνηήησλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί φπνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα 

λα εμαζθαιηζηεί ζπλάθεηα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ. 

Οη θνηλέο επηρεηξήζεηο πξνθχπηνπλ φπνπ ν Όκηινο έρεη δηθαηψκαηα ζην ελεξγεηηθφ θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ην κεξίδην ηνπ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο 

ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο θνηλήο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαινγίαο εθείλσλ πνπ 

δηαθξαηψληαη ή πθίζηαληαη απφ θνηλνχ, ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

2.3 Δλνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ 

Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο απφθηεζεο εθαξκφδεηαη γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο ελνπνίεζεο ζπγαηξηθψλ απφ ηνλ 

Όκηιν. 

Σν θφζηνο εμαγνξάο ππνινγίδεηαη σο ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθρσξνχληαη, ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ή πθίζηαληαη θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Σν θφζηνο εμαγνξάο πεξηιακβάλεη ηελ εχινγε αμία ελδερνκέλσλ 

απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλαιιαγή. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθηεζεί, 

νη ππνρξεψζεηο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε έλα επηρεηξεζηαθφ ζπλδπαζκφ αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Καηά πεξίπησζε ν Όκηινο 

αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηνπ πνζνζηνχ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο είηε ζηελ εχινγε αμία ηνπ ή σο πνζνζηφ ησλ 

κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ επί ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ. Σα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εμαγνξά θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

ηε πεξίπησζε φπνπ ε απνπιεξσκή νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ ηηκήκαηνο πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηξεηά, ζα γίλεη 

καθξνπξφζεζκα, ην πιεξσηέν πνζφ ζα πξέπεη λα πξνεμνθιεζεί ζηε παξνχζα αμία ηεο κέξαο ζπλαιιαγήο. Σν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην επηηφθην ζην νπνίν ζα κπνξνχζε ε εηαηξεία λα δαλεηζηεί 

απφ αλεμάξηεηε πεγή θάησ απφ αληίζηνηρνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.   

Σπρφλ ελδερφκελν ηίκεκα πιεξσηέν απφ ηνλ Όκηιν αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία εμαγνξάο θαη θαηεγνξηνπνηείηαη είηε ζηε θαζαξή ζέζε είηε σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Πνζά 

πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε επαλαμηνινγνχληαη φζνλ αθνξά ηελ εχινγε αμία 

ηνπο θαη ηπρφλ κεηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απφθηεζεο, πιένλ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ πνζνζηνχ δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Οκίινπ ζηα θαζαξά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ θαηαγξάθεηαη ζαλ ππεξαμία. Δάλ απηή είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε 

αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη απ επζείαο ζηα 

απνηειέζκαηα (εκ. 2.8).  

2.4 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο είλαη ζπκβαηνί κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν θαη ηνπο γεληθνχο 

δηεπζπληέο . Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή ειέγρεη ηηο εζσηεξηθέο αλαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηνπ Οκίινπ.  
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2.5 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα αλαθνξάο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαηαρσξνχληαη κε βάζε ην θχξην λφκηζκα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο 

ηνπ Οκίινπ. Γεδνκέλνπ φηη ε δηχιηζε θαη εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ απνηεινχλ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Οκίινπ, νη ηηκέο αγνξαπσιεζίαο αξγνχ θαη πεηξειαηνεηδψλ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξαθηηθή ηνπ θιάδνπ ζηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο αξγνχ θαη πεηξειαηνεηδψλ ζε Γνιάξηα Ακεξηθήο. Οη εηαηξείεο 

ηνπ Οκίινπ κεηαηξέπνπλ ηηο αμίεο απηέο ζηα ηνπηθά ηνπο λνκίζκαηα (νη πεξηζζφηεξεο ζε Δπξψ) κε βάζε ηηο 

ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο.  

(β) Σπλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ ή θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ 

ρξεκαηνξνψλ ή ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαζαξψλ επελδχζεσλ κεηαθέξνληαη απ‟ επζείαο ζηελ θαζαξή 

ζέζε. 

Σα θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα γξακκή ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαη ε ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ, εθηφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δάλεηα, θαηαζέζεηο θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηή γξακκή 

(Κέξδε/(Εεκηέο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο). 

Με ρξεκαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία επηκεηξνχληαη ζε εχινγε αμία ζε μέλν λφκηζκα, 

κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ίζρπε ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζηεθε ε 

εχινγε αμία. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία επηκεηξνχληαη ζε εχινγε 

αμία, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ή δεκηέο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ φπσο κεηνρέο ζε εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο απφ 

κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ελψ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζε κε ρξεκαηηθά, ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο 

κεηνρέο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, πεξηιακβάλνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. 

 (γ) Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 

Σα απνηειέζκαηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα αλαθνξάο κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα αλαθνξάο σο αθνινχζσο: 

(η) ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ θάζε ηζνινγηζκνχ πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαηξέπνληαη κε  ηελ 

ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

(ηη) Έζνδα θαη έμνδα γηα θάζε ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ κεηαηξέπνληαη κε κέζεο ηζνηηκίεο ( εθηφο αλ νη 

κέζεο ηηκέο δελ απνηεινχλ θαιή πξνζέγγηζε ηεο ζπζζσξεπηηθήο επίδξαζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ηζνηηκίεο ηεο εκέξαο πνπ γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο ζηελ νπνία πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ζπλαιιαγέο ηεο εκεξνκελίαο πνπ γίλεηαη ε ζπλαιιαγή). 

(ηηη) Όιεο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλαγλσξίδνληαη ζαλ μερσξηζηή θίλεζε ζηελ 

θαζαξή ζέζε. 

ηελ ελνπνίεζε φιεο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ θφζηνπο ησλ 

επελδχζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο επίζεο θαη απφ δαλεηζκφ αλαγλσξίδνληαη ζηα Λνηπά 

πλνιηθά Έζνδα/Έμνδα. Όηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ πσιεζεί ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ είραλ 

θαηαρσξεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο απφ ηελ 

πψιεζε. 
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Τπεξαμίεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφθηεζε μέλσλ εηαηξεηψλ ζεσξνχληαη 

ζαλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο μέλεο εηαηξείαο θαη απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαζαξή ζέζε. 

2.6 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο νηθφπεδα, θηίξηα (βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηδηφθηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ ιηαληθήο θαη γξαθεία), κνλάδεο δηπιηζηεξίσλ, πινία θαη εμνπιηζκφ. Σα ελζψκαηα 

πάγηα αλαγξάθνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζρεηηδφκελα κε ην πάγην ζα 

εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ 

παγίσλ πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 

δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη, εθηφο απφ ην θφζηνο ηεο πεξηνδηθήο γεληθήο ζπληήξεζεο 

ησλ δηπιηζηεξίσλ ην νπνίν θεθαιαηνπνηείηαη θαη δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν 

απφζβεζεο κέρξη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε γεληθή ζπληήξεζε ζην βαζκφ πνπ ηα θφζηε απηά βειηηψλνπλ 

είηε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ είηε ηελ παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα. 

Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε είλαη πάγηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή (ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο κνλάδεο 

δηχιηζεο) θαη αλαγξάθνληαη ζην θφζηνο. Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο επαγγεικαηηθέο ακνηβέο 

θαη άιιεο άκεζεο δαπάλεο, Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε δελ απνζβέλνληαη, θαζψο ην πάγην πνπ αθνξνχλ δελ 

είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε.    

Σα νηθφπεδα δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε, επίζεο. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

– Κηίξηα 13 – 40 έηε 

– Μερ/θφο εμνπιηζκφο  

 Δμεηδηθεπκέλεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

κεραλήκαηα 

 Αγσγνί 

10 – 35 έηε 

 

30 – 40 έηε 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο 5 – 10 έηε 

– Μεηαθνξηθά κέζα  

 Βπηηνθφξα θνξηεγά κεηαθνξάο LPG θαη ιεπθψλ 

πξντφλησλ 

8 – 25 έηε 

 Λνηπά Μεηαθνξηθά Μέζα 5 – 10 έηε 

– Έπηπια θαη εμαξηήκαηα  

 Τπνινγηζηέο 3 – 5 έηε 

 Λνηπά έπηπια θαη εμαξηήκαηα 4 – 10 έηε 

Οη εμεηδηθεπκέλεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ κνλάδεο δηπιηζηεξίσλ, εξγνζηάζηα πεηξνρεκηθψλ, 

δεμακελέο θαπζίκσλ θαη πξαηήξηα θαπζίκσλ. Με βάζε ηηο ηερληθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε 

αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ λέσλ κνλάδσλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ (δηπιηζηήξην Διεπζίλαο) έρεη εθηηκεζεί ζηα 35 

έηε. Απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013 ε ππνιεηπφκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ησλ άιισλ κνλάδσλ δηχιηζεο έρεη 

αλαζεσξεζεί θαη αλακνξθσζεί θαη ζε γεληθέο γξακκέο δελ ππεξβαίλεη ηα 25 έηε. 
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Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ. 

Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία, ε δηαθνξά (απνκείσζε) 

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. (εκ. 2.10). 

Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο θαζαξήο αμίαο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απηέο δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ησλ 

ινηπψλ εζφδσλ / (εμφδσλ) θαη ινηπψλ θεξδψλ / (δεκηψλ). 

2.7 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Έμνδα δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ζηνηρείσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ 

θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη απηά 

λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο ρξήζε. 

Έμνδα δαλεηζκνχ θεθαιαηνπνηνχληαη αλ ηα θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθά γηα ηελ 

απφθηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Αλ ηα θεθάιαηα αληιήζεθαλ γεληθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απφθηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην κέξνο ησλ εμφδσλ δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηείηαη θαζνξίδεηαη 

εθαξκφδνληαο έλα ζπληειεζηή θεθαιαηνπνίεζεο επί ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ. Σα ππφινηπα έμνδα 

δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

2.8 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(α) Υπεξαμία 

Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ην επηπιένλ πνζφ κεηαμχ ηεο αμίαο εμαγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 

Οκίινπ επί ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ δεζκεχζεσλ ηνπ 

αγνξαδφκελνπ πιένλ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηεο κεηνςεθίαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Κέξδε 

ή δεκίεο απφ ηελ πψιεζε κηαο ζπγαηξηθήο πεξηιακβάλνπλ ην ππφινηπν ηεο ππεξαμίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνο πψιεζε ζπγαηξηθή. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εχινγε αμία ηνπ κεξηδίνπ ηεο Δηαηξείαο 

ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ εμαγνξάδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ην θφζηνο αγνξάο, πξνθχπηεη αξλεηηθή ππεξαμία ε νπνία θαη αλαγλσξίδεηαη απ‟ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα.  

Ζ ππεξαμία θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ γηα έιεγρν απνκείσζεο. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη 

ζηηο νκάδεο ησλ κνλάδσλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

δεκηνπξγήζεθε ε ππεξαμία θαη αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνκέα. Ζ ππεξαμία ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο, ή θαη ζπληνκφηεξα εθφζνλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. Ζ ηξέρνπζα αμία ζπγθξίλεηαη κε 

ηελ αλαθηήζηκε αμία, ε νπνία νξίδεηαη σο ε πςειφηεξε κεηαμχ αμίαο ρξήζεο θαη εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα 

πσιήζεσλ. Οπνηαδήπνηε απνκείσζε αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν άκεζα θαη δελ αλαζηξέθεηαη κεηαγελέζηεξα.  

(β)  Γηθαηώκαηα κηζζώζεσλ πξαηεξίσλ 

Σα δηθαηψκαηα κηζζψζεσλ ρψξσλ πεξηιακβάλνπλ εθάπαμ θαηαβνιέο πξνο πξαηεξηνχρνπο πνπ δίδνληαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή λέσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο γηα πξαηήξηα πνπ απνθηνχληαη γηα πξψηε θνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ρξήζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ πξαηεξίσλ. Οη πιεξσκέο απηέο απνηεινχλ θίλεηξα πνπ δίδνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ πξνψζεζε ζήκαηνο θαη κειινληηθά έζνδα θαη επνκέλσο θεθαιαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην IAS 38 «Άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ζ θήκε θαη πειαηεία πξαηεξίσλ απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

(γ) Γηθαηώκαηα θαη άδεηεο 

«Σα δηθαηψκαηα θαη άδεηεο» έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο θαη παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο κείνλ 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ζ απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν γηα λα θαηαλείκεη ην 

θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο. 

Οη άδεηεο θαη δηθαηψκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνζβέλνληαη 

ζηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εθάζηνηε αδεηψλ.  
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(δ) Λνγηζκηθό 

Σν θφζηνο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. Σν θφζηνο ησλ αδεηψλ γηα ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ θεθαιαηνπνηείηαη κε βάζε ην θφζηνο απφθηεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ έσο 

φηνπ λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Σα θφζηε απηά απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπο (3 έσο 5 ρξφληα) κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο.  

2.9 Έξεπλα θαη αμηνιόγεζε νξπθηώλ πόξσλ 

(α) Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο θαη πξηλ πξνθχςεη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκε αλαθάιπςε, νη δαπάλεο ηεο 

έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ εμνδνπνηνχληαη. Γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά 

θφζηε φπσο θαη θφζηε άκεζα ζπλδεδεκέλα κε κηα έξεπλα εμνδνπνηνχληαη άκεζα. Σα θφζηε απφθηεζεο 

δηθαησκάησλ έξεπλαο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα αζψκαηα πάγηα θαη απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

ή αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ αλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. 

(β) Αλάπηπμε ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ παγίσλ ελεξγεηηθνύ  

Γαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε ή νινθιήξσζε έξγσλ ππνδνκήο φπσο πιαηθφξκεο, αγσγνί θαη νη 

γεσηξήζεηο εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκσλ πεγψλ / θνηηαζκάησλ θεθαιαηνπνηνχληαη κέζα ζηα αζψκαηα θαη 

ελζψκαηα πάγηα αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο. Όηαλ ε πεξίνδνο αλάπηπμεο νινθιεξσζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνίηαζκα ηφηε ην θφζηνο ηεο κεηαθέξεηαη ζηα πάγηα. Κακία απφζβεζε δελ ρξεψλεηαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. 

(γ) Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ  

Σα πάγηα ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ απνηεινχληαη απφ ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαη δαπάλεο αλάπηπμεο, 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή εθκεηαιιεχζηκσλ θνηηαζκάησλ. 

 (δ) Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  

Σα ελζψκαηα θαη αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ζπληειεζηψλ 

αλά κνλάδα παξαγσγήο. Οη ζπληειεζηέο αλά κνλάδα παξαγσγήο βαζίδνληαη ζε απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα, ηα 

νπνία είλαη πεηξέιαην, αέξην θαη άιια νξπθηά απνζέκαηα ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο κε ηε ρξήζε ησλ ηξερνπζψλ κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο. Οη πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ 

ζεσξνχληαη παξαρζείζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηξεζνχλ κε φξγαλα κέηξεζεο ζην ζπκβαηηθφ ζεκείν κεηαβίβαζεο 

ζηνλ αγνξαζηή ή ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο ηεο πψιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βαιβίδα εμφδνπ ηεο δεμακελήο 

απνζήθεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ θνηηάζκαηνο. 

(ε) Απνκείσζε – Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο  

Έμνδα απφθηεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ 

απνκείσζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απνηίκεζεο ηεο απνκείσζεο ηα έμνδα απφθηεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο ηα 

νπνία ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε γηα απνκείσζε, νκαδνπνηνχληαη ζηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ 

ξνψλ (ΜΓΣΡ) ησλ παξαγσγηθψλ θνηηαζκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα θαη ην δηθαίσκα  

έξεπλαο πνπ αθνξνχλ. 

(ζη) Απνκείσζε – Απνδεδεηγκέλα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ θαη αζώκαηα πάγηα  

Απνδεδεηγκέλα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ θαη αζψκαηα πάγηα, εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε 

φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ησλ πεξηζηάζεσλ ππνδεηθλχνπλ φηη ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ παγίνπ δελ πξφθεηηαη λα 

αλαθηεζεί. Ζ δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν 

πνζφ.  Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο ηνπ αμίαο κείνλ ηα έμνδα δηάζεζεο θαη ηεο 

αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζην 

θαηψηαην επίπεδν γηα ην νπνίν ππάξρνπλ μερσξηζηά αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο. 
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2.10 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο ή θαη ζπρλφηεξα εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη ελδείμεηο ηα νπνία λα 

ππνδεηθλχνπλ πηζαλή απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκία 

απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία 

ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ 

εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ 

απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Με ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθηφο απφ ππεξαμία πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή 

αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 

2.11 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

2.11.1 Σαμηλόκεζε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο ζηε ιήμε, 

επελδχζεηο δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ 

ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ δηαθξαηνχκελσλ ζηε ιήμε, 

επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 

(α) Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εάλ απνθηάηαη κε ζθνπφ λα πσιεζεί ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αλ έρεη ραξαθηεξηζηεί έηζη απφ ηε δηνίθεζε. Παξάγσγα επίζεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ θαηεγνξία πξνο πψιεζε εθηφο εάλ πξννξίδνληαη γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ 

ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο ηνπ φηη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε 

είηε πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κε-θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα 

νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ. 

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 (γ) Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρνπλ πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, ελψ ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνηίζεηαη λα ηα 

δηαηεξήζεη κεζνκαθξνπξφζεζκα. Δπίζεο ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. 

Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα 

ξεπζηνπνηήζεη εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 
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2.11.2 Αιιαγέο ζηε Σαμηλόκεζε  

Ο Όκηινο κπνξεί λα επηιέμεη λα αιιάμεη ηε ηαμηλφκεζε ελφο κε παξάγσγνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ην νπνίν αξρηθά ηαμηλνκήζεθε ζηε θαηεγνξία «Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο ζηε ιήμε», εάλ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν δελ δηαηεξείηαη πιένλ κε απηφ ην ζθνπφ. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, εθηφο ησλ 

δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, επηηξέπεηαη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ ζε άιιε θαηεγνξία απφ ηελ θαηεγνξία «Δπελδχζεηο 

δηαθξαηνχκελεο ζηε ιήμε», κφλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο γεγνλφησλ πνπ δελ ζεσξνχληαη ζπλεζηζκέλα θαη δελ 

είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ μαλά ζην άκεζν κέιινλ. Δπίζεο ν Όκηινο κπνξεί λα επαλαηαμηλνκήζεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηηο θαηεγνξίεο «Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο ζηε ιήμε» ή 

«Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε», ζηε θαηεγνξία «Γάλεηα θαη απαηηήζεηο», ζηε πεξίπησζε πνπ ν Όκηινο έρεη ηε 

πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζην κέιινλ ή κέρξη ηε ιήμε, ηελ 

εκεξνκελία ηεο επαλαηαμηλφκεζεο. 

Αιιαγέο ζηε ηαμηλφκεζε γίλνληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο επαλαηαμηλφκεζεο. Ζ εχινγε αμία 

γίλεηαη ην λέν θφζηνο ή ην λέν αλαπφζβεζην θφζηνο θαηά πεξίπησζε θαη θαλέλαο αληηινγηζκφο θεξδψλ ή δεκηψλ 

απφ κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο πνπ πξνέθπςαλ πξηλ ηελ επαλαηαμηλφκεζε, δελ κπνξεί λα γίλεη. Σν πξαγκαηηθφ 

επηηφθην γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ επαλαηαμηλνκήζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο «Γάλεηα θαη απαηηήζεηο» ή 

«Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο ζηε ιήμε» θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία επαλαηαμηλφκεζεο. Πεξαηηέξσ 

απμήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ, δελ αλαπξνζαξκφδνπλ ην πξαγκαηηθφ επηηφθην αλαδξνκηθά.    

2.11.3 Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε εχινγε αμία θαη νη δαπάλεο ζπλαιιαγήο εμνδνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο 

πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ηελ επέλδπζε. Σα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε 

ζπλαιιαγή δαπαλψλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο 

επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη 

ζηo αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πξαγκαηνπνηεζέληα θαη εμ απνηηκήζεσο 

θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο 

«ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ απνηειεζκάησλ» θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ 

πξνθχπηνπλ. Σα θέξδε ή δεκηέο εμ απνηηκήζεσο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 

ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Όηαλ επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή 

απνκεησζνχλ ε ζπζζσξεπκέλε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ θέξδε ή 

δεκηέο απφ επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα. 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ απεηθνλίδνληαη αλάινγα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εθδφηε. 

2.11.4 πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 

θαζαξφ ππφινηπν λα εκθαληζζεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ λνκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα θαη 

ππάξρεη θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζζεί ην ζπκςεθηζκέλν ππφινηπν ή λα εηζπξαρζεί ε απαίηεζε θαη θαηαβιεζεί 

ε ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. Σν λνκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ κειινληηθφ γεγνλφο 
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θαη λα δχλαηαη λα αζθεζεί θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

αζέηεζεο, αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

2.11.5 Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Ο έιεγρνο απνκείσζεο 

ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.15.   

(β) Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα 

έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά - πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο 

θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο κείνλ πξνγελέζηεξεο δεκηέο απνκείσζεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν - κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

2.12 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο αληηζηάζκηζεο θηλδύλσλ 

ηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα επί 

ζπλαιιάγκαηνο θαη εκπνξεπκάησλ γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε κειινληηθή 

δηαθχκαλζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ. Απηά ηα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε ηνπο αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ζπκβάζεσο θαη 

κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγή ηνπο αμία. Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ αλαγλσξίδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ είηε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ είηε ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην θαηά πφζν ην παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαη, εθφζνλ απηφ ηζρχεη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο θαηεγνξηνπνηεί  ηα παξάγσγα :  

(α) ε αληηζηάζκηζε ηεο εχινγεο αμίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζαλ ελεξγεηηθφ ή παζεηηθφ ζηνηρείν ή κηα 

εηαηξηθή ππνρξέσζε (fair value hedge) θαη  

(β) ε αληηζηάζκηζε ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ ζπλδεδεκέλνπ κε αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ή κηα ζπλαιιαγή πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξαγκαηνπνηεζεί (αληηζηάζκηζε κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ- cash flow hedge). 

Ο Όκηινο θαηαγξάθεη θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ εξγαιείνπ θαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ αληηζηάζκηζεο θαζψο θαη ην ζθνπφ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πινπνίεζεο 

ζπλαιιαγψλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Ο Όκηινο θαηαγξάθεη επίζεο, ηφζν θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ζπλαιιαγήο 

αληηζηάζκηζεο φζν θαη ζηε ζπλέρεηα, ην θαηά πφζν ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο 

είλαη απνηειεζκαηηθά ζην λα αληηζηαζκίδνπλ δηαθπκάλζεηο ζηηο εχινγεο αμίεο ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ 

αληηθεηκέλσλ αληηζηάζκηζεο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ρξεκαηηζηεξηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (ICE futures), εμσρξεκαηηζηεξηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο, θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (options). 

Αληηζηάζκηζε κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ 

Σν κέξνο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία πνπ αλαινγεί ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ, 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Οπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκηά απνξξέεη απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία πνπ 

αλαινγεί ζηε κε απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ, αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, 

ζηα «Λνηπά έζνδα/ (έμνδα) θαη ινηπά θέξδε / (δεκηέο)». Σα ζπζζσξεπκέλα πνζά ζηα ίδηα θεθάιαηα 

αλαθπθιψλνληαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζην θφζηνο πσιεζέλησλ ζηηο πεξηφδνπο φπνπ ην 
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αληηθείκελν αληηζηάζκηζεο επεξεάδεη ην απνηέιεζκα (φηαλ δειαδή ιακβάλεη ρψξα ε πξνβιεπφκελε πξνο 

αληηζηάζκηζε ζπλαιιαγή). 

Όηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ιήμεη, πνπιεζεί, ή πιένλ δελ πιεξεί ηα 

θξηηήξηα αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ίδηα θεθάιαηα 

παξακέλνπλ εθεί έσο φηνπ ε πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή αλαγλσξηζηεί ηειηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή, ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλσλ δηαθφπηεηαη θαη ηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε / δεκηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη 

άκεζα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηα «Λνηπά έζνδα/ (έμνδα) θαη ινηπά θέξδε / (δεκηέο)». 

Παξάγσγα πξνο πώιεζε 

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ ηαμηλνκνχληαη σο παξάγσγα πξνο πψιεζε θαη επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ. Γηαθπκάλζεηο ζηελ εχινγε αμία απηψλ ησλ παξαγψγσλ πνπ δελ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ αλαγλσξίδνληαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ. 

2.13 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη επαξθήο βεβαηφηεηα φηη ε 

επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φηη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο. Δπηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζαλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο επνκέλσλ πεξηφδσλ θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο «Λνηπέο ππνρξεψζεηο» σο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Μεηά πηζηψλνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο 

απνζβέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παγίνπ. 

2.14 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηεινχληαη απφ αξγφ πεηξέιαην θαη ινηπέο πξψηεο χιεο, δηπιηζκέλα θαη εκηηειή πξντφληα, 

πεηξνρεκηθά, αλαιψζηκα, αληαιιαθηηθά θαη ινηπά πιηθά. 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κεληαίνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ ηειηθψλ θαη 

εκηηειψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ πξψησλ πιψλ, άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ, ινηπά άκεζα θφζηε 

θαη γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. Γελ πεξηιακβάλεη ηα θφζηε δαλεηζκνχ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη 

κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, αθαηξνπκέλσλ 

ησλ εθηηκψκελσλ δαπαλψλ νινθιήξσζεο ηνπ απνζέκαηνο θαη ησλ εθηηκψκελσλ εμφδσλ πψιεζεο πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο. Σα αληαιιαθηηθά πνπ θαηαλαιψλνληαη κέζα ζην ρξφλν ηεξνχληαη ινγηζηηθά 

σο απνζέκαηα θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ θαηαλαιψλνληαη. 

2.15 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο κε πηζησηηθνχο φξνπο ζπλήζσο απφ 20 έσο 90 κέξεο, αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη 

ζνβαξή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο.  

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα εηζπξαθηέα απφ ηνπο πειάηεο. 

νβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ή νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ε 

αδπλακία ηαθηηθψλ πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε θαζίζηαηαη αβέβαηε. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο 

απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα «Έμνδα πσιήζεσλ θαη 

ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο». 
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Δάλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ε δεκία απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά 

ζε γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο (γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νθεηιέηε), ε αληηζηξνθή ηεο δεκίαο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ.  

2.16 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο, θαζψο 

θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη ξεπζηνπνηήζηκεο εληφο πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 

ηξεηο κήλεο. Οη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ δεζκεπζεί σο 

εγγχεζε γηα ηε ζχλαςε δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. 

2.17 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη κεηψλνληαη απφ ην θφζηνο ηεο έθδνζεο. 

2.18 Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Σπρφλ δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (αθαηξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Έμνδα δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ λέσλ πηζηψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηνπ 

δαλείνπ εθφζνλ γίλεη αλάιεςε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο λέαο πηζησηηθήο γξακκήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

θαηαρσξνχληαη σο κειινληηθά έμνδα δαλείσλ κέρξη λα γίλεη ε αλάιεςε. Δθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα λέα 

δάλεηα, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπο, ηφηε απηά ηα έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζρεηηθήο πηζησηηθήο γξακκήο.  

Σα δάλεηα δηαγξάθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ φηαλ ε ππνρξέσζε πνπ είρε πξνθχςεη απφ ην ζπκβφιαην αθπξψλεηαη, 

εθπλέεη ή δελ πθίζηαηαη. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ δαλείνπ ην νπνίν δηαγξάθεθε ή κεηαβηβάζηεθε ζε 

θάπνηνλ άιιν, θαη ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψζεθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

κεηαβηβάζηεθαλ ή ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ Λνηπά Έζνδα/Έμνδα ή 

ζαλ Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/Έμνδα. 

Σα δάλεηα ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη ην νξηζηηθφ δηθαίσκα λα 

αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Καηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ 

θαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ε πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ππάξρνλησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο, απηή ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ή αληαιιαγή δαλείσλ κε ηνπο δαλεηζηέο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δάλ ε ηξνπνπνίεζε ή ε αληαιιαγή ησλ δαλείσλ αληηπξνζσπεχεη κηα δηεπζέηεζε ηνπ αξρηθνχ 

ρξένπο, ή απιψο κηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξένπο απηνχ, θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε. Όηαλ νη φξνη ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο 

φξνπο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ή αληαιιαζζφκελσλ δαλείσλ, κηα ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ή αληαιιαγή αληηκεησπίδεηαη 

σο απναλαγλψξηζε ηνπ αξρηθνχ δαλεηζκνχ θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο.  

 

Ο Όκηινο ζεσξεί φηη νη φξνη είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνί είηε φηαλ ε πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, βάζεη ησλ λέσλ φξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ εμφδσλ ή ακνηβψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην, είλαη ηνπιάρηζηνλ 10% δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ ππνιεηπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ αξρηθνχ δαλεηζκνχ είηε φηαλ ππάξρεη κηα 
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ζεκαληηθή αιιαγή ζηνπο φξνπο ιακβάλνληαο ππφςε πνηνηηθά θξηηήξηα. Σα πνηνηηθά θξηηήξηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ν δαλεηζκφο  

 ην επηηφθην (π.ρ. απφ ζηαζεξφ ζε θπκαηλφκελν)  

 αιιαγέο ζε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ελφο ζπκβνιαίν ("covenants"). 

 

2.19 Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ο θφξνο 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ «Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ» εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα. 

Σν έμνδν/έζνδν θφξνπ γηα ηε πεξίνδν είλαη ν πιεξσηένο θφξνο πνπ ππνινγίδεηαη ζην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα 

ηεο πεξηφδνπ βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ θάζε ρψξα/δηθαηνδνζία ζηελ νπνία έρεη 

παξνπζία ν Όκηινο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο κεηαβνιέο ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε πνπ 

αθνξνχλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο ή κε ρξεζηκνπνηεκέλεο θνξνινγηθέο δεκηέο.   

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί θαηά 

ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ ζηηο ρψξεο φπνπ έρνπλ έδξα νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν 

ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. Ζ δηνίθεζε αλά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ρξήδεη εξκελείαο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γίλνληαη πξνβιέςεηο επί ησλ πνζψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ 

ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή 

δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη κφλν εάλ επηηξέπεηαη λνκηθά ν 

ζπκςεθηζκφο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

θαη ππνρξεψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα θνξνινγνχζα αξρή επί ηεο νληφηεηαο πνπ θνξνινγείηαη ή θαη επί 

δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ.  

2.20 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Υπνρξεώζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Οη πιεξσκέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ηνπηθή  λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ ηακείσλ. Οη δηάθνξεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 

Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ παξνρήο ζπληάμεσο ην νπνίν ζα εηζπξάμεη ν εξγαδφκελνο φηαλ ζπληαμηνδνηεζεί ην νπνίν ζπλήζσο εμαξηάηαη 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ. 
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Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν Όκηινο 

πξαγκαηνπνηεί θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο ζε έλα μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν. Ο Όκηινο δελ έρεη θακία λνκηθή 

ππνρξέσζε λα πιεξψζεη επί πιένλ εηζθνξέο εάλ ην ηακείν δελ έρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πιεξψζεη 

ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηηο παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπο ζηελ παξνχζα θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ν Όκηινο πιεξψλεη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ δεκνζίνπ 

ζε ππνρξεσηηθή βάζε. Ο Όκηινο δελ έρεη άιιε ππνρξέσζε εθφζνλ έρεη πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ηνπ. Οη εηζθνξέο 

αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο πξνζσπηθνχ φπνηε πξνθχπηεη νθεηιή. Δηζθνξέο πνπ πξνπιεξψλνληαη αλαγλσξίδνληαη 

ζαλ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ή ζπκςεθηζκφο 

κε κειινληηθέο νθεηιέο.  

Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα 

αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή, θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, κεησκέλε θαηά ηελ εχινγε 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ππνρξέσζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη 

εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected 

unit credit method). Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ 

κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ πςειήο 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ εθθξάδνληαη ζην ίδην λφκηζκα κε ηηο πιεξσκέο ησλ 

εηζθνξψλ θαη έρνπλ δηάξθεηα πεξίπνπ ίζε κε ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. 

Σν θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αλαγλσξίδεηαη ζηε θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, εθηφο αλ έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην θφζηνο θάπνηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πξνθχπηεη απφ ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδφκελσλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ινηπέο 

παξνρέο, πεξηθνπέο θαη δηαθαλνληζκνχο, απμάλνληαο ηελ ζρεηηθή ππνρξέσζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ 

έζνδα ππνινγίδνληαη εθαξκφδνληαο ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην θαζαξφ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο  

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζε αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ. 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 (β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδνηήζεσο ή φηαλ ν εξγαδφκελνο απνρσξήζεη νηθεηνζειψο κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ο Όκηινο 

θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο ην λσξίηεξν απφ ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: (α) φηαλ ν Όκηινο δελ κπνξεί πιένλ λα 

απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ παξνρψλ απηψλ θαη β) φηαλ ε εηαηξία αλαγλσξίδεη θφζηνο αλαδηάξζξσζεο πνπ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 37 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ ιήμεο. ηελ 

πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, νη παξνρέο εμφδνπ 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. Παξνρέο 

ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη 

ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

(γ) Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο ή κε βάζε ηελ αμία ησλ ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ 

Ο Όκηινο έρεη ζε ηζρχ έλα πξφγξακκα απνδνρψλ βαζηζκέλν ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνζθέξεηαη ην δηθαίσκα. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγνξά πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνζέζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλακέλεηαη λα 

εμαζθεζνχλ. ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο αλαζεσξεί ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ αλακέλεηαη λα εμαζθεζνχλ. Αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηεο αλαζεψξεζεο ησλ αξρηθψλ 

εθηηκήζεσλ, εθφζνλ ππάξμεη,  ζηα απνηειέζκαηα κε αλάινγε πξνζαξκνγή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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Καηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ, ε Δηαηξεία εθδίδεη λέεο κεηνρέο. Σα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη θαζαξά απφ 

άκεζα έμνδα ηεο ζπλαιιαγήο, θαηαρσξνχληαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην (νλνκαζηηθή αμία) θαη ζην απνζεκαηηθφ 

ππέξ ην άξηην, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ. 

2.21 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 

επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην απνζβεζκέλν θφζηνο φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Οη ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε βξαρππξφζεζκεο αλ ε πιεξσκή επίθεηηαη εληφο ελφο έηνπο ή 

ιηγφηεξν. Δάλ φρη, παξνπζηάδνληαη κέζα ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

2.22 Πξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο γίλνληαη φηαλ ν 

Όκηινο έρεη λνκηθέο ή άιιεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφλ 

λα ρξεηαζζνχλ κειινληηθέο εθξνέο γηα ηελ δηεπζέηεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα 

ππνινγηζζνχλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα. Πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα ιφγσ ηεξκαηηζκνχ 

ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ θαη ακνηβέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλσλ. Πξνβιέςεηο δελ κπνξεί λα 

γίλνπλ γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. 

Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη αθνξνχλ  ζηε δαπάλε 

πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηε δηαρξνληθή αμία 

ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε. 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε πιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ εθπνκπψλ CO2, είλαη ν αθφινπζνο: Σν επξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ) 

θαηαλέκεη εηεζίσο ζηα επξσπατθά δηπιηζηήξηα, θαζνξηζκέλν αξηζκφ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ξππνγφλσλ αεξίσλ. 

Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ιακβάλεη ζην θφζηνο θαη αλαγλσξίδεη πξφβιεςε γηα ην πνζφ πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξψζεη εθφζνλ νη εθπνκπέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο μεπεξάζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ 

ιεθζεί. Ζ πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη σο ην πνζφ κε ην νπνίν αλακέλεηαη λα επηβαξπλζεί ν Όκηινο θαηά ηελ 

εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηζνχηαη κε ηελ αγνξαία, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηηκή ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπνκπψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 

απηή. 

2.23 Πεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξέρνληα ή κειινληηθά έζνδα, θεθαιαηνπνηνχληαη ή 

εμνδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηα ηξέρνληα ή κειινληηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο, 

εμνδνπνηνχληαη.  

Ο Όκηινο εθαξκφδεη πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο άδεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ. Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ν Όκηινο έρεη εθαξκφζεη ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Δπίζεο 

πξνζαξκφδεη ηα επελδπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα γηα δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα γλσζηέο κειινληηθέο 

πεξηβαιινληνινγηθέο απαηηήζεηο. Οη παξαπάλσ δαπάλεο πξνεθηηκνχληαη απφ ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο. 

Τπνρξεψζεηο γηα πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο επαλφξζσζεο ή θαζαξηζκνχ αλαγλσξίδνληαη φηαλ νη ζρεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ή εξγαζίεο θαζαξηζκνχ είλαη πηζαλέο θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο κπνξνχλ εχινγα λα 

εθηηκεζνχλ. Γεληθά, ε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζπκπίπηεη κε ηε δέζκεπζε απφ κέξνπο ηνπ Οκίινπ 

Δηαηξείαο λα πξνβεί ζε πινπνίεζε επίζεκνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ζε πεξίπησζε απνβηνκεραλνπνίεζεο ή ζε 

πεξίπησζε θιεηζίκαηνο αλελεξγψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε 
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ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ. Δάλ ε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ δαπαλψλ. 

2.24 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξνπο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ηεισλεηαθά ηέιε, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Σα έζνδα 

αλαγλσξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ ζηε ρνλδξηθή αγνξά 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά παξαδίδνληαη ζηνπο πειάηεο θαη γίλνληαη απνδεθηά απφ 

απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

(β) Πσιήζεηο αγαζώλ ζηελ ιηαληθή αγνξά 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ κηα εηαηξεία ηνπ Οκίινπ έρεη παξαδψζεη πξντφληα ζηνλ πειάηε, ν 

πειάηεο ηα έρεη απνδερζεί θαη ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο ηεο νθεηιήο έρεη ζρεηηθά εμαζθαιηζηεί. 

(γ) Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία, ζχκθσλα 

κε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ζε ζρέζε πάληα θαη κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο ππεξεζίαο σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί.  

(δ) Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηo ρξφλν θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν 

είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ 

πξαγκαηηθφ επηηφθην φπνπ ε έθπησζε θαηαλέκεηαη ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο.  

(ε) Έζνδα από κεξίζκαηα  

Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.  

2.25 Μηζζώζεηο 

Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν Όκηινο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο 

κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ 

κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηα «Γάλεηα». Σν κέξνο 

ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κίζζσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ηφθνπο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε ηξφπν πνπ λα ζπλεπάγεηαη ζηαζεξφ επηηφθην ζην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο 

ζηελ θάζε πεξίνδν. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν 

κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. 

Μηζζψζεηο φπνπ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ νθειψλ ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ 

εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

(θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
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2.26 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ ππνρξεσηηθή βάζεη λφκνπ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπ Οκίινπ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.27 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

O Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 2.111(α) γηα πξψηε 

θνξά ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ μεθίλεζε ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. 

2.28 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

Όπνπ ήηαλ αλαγθαίν ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία έρνπλ αλαθαηαλεκεζεί γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζεο ρξήζεσο. 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ επηθεληξψλνληαη πξσηίζησο ζηνλ θιάδν Γηχιηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

Υεκηθψλ) θαη Δκπνξίαο Πεηξειαίνπ θαη δεπηεξεπφλησο ζηνπο θιάδνπο ηεο Έξεπλαο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαη θηλδχλνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ αγνξά πεηξειαηνεηδψλ, φπσο θηλδχλνπο 

δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηεο ηηκήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ησλ 

επηηνθίσλ, πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο θαη  θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ. πκβαδίδνληαο κε δηεζλείο 

πξαθηηθέο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αγνξάο θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ, ην γεληθφ πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεηαη ζηελ κείσζε πηζαλήο έθζεζεο ζηε κεηαβιεηφηεηα  ηεο αγνξάο θαη / ή 

ζηελ κεηξίαζε νπνηαζδήπνηε αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ, ζην βαζκφ πνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ, ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

Μαθξννηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ: Μεηά απφ 8 ρξφληα νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη αζηάζεηαο έσο ην 2016, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 26%, ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεη αθφκε ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. ην ηέινο ηνπ 2016, ην ΑΔΠ επαλήιζε ζηα επίπεδα 

ηνπ 2014, ρξνληά θαηά ηελ νπνία είραλ εκθαληζηεί ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο, απμαλφκελν θαηά 0,4% θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αληηζηαζκίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πηψζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 2015 ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ αβεβαηφηεηαο γχξσ απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε απμήζεθε σο απνηέιεζκα 

ηεο βειηίσζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δίλνληαο ψζεζε ζηε δήηεζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ε νπνία απμήζεθε θαηά 

1,6% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Χζηφζν, ε ζπλνιηθή νηθηαθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ κεηψζεθε θαηά 1,1% ην 

2016, επεξεαδφκελε θπξίσο απφ ηε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ιφγσ ησλ ήπησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 θαη ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο.  

Ζ ζπκθσλία κε ηνπο δηεζλείο πηζησηέο γηα πξφγξακκα ζηήξημεο χςνπο €86 δηο θαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, απνηέιεζαλ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο πξνο ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. Ζ βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έδσζε ψζεζε ζηελ νηθηαθή θαηαλάισζε, σζηφζν ν δείθηεο αλεξγίαο παξφιν 

πνπ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2013, παξακέλεη πςειφο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηε 

θνξνινγία θαη ηηο παξνρέο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά ην εζληθφ 

ρξένο παξακέλεη πςειφ. Παξά ηα ζεκάδηα αλάθακςεο θαη ην βξαδχηεξν ξπζκφ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο φπσο 

ζπκθσλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο , ε καθξννηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

θαηάζηαζε εμαθνινπζεί λα είλαη εχζξαπζηε. Ζ εκπηζηνζχλε είλαη ρακειή θαη νη ηξάπεδεο επηβαξχλνληαη κε κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Όπσο πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ Απγνχζηνπ 2015, πξνθεηκέλνπ λα 
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επηηεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη ε κεζνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο, απαηηνχληαη πξφζζεηα κέηξα  πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 1% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 

2017 θαη ην 2018. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη γηα ην εζληθφ πιεφλαζκα 

αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά. Ζ επηηπρήο πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

κέηξσλ είλαη αλαγθαία γηα κηα ηζρπξφηεξε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηαρχηεξε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

Σν πξφγξακκα ζηήξημεο ζπκθσλήζεθε λα εθηακηεχεηαη ζε δφζεηο, θαηφπηλ πηνζέηεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο κηαο ζεηξάο πξνζπκθσλεκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ ιηηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

δηαζέζηκε ε επφκελε δφζε, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί επηηπρψο ε δεχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηεζλψλ πηζησηψλ.  

Αλ θαη ην πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα ζηήξημεο ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ νηθνλνκηθήο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Διιάδαο, παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ππαξθηφο ν θίλδπλνο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηηκψλ ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο. Ζ νξζή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία βξίζθνληαη εθηφο 

ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα. 

Σπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη πξνζηαηεπκέλεο απφ ηε θχζε ηνπο απφ ηνλ 

θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θαζψο φιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηνλ πεηξειατθφ 

ηνκέα βαζίδνληαη ζε δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο ζε δνιάξηα Ακεξηθήο ηφζν γηα ην αξγφ πεηξέιαην φζν θαη γηα ηα 

πξντφληα πεηξειαηνεηδψλ. Όιεο νη δηεζλείο αγνξέο θαη πσιήζεηο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ πεηξειαηνεηδψλ 

δηελεξγνχληαη ζε δνιάξηα Ακεξηθήο, ελψ νη πσιήζεηο ζε ηνπηθέο αγνξέο είηε γίλνληαη ζε δνιάξηα Ακεξηθήο είηε 

κεηαηξέπνληαη ζην ηνπηθφ λφκηζκα γηα ινγηζηηθνχο ιφγνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο ηεο 

εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. 

Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκώλ: Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηελ επηηξνπή δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θηλδχλσλ ζηελ νπνία κεηέρνπλ αλψηεξα ζηειέρε ησλ εκπνξηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ, ελψ γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Οκίινπ, πάληα ζηα πιαίζηα ησλ εγθξίζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο πξνζδηνξίδνπλ θαη εθηηκνχλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ.  

Δμαζθάιηζε ηξνθνδνζίαο κε αξγά πεηξέιαηα: Οη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ζηηο 

δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο αγνξέο, νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ γηα ηνλ Όκηιν, θαζψο θαη ζε 

δηεπξπκέλε δπλαηφηεηα επηινγήο πξνκεζεπηψλ. Οη δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζεκείσζαλ 

πηψζε πεξίπνπ 50% ζε ζρέζε κε ην πςειφ φξην ηνπ 2014. Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο εθνδηαζκνχ κε αξγφ πεηξέιαην, θπξίσο βαξέσλ αξγψλ πςεινχ ζείνπ αιιά θαη ειαθξηψλ αξγψλ ρακεινχ 

ζείνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ θχξηα πξψηε χιε γηα δηπιηζηήξηα πςειήο πνιππινθφηεηαο φπσο απηά ηνπ Οκίινπ 

ΔΛΠΔ, βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ζηε Μεζφγεην ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο 

εηαηξείεο παγθνζκίσο. Ο Όκηινο θαηάθεξε λα επσθειεζεί απφ ηηο εμειίμεηο δηαθνξνπνηψληαο ην κείγκα 

εθνδηαζκνχ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Φξεκαηνδόηεζε δξαζηεξηνηήησλ: Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο απφ ην 2011 έσο θαη ζήκεξα, ν Όκηινο 

έρεη εζηηάζεη ζηε δηαρείξηζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ πιάλνπ θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. χκθσλα κε 

ηηο παξαπάλσ πξνηεξαηφηεηεο θαη ην κεζνπξφζεζκν πιάλν ρξεκαηνδφηεζεο, ν Όκηινο έρεη δηαηεξήζεη κηα 

αλαινγία καθξνπξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ, ιακβάλνληαο ππ‟φςηλ ηελ 

πηζηνδνηηθή δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνξνψλ, θαζψο θαη 

εκπνξηθέο παξακέηξνπο. Πεξίπνπ 65% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ, ρξεκαηνδνηείηαη απφ κεζνπξφζεζκεο θαη 
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καθξνπξφζεζκεο γξακκέο πίζησζεο ελψ ην ππφινηπν ρξεκαηνδνηείηαη απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. Καηά ην 

2014, ν Όκηινο νινθιήξσζε ηελ έθδνζε δχν Δπξψ-νκνιφγσλ, ελφο δηεηνχο δηάξθεηαο χςνπο $400 εθ. κε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Μάην ηνπ 2016 θαη ελφο πεληαεηνχο δηάξθεηαο χςνπο €325 εθ. κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2019. Οη δχν παξαπάλσ εθδφζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπγθξίζηκν νξηαθφ θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ έηνπο 2013, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ βειηίσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο 

θαη βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ Οκίινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015, ε κεηξηθή Δηαηξεία νινθιήξσζε ζπκθσλία κε κία 

απφ ηηο βαζηθέο ζπλεξγαδφκελεο κε ηνλ Όκηιν ηξάπεδεο, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηξηεηνχο πηζησηηθήο γξακκήο 

€200 εθ. γηα γεληθέο νκηιηθέο αλάγθεο.  

Σνλ Μάην ηνπ 2016, ν Όκηινο απνπιήξσζε ην πξναλαθεξζέλ επξσνκφινγσλ ησλ $400 εθ. θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ηνλ Μάην ηνπ 2016 ε κεηξηθή εηαηξεία νινθιήξσζε ζπκθσλία παξνρήο πηζησηηθήο γξακκήο €400 εθ., 

απνηεινχκελεο απφ δχν ηκήκαηα, ην πξψην κε δέζκεπζε εθηακίεπζεο χςνπο €240 εθ. δεζκεπκέλν θαη ην δεχηεξν 

χςνπο €160 εθ. ρσξίο δέζκεπζε . Ζ πηζησηηθή γξακκή έρεη δηάξθεηα 18 κελψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έμη 

κελψλ. Σν ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αλήιζε ζε €72 εθ.. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2016, ν Όκηινο εμέδσζε πεληαεηέο επξσνκφινγν χςνπο €375 εθ. θαη απφδνζεο 

4,875%, εγγπεκέλνπ απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, κε ηηκή έθδνζεο 99.453 επί ηνηο εθαηφ ηνπ αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Οη νκνινγίεο ιήγνπλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021. Σα έζνδα απφ ηελ έθδνζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή πθηζηάκελνπ ρξένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεξηθήο πξνπιεξσκήο ηνπ επξσνκνιφγνπ €500 εθ. 

πνπ ιήγεη ηνλ Μάην ηνπ 2017, κέζσ δηαδηθαζίαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην πνπ 

ηνπ 2016 θαη θαηά ηελ νπνία έγηλαλ δεθηέο νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο €225 εθ.. 

Δπηπξφζζεηα, ν Όκηινο είρε έλα θνηλνπξαθηηθφ νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο €50 εθ. απνηεινχκελν απφ έλα ηκήκα 

€40 εθ. κε ιήμε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 θαη έλα ηκήκα €10 εθ. κε ιήμε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2016 ν 

Όκηινο απνπιήξσζε κέξνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ έιεμε χςνπο €20 εθ., επεθηείλνληαο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

ππνινίπνπ ησλ €20 εθ. έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2016, ν Όκηινο παξέηεηλε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 

χςνπο €400 εθ. έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο δπν επηπιέσλ εμακήλσλ. 

Αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ παξάγξαθν (γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο φπσο επίζεο θαη ζηε εκείσζε 16. 

Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ: Γεχηεξε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Οκίινπ απνηειεί ε δηαρείξηζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ, φπνπ 

ν Όκηινο απαζρνιεί θεθάιαηα χςνπο, πεξίπνπ €3,9 δηζ., ηα νπνία θαιχπηνπλ αλάγθεο γηα θεθάιαην θίλεζεο, 

επελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία αιιά θαη ηελ επέλδπζε ζηνλ Όκηιν ΓΔΠΑ. Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ  βξαρππξφζεζκνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο (απνζέκαηα 

θαη πειάηεο). Χο απνηέιεζκα ηνπ επελδπηηθνχ πιάλνπ, ηελ πεξίνδν 2007- 2012, ην επίπεδν θαζαξνχ δαλεηζκνχ 

απμήζεθε ζην 45% ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ελψ ην ππφινηπν 55% ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηα 

θεθάιαηα. Ο Όκηινο έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ επηπέδνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ κέζσ αμηνπνίεζεο ησλ 

απμεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ρξεκαηνξνψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν δείθηε Γαλείσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, θαιχηεξε 

αληηζηνίρηζε ησλ εκεξνκεληψλ ιήμεο ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, θαζψο θαη ζε ρακειφηεξν 

θφζηνο δαλεηζκνχ. 
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 (α) Κίλδπλνο αγνξάο 

(η) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Όπσο εμεγείηαη ζηε ζεκείσζε 2.5 «πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο», ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ Οκίινπ είλαη ην 

Δπξψ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή δηεζλή πξαθηηθή, φιεο νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ βαζίδνληαη ζηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο ζε δνιάξηα ΖΠΑ.  

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο λνκηζκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηξεηο ηχπνπο έθζεζεο ζε θίλδπλν:  

 Κίλδπλνο απνηίκεζεο ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο: Σν κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα 

απνζέκαηα πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο απνηηκάηαη ζε Δπξψ ελψ ε ππνθείκελε ηνπ αμία πξνζδηνξίδεηαη ζε 

Γνιάξηα Ακεξηθήο. Χο εθ ηνχηνπ, πηζαλή ππνηίκεζε ηνπ Γνιαξίνπ έλαληη ηνπ Δπξψ νδεγεί ζε κείσζε 

ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

αλ κέηξν αληηζηάζκηζεο κέξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Οκίινπ πξνο πξνκεζεπηέο (αγνξά αξγνχ θαη έηνηκσλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ) πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

δνιάξηα πεξηνξίδνληαο ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. εκεηψλεηαη φκσο φηη 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ππνηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ ε επίδξαζε ζηε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

αληηζηαζκίδεηαη, ζε πεξηπηψζεηο αλαηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ ε απνηίκεζε ζε αγνξαία αμία ηέηνησλ 

ππνρξεψζεσλ νδεγεί ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δεκηέο ρσξίο αληηζηαζκηζκέλα νθέιε, θαζψο ηα απνζέκαηα 

εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνληαη ζηε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε ηηκή θηήζεο. ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 εάλ ην Δπξψ είρε εμαζζελήζεη έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ θαηά 5% δηαηεξψληαο φια ηα άιια 

κεηαβιεηά ζηνηρεία ζηαζεξά ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ζα κεηψλνληαλ πεξίπνπ θαηά €22 εθ. θπξίσο 

σο απνηέιεζκα ησλ θεξδψλ/δεκηψλ απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηελ κεηαηξνπή ησλ δνιαξηαθψλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ δνιαξηαθψλ 

δαλείσλ. 

 Κίλδπλνο κεηαηξνπήο κεηθηνύ πεξηζσξίνπ: Λφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο ζε αξγφ 

πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ βαζίδνληαη ζε δηεζλείο ηηκέο Platts ζε δνιάξηα, ην κεηθηφ θέξδνο ηνπ 

Οκίινπ ζε Δπξψ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηζνηηκία. Ζ πξφζθαηε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

αγνξάο έρεη επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ δπλαηφηεηα θαη ην θφζηνο θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ν Όκηινο δελ πξνέβε ζε κεγάιν χςνο πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ κεηαηξνπήο ηνπ 

κεηθηνχ πεξηζσξίνπ ζε Δπξψ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ζε θίλδπλν ζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ην κεηθηφ 

πεξηζψξην ηνπ Οκίινπ θαζψο νπνηαδήπνηε αλαηίκεζε/ ππνηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ νδεγεί 

ζε αληίζηνηρε δεκηά/ θέξδνο κεηαηξνπήο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

 Κίλδπλνο μέλσλ ζπγαηξηθώλ: Όπνπ ν Όκηινο ιεηηνπξγεί εθηφο Δπξσδψλεο ππάξρεη κία επηπιένλ έθζεζε 

ζε θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζρεηηθή ηζνηηκία κεηαμχ ηνπ δνιαξίνπ (ηξφπνο θαζνξηζκνχ βαζηθήο 

ηηκήο), ηνπ Δπξψ (λφκηζκα παξνπζίαζεο) θαη ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο (λφκηζκα ζπλαιιαγήο). Όπνπ είλαη 

δπλαηφ ν Όκηινο πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν απηφ, κεηαθέξνληαο θαη 

ζπγθεληξψλνληαο ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγκάησλ ζε επίπεδν Οκίινπ. Παξ‟ φηη ζεκαληηθή γηα ηηο εθηφο 

Διιάδαο ζπγαηξηθέο, ε ζπλνιηθή έθζεζε ζηνλ θίλδπλν απηφ δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηνλ Όκηιν. 

(ηη) Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκήο πξντφλησλ 

Ζ δηχιηζε, σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ, δεκηνπξγεί έθζεζε ζε θίλδπλν αγνξάο ηηκήο πξντφλησλ. 

Αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο ή ζηηο ηηκέο ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο 

θφζηνπο επεξεάδνπλ ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ, ελψ ε έθζεζε ζηα πεξηζψξηα δηχιηζεο (ζπλδπαζκφο ηηκήο αξγνχ 

θαη πξντφλησλ) επεξεάδεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο ηηκήο πξντφλησλ, ην επίπεδν έθζεζεο ζε θίλδπλν θαζνξίδεηαη απφ ην 

απφζεκα ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ. ε πεξηφδνπο απφηνκεο πηψζεο ηηκψλ, θαζψο ε πνιηηηθή ηεο κεηξηθήο 

Δηαηξείαο είλαη λα παξνπζηάδεη ηα απνζέκαηα ζην ρακειφηεξν ηεο ηηκήο θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη απφ ηελ ππνηίκεζε αμίαο ησλ απνζεκάησλ. Σν κέγεζνο 

ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν απηφ ζρεηίδεηαη απεπζείαο κε ην χςνο ησλ απνζεκάησλ θαη ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο ησλ 
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ηηκψλ. ην βαζκφ πνπ ε ρξήζε ηέηνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ αμηνινγείηαη σο ζπκθέξνπζα απφ άπνςε 

απφδνζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ θηλδχλνπ, ηε δνκή ηεο αγνξάο θαη ηα δηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα γηα ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαιιαγέο, ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε κείσζε ηεο έθζεζεο ζην θίλδπλν κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ζε 

παξάγσγα. 

Ζ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ πεξηζσξίσλ δηχιηζεο ζρεηίδεηαη κε ην απφιπην κέγεζνο ησλ πεξηζσξίσλ 

δηχιηζεο θάζε δηπιηζηεξίνπ. Απηά θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο αλαθνξάο Platts θαη δηακνξθψλνληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Ζ κεηαβνιή πεξηζσξίσλ έρεη αλάινγε επίπησζε ζηα θέξδε ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο, φπνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ, απνζθνπεί ζε αληηζηάζκηζε κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ πνπ αθνξά ζην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ηνπ πνπ ζα 

πσιεζεί κειινληηθά. Απηφ φκσο δελ είλαη εθηθηφ λα ζπκβεί ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα φηαλ νη ηηκέο ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ην επίπεδν ησλ 

ηξερνπζψλ (spot) ηηκψλ αγνξάο (backwardated market) ή φηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλαιιαγέο.  

(ηηη) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ  

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο είλαη αλεμάξηεηα ησλ κεηαβνιψλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά επηηφθηα, 

δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ επηηνθίσλ αλαθνξάο πνπ επηθξαηνχλ. Ο δαλεηζκφο κε κεηαβιεηά επηηφθηα 

εθζέηεη ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν ρξεκαηηθψλ ξνψλ απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα, ελψ ν δαλεηζκφο κε ζηαζεξά 

επηηφθηα ζε θίλδπλν κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη ζε 

ζηαζεξφ επηηφθην. Αλάινγα κε ηα εθάζηνηε επίπεδα θαζαξνχ δαλεηζκνχ, ε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ βάζεο 

δαλεηζκνχ (EURIBOR ή LIBOR), έρεη αλαινγηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Ο δαλεηζκφο ηνπ 

Οκίινπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κε κεηαβιεηφ επηηφθην. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 , εάλ ην επηηφθην ησλ δαλείσλ ζε 

Δπξψ ήηαλ θαηά 0,5% πςειφηεξν, ησλ ινηπψλ κεηαβιεηψλ ζηνηρείσλ ηεξνπκέλσλ ζηαζεξψλ, ηα πξν θφξσλ 

θέξδε ζα κεηψλνληαλ θαηά €11 εθ.. 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

i. Γηαρείξηζε ξίζθνπ 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηηειείηαη θεληξηθά, ζε επίπεδν Οκίινπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη 

απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, ηηο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, θαζψο θαη απφ έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ πειάηεο ρνλδξηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλεμφθιεησλ ππνινίπσλ πειαηψλ θαη δεζκεπκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Όπνπ νη πειάηεο 

ρνλδξηθήο κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ απφ αλεμάξηεηε αξρή, απηέο νη αμηνινγήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε, ην ηκήκα 

δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Σα πηζησηηθά φξηα 

πειαηψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πάληα εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηε 

Γηνίθεζε νξίσλ. Ζ ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Οη πσιήζεηο ζε πειάηεο 

ιηαληθήο εμνθινχληαη κε κεηξεηά ή κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ.  

ii. Πηζησηηθή θεξεγγπφηεηα 

Ζ πηζησηηθή θεξεγγπφηεηα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ θαη δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ 

αμηνινγείηαη κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεηο 

Moody‟s/ Fitch, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ε έγθξηζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ είλαη απνηέιεζκα κηαο πην 

απζηεξήο δηαδηθαζίαο πνπ εκπιέθεη φια ηα επίπεδα ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

επηηξνπή πηζηψζεσλ ηνπ Οκίινπ, ε νπνία παξαθνινπζεί ηνπο ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο νιφθιεξνπ ηνπ 

Οκίινπ (εκ.11). 
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 (γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηθαλψλ ηακεηαθψλ πφξσλ θαη δηαζεζίκσλ θαζψο θαη 

ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ µε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Λφγσ ηεο δπλακηθήο θχζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν Όκηινο έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαηεξεί επειημία ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

κέζσ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη πηζησηηθψλ γξακκψλ.  

Όπνηε ζεσξεζεί ζπκθέξνλ γηα ηνλ Όκηιν, αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε επλντθφηεξσλ φξσλ ζπλαιιαγψλ, (φπσο 

θαιχηεξεο ηηκέο, πςειφηεξα πηζησηηθά φξηα, κεγαιχηεξε πεξίνδν πίζησζεο), ν Όκηινο πξνβιέπεη γηα ηελ έθδνζε 

βξαρππξφζεζκσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ελέγγπσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ πξνο 

πξνκεζεπηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ππάξρνπζεο γξακκέο πίζησζεο κε εγρψξηεο θαη δηεζλείο ηξάπεδεο, βάζεη ησλ 

εγθεθξηκέλσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θάζε ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ην πνζφ, ην λφκηζκα, ηε κέγηζηε δηάξθεηα 

δηαθξάηεζεο, ηηο εγγπήζεηο θ.α. ην βαζκφ πνπ νη ππνρξεψζεηο απηέο έρνπλ θαηαζηεί πιεξσηέεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δάλεηα αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 16. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πνζά ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ πνπ ζα πξέπεη λα απνπιεξσζνχλ ή λα 

αλαρξεκαηνδνηεζνχλ εληφο ηνπ 2016, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πεξίνδνη ιήμεο: 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, ν Όκηινο παξνπζίαζε ζεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ρξεκαηνξνέο (EBITDA πξνζαξκνζκέλν 

σο πξνο ηελ επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ απνζεκάησλ θαη σο πξνο άιια κε επαλαιακβαλφκελα 

γεγνλφηα, κείνλ ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη ηηο απνπιεξσκέο ηφθσλ) χςνπο €415 εθ., νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε 

αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ απνζεκαηηθψλ ηνπ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο κέξνπο ησλ δαλείσλ πνπ 

ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 12 κελψλ.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο απφ παξάγσγα, νκαδνπνηεκέλεο θαηά εκεξνκελία ιήμεο, ππνινγηδφκελε ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ 

ππφινηπν απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ πίλαθα απνηεινχλ ηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο.  

Αμηνιόγεζε ηξαπεδώλ (ζε εθ. €) 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

A 327 619

A1 91 61

Baa1 14 6

Baa2 - -

BBB- - -

Caa1 8 -

Caa2 11 11

Caa3 599 1.362

Υσξίο αμηνιφγεζε 32 49

ύλνιν 1.082 2.108

 1ν εμάκελν 

2017 

 2ν εμάκελν 

2017 
2017

Γάλεηα πξνο 

απνπιεξσκή

Γάλεηα πξνο 

αλαρξεκαηνδόηεζε

Οκνινγηαθφ δάλεην €400 εθ. 284            284            284                             

Κνηλνπξαθηηθφ νκνινγηαθφ δάλεην €400 εθ. 240            240            240                             

Γάλεηα Δπξσπαηθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ ("EIB") 22              22              44              44                

Δπξν-νκφινγν €500 εθ. 264            264            264              

Total 286            546            832            308              524                             



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (38) απφ (78) 

 

Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεηξά «Γαλεηζκφο» ηνπ πίλαθα δελ αληηζηνηρνχλ ζηα πνζά ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

θαζψο αθνξνχλ ζπκβαηηθέο (κε πξνεμνθιεκέλεο) κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ην 

θεθάιαην φζν θαη ηνλ κειινληηθφ ηφθν πνπ ζα πξνθχςεη ζην αληίζηνηρν έηνο.  

Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεηξά «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» ηνπ πίλαθα επίζεο δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηα πνζά ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο πεξηιακβάλνπλ κφλν ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

3.2 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ ηδαληθή θεθαιαηαθή δνκή απφ πιεπξάο θφζηνπο. 

Ο Όκηινο γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ δηάξζξσζε κπνξεί λα κεηαβάιεη ην κέξηζκα 

πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα εθπνηήζεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηνπ. 

χκθσλα θαη κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν θιάδνο, ν Όκηινο παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δνκή θαη ην 

δαλεηζκφ ηνπ κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ 

δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο 

δαλεηζκφο, καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, κείνλ ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σα ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, 

πιένλ ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ. 

Οη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 2015 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο: 

 

Δληόο 1 έηνπο

Μεηαμύ 1 θαη 

2 εηώλ

Μεηαμύ 2 θαη 

5 εηώλ

Πάλσ από 5 

έηε

31 Γεθεκβξίνπ 2016

Γαλεηζκφο 1.424.122 673.194 902.135 22.311

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 960 974 2.390 1.405

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία - - - -

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο - 243.562 - -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.740.345 - - -

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γαλεηζκφο 1.755.501 600.184 1.059.772 67.653

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 921 940 2.525 1.951

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 34.814 - - -

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο - - - -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 2.754.524 - - -

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 16) 2.842.503 3.230.987

 Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηζνδχλακα θαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο (εκ. 12) (1.081.580) (2.108.364)

 Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε (εκ. 3.3) (1.626) (523)

Καζαξόο δαλεηζκόο 1.759.297 1.122.100

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.141.635 1.790.270

πλνιηθά απνζρνινύκελα θεθάιαηα 3.900.932 2.912.369

πληειεπζηήο κόριεπζεο 45% 39%
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3.3 Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία, αλά κέζνδν επηκέηξεζεο. Οη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Γεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο (ρσξίο ηξνπνπνίεζε ή αλαπξνζαξκνγή) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (επίπεδν 1)  

 Σερληθέο απνηίκεζεο βαζηδφκελεο απεπζείαο ζε δεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο (εμαηξψληαο ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1) ή ππνινγηδφκελεο εκκέζσο 

απφ δεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο γηα παξφκνηα εξγαιεία (επίπεδν 2).  

 Σερληθέο απνηίκεζεο πνπ δελ βαζίδνληαη ζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ζε 

ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (επίπεδν 3). 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2016 έρνπλ σο εμήο:  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 2015 έρνπλ σο εμήο:  

 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο, 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. «Δλεξγφο» 

ρξεκαηαγνξά ππάξρεη φηαλ ππάξρνπλ άκεζα δηαζέζηκεο θαη αλαζεσξνχκελεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηηκέο, πνπ 

δεκνζηεχνληαη απφ ρξεκαηηζηήξην, ρξεκαηηζηή, θιάδν, νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ή νξγαληζκφ επνπηείαο, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλά επαλαιακβαλφκελεο ζπλαιιαγέο θαη γίλνληαη κε ηνπο ζπλήζεηο 

εκπνξηθνχο φξνπο. Απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1. 

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 ύλνιν

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - 15.192 - 15.192

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 1.626 - - 1.626

1.626 15.192 - 16.818

ηνηρεία ππνρξεώζεσλ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - - -

- - - -

updated

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 ύλνιν

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - - -

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 523 - - 523

523 - - 523

ηνηρεία ππνρξεώζεσλ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - 34.814 - 34.814

- 34.814 - 34.814
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Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. 

ζπκβφιαηα παξαγψγσλ εθηφο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ) πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ελεξγέο 

αγνξέο ελψ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξεο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηά ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 2. 

Δάλ νη ηερληθέο απνηίκεζεο δελ βαζίδνληαη ζε δηαζέζηκεο αγνξαίεο πιεξνθνξίεο ηφηε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 3.  

Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο γηα λα επηκεηξήζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ:  

 Σηκέο αγνξάο ή ηηκέο δηαπξαγκαηεπηψλ γηα παξφκνηα ζηνηρεία.  

 Σελ εχινγε αμία ησλ πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ εκπνξεπκάησλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ.  

Γηα ηα έηε 2016 θαη 2015, δελ ππήξμαλ κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηπέδσλ.  

Ζ εχινγε αμία ησλ Δπξψ-νκνιφγσλ ζε επξψ θαη δνιάξηα Ακεξηθήο, ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ήηαλ €949 εθ. (31 

Γεθεκβξίνπ 2015 €1.110 εθ.) ελψ ε ινγηζηηθή ηνπο αμία ήηαλ €943 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015 €1.161 εθ.). Ζ 

εχινγε αμία ηνπ ππφινηπνπ δαλεηζκνχ, πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία θαζψο ε επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο 

δελ είλαη ζεκαληηθή. Ζ εχινγε αμία ηνπ δαλεηζκνχ ηαμηλνκείηαη ζην επίπεδν 2 ηεο ηεξαξρίαο εχινγσλ αμηψλ.  

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πξνζεγγίδνπλ 

ηελ εχινγε ηνπο αμία: 

 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο 

Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζπλερψο επαλεθηηκνχληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φπσο 

πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ 

πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. 

Ο Όκηινο  πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ. πλεπψο νη εθηηκήζεηο απηέο εμ‟ 

νξηζκνχ ζπάληα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ζεκαληηθφ θίλδπλν επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηελ 

επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

(1) εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο  

(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο Όκηινο ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν 

ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην εάλ ζα επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη 

ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. 

(β) Αλάθηεζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνζά πνπ αθνξνχλ ζε θνξνινγηθέο δεκηέο 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αλαιφγσο ηεο αηηίαο ιφγσ ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ, ηέηνηεο 
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θνξνινγηθέο δεκηέο είλαη δηαζέζηκεο γηα ζπκςεθηζκφ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Ο Όκηινο θάλεη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ην εάλ απηέο νη αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο δχλαληαη λα αλαθηεζνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην εθηηκψκελν κειινληηθφ θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο ηνπ 

Οκίινπ. 

(γ) Πξόβιεςε γηα πεξηβαιινληνινγηθή απνθαηάζηαζε 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη νη βαζηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ, ηε δηχιηζε αξγνχ πεηξειαίνπ, ηε δηάζεζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαη ηελ 

παξαγσγή θαη δηάζεζε πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ. Οη πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πηζαλφ λα πξνθιεζνχλ 

απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο νπζίεο θαη πξντφληα πηζαλφλ λα αλαγθάζνπλ ηνλ Όκηιν λα πξνβεί ζε έμνδα 

απνθαηάζηαζεο έηζη ψζηε λα είλαη ζχλλνκνο κε ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα εθπιεξψζεη ηηο λνκηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο Όκηινο δηελεξγεί ζρεηηθέο 

αλαιχζεηο θαη εθηηκήζεηο κε ηνπο ηερληθνχο θαη λνκηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ πηζαλφηεηα 

λα πξνθχςνπλ δαπάλεο πεξηβαιινληνινγηθήο απνθαηάζηαο εο, θαζψο θαη λα εθηηκήζεη ηα ζρεηηθά πνζά θαη 

ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη δαπάλεο απηέο είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Ο Όκηινο δεκηνπξγεί ζρεηηθή 

πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο γηα ηηο εθηηκψκελεο δαπάλεο πεξηβαιινληνινγηθήο απνθαηάζηαζεο 

φηαλ απηέο ζεσξνχληαη πηζαλέο. Όηαλ ν νξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο δηαθέξεη απφ ην πνζφ 

ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο, ε δηαθνξά επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ.  

(δ) Δθηηκήζεηο θαηά ηνλ ππνινγηζκό αλαθηήζηκεο αμίαο («αμίαο ρξήζεο») 

O Όκηινο εμεηάδεη εηεζίσο εάλ ε ππεξαμία έρεη ππνζηεί νπνηαδήπνηε απνκείσζε, ζχκθσλα µε ηελ πηνζεηεκέλε 

ινγηζηηθή πξαθηηθή (εκ. 2.8). Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο, ν Όκηινο ελδέρεηαη λα εμεηάζεη 

επίζεο ηελ χπαξμε απνκείσζεο ζηελ αμία ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εκ. 2.10), 

θαζψο θαη ησλ επελδχζεσλ (εκ. 2.11.5) ηνπ. Ο έιεγρνο απνκείσζεο αμίαο πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ 

Μνλάδσλ Παξαγσγήο Σακεηαθψλ ξνψλ (ΜΠΣ), νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ  ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ 

παγίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. ε απηφ απαηηείηαη θξίζε. 

Σα αλαθηήζηµα πνζά ησλ ΜΠΣ έρνπλ θαζνξηζηεί µε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπο, ν νπνίνο 

επίζεο απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ. ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηακεηαθέο πξνβιέςεηο βαζηζκέλεο ζε 

εγθεθξηκέλνπο απφ ηε Γηνίθεζε πξνππνινγηζκνχο. Σακεηαθέο ξνέο πέξαλ ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία νη 

πξνβιέςεηο είλαη δηαζέζηκεο, πξνεθηείλνληαη βάζεη εθηηκψκελσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Απηνί νη ξπζκνί αλάπηπμεο 

είλαη ζπλεπείο κε πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εθζέζεηο γηα ηε ρψξα ή ηνλ θιάδν ζηνλ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε ΜΠΣ.  

(ε) Δθηίµεζε εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. 

ζπκβφιαηα παξαγψγσλ εθηφο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ, θαζψο θαη νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε) πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο. Ο Όκηινο επηιέγεη ηελ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ θαηάιιειε κέζνδν απνηίκεζεο γηα θάζε πεξίπησζε θάλνληαο ππνζέζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ελεξγέο αγνξέο.  

(ζη)  Σπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα  

Ζ παξνχζα αμία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Οκίινπ, βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη 

παξαδνρψλ. Μία ηέηνηα αλαινγηζηηθή παξαδνρή είλαη θαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο παξνρήο. Οη ηπρφλ αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην ππφινηπν ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ο Όκηινο θαζνξίδεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην ηέινο θάζε 

ρξήζεο. Απηφ νξίδεηαη σο ην επηηφθην ην νπνίν ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα 

αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, ν Όκηινο 

ρξεζηκνπνηεί ην επηηφθην ησλ ρακεινχ ξίζθνπ εηαηξηθψλ νκνινγηψλ, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ζην 
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νπνίν ε ππνρξέσζε ζα πιεξσζεί, θαη ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία ιήμεο πιεζηάδεη εθείλε ηεο ζρεηηθήο 

ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. 

 Άιιεο ζεκαληηθέο παξαδνρέο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ βαζίδνληαη κεξηθψο ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο αγνξάο. Πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε παξαηίζεηαη ζηε εκείσζε 18.  

(δ)  Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο  

Ο Όκηινο έρεη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Ζ Γηνίθεζε αμηνινγεί ηελ έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη, εάλ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα αξλεηηθήο έθβαζεο ηφηε ν Όκηινο πξνβαίλεη ζην ζρεκαηηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ. 

Οη πξνβιέςεηο, φπνπ απαηηνχληαη, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 

ηε δαπάλε πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ. Ζ παξνχζα αμία βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο.  

(2) εκαληηθέο θξίζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ ηνπ Οκίινπ  

(ε) Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 

Ο Όκηινο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 39 πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πφηε κία ρξεκαηννηθνλνκηθή επέλδπζε 

δηαζέζηκε πξνο πψιεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο. Απηή ε απφθαζε απαηηεί άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο 

θαηά ηελ νπνία ν Όκηινο αμηνινγεί, κεηαμχ άιισλ, ηε δηάξθεηα θαη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε εχινγε αμία ηεο 

επέλδπζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο ηεο, θαζψο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή «πγεία» θαη ην βξαρππξφζεζκν 

επηρεηξεκαηηθφ κέιινλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο νη επηδφζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο. 

5 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Όιεο νη θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή 

ειέγρεη ηηο εζσηεξηθέο αλαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ηνπ 

Οκίινπ θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη θαζνξίζεη 

ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο βαζηζκέλε ζε απηέο ηηο αλαθνξέο. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα 

θξηηήξηα γηα λα αμηνινγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην 

βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ θάζε ηνκέα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εθάζηνηε θηλδχλνπο, ηηο ππάξρνπζεο ηακεηαθέο 

αλάγθεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα πξντφληα θαη ηηο αγνξέο. Σν πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

αλαθνξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη αληίζηνηρν κε απηφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 

Πσιήζεηο ύλνιν Δλδν-νκηιηθέο Καζαξέο ύλνιν Δλδν-νκηιηθέο Καζαξέο

Γηχιηζε 5.773.671 1.679.040 4.094.631 6.644.424 2.320.455 4.323.969

Ληαληθή Δκπνξία 2.333.559 5.569 2.327.990 2.712.444 6.383 2.706.061

Υεκηθά 252.387 - 252.387 263.403 - 263.403

Αέξην & Δλέξγεηα 1.641 - 1.641 1.705 - 1.705

Λνηπά 14.770 11.496 3.274 15.880 8.078 7.801

ύλνιν 8.376.027 1.696.105 6.679.923 9.637.856 2.334.917 7.302.939

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πεξίνδνο πνπ έιεμε
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ειίδα (43) απφ (78) 

 

Οη ελδν-εηαηξηθέο πσιήζεηο αθνξνχλ θπξίσο πσιήζεηο απφ ηνλ ηνκέα Γηχιηζεο πξνο ηνπο άιινπο ηνκείο θαη 

έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ αθνινπζεί ν Όκηινο γηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

H θαηεγνξία «Λνηπνί ηνκείο» πεξηιακβάλεη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη κε ηερληθέο κειέηεο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ αλά ηχπν αγνξάο (εγρψξηα, εμαγσγέο, 

αεξνπνξία θαη λαπηηιία θαη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο): 

 
 

 

 

 

 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Λεηηνπξγηθό θέξδνο / (δεκηά)

Γηχιηζε 507.699 116.723

Ληαληθή Δκπνξία 44.996 55.571

Έξεπλα & Παξαγσγή (5.559) (4.690)

Υεκηθά 93.920 83.578

Αέξην & Δλέξγεηα (5.138) (6.201)

Λνηπoί Σνκείο (9.647) 263

ύλνιν 626.271 245.244

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο26 20.773 (26.753)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  θαη θνηλνπξαμίεο8 19.407 21.518

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο25 (200.780) (201.045)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 465.671 38.964

Φφξνο εηζνδήκαηνο 27 (136.936) 6.063

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ 328.735 45.027

(Κέξδε) / δεκηέο ζε κεηφρνπο κεηνςεθίαο 1.025 1.657

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο)  έηνπο απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 329.760 46.684

Πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Καζαξέο πσιήζεηο

Δγρψξηεο 2.266.266 2.834.605

Αεξνπνξία & Ναπηηιία 756.782 902.163

Δμαγσγέο 2.623.910 2.404.642

Γηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 1.032.965 1.161.529

ύλνιν 6.679.923 7.302.939

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (44) απφ (78) 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαηά ηνκέα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 2015 έρνπλ σο εμήο:  

 

H θαηεγνξία «Λνηπνί ηνκείο» πεξηιακβάλεη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη κε ηερληθέο κειέηεο.  

 

 

 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γηχιηζε 5.337.313 6.424.209

Ληαληθή Δκπνξία 1.272.293 1.316.248

Έξεπλα & Παξαγσγή 9.123 8.602

Υεκηθά 367.398 310.833

Αέξην & Δλέξγεηα 693.498 670.355

Λνηπoί Σνκείο 1.662.431 1.260.858

Δλδν-εηαηξηθά (2.153.235) (1.962.522)

ύλνιν 7.188.821 8.028.583

ύλνιν παζεηηθνύ

Γηχιηζε 3.783.405 5.115.315

Ληαληθή Δκπνξία 630.432 715.217

Έξεπλα & Παξαγσγή 14.626 11.909

Υεκηθά 111.208 64.175

Αέξην & Δλέξγεηα 3.337 3.475

Λνηπoί Σνκείο 1.648.586 1.238.035

Δλδν-εηαηξηθά (1.144.408) (909.813)

ύλνιν 5.047.186 6.238.313



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (45) απφ (78) 

6 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

(1) Ο Όκηινο δελ έρεη δεζκεχζεη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα εμαζθάιηζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

(2) Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2016 έρεη θεθαιαηνπνηεζεί πνζφ €1,9 εθ. (2015: €2,4 εθ.) πνπ αθνξά ηφθνπο 

θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ γηα αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε ηνπ ηνκέα ηεο δηχιηζεο, κε κέζν επηηφθην 

δαλεηζκνχ 5,85% (2015: 5,06%).  

(3) Οη «Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο», ζηε ζηήιε «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε», αθνξνχλ θπξίσο  

κεηαθνξέο ζηηο «Aζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» πνπ ζρεηίδνληαη κε θεθαιαηνπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο.  

(4) Ζ «Απνκείσζε αμίαο» ζηε ζηήιε «Μερ/θφο εμνπιηζκφο» χςνπο €8,3 εθ., αθνξά ζηνλ αγσγφ πνπ ζπλδέεη 

ηελ Θεζζαινλίθε κε ηα θφπηα. Ο αγσγφο απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ, 

ΒΑΡΓΑΞ Α.Δ. Ζ απνκείσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γξακκή «Κφζηνο πσιεζέλησλ» ησλ απνηειεζκάησλ. 

(5) Οη απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ χςνπο €194,2 εθ. (2015: €179,9 εθ.) θαη αζψκαησλ παγίσλ χςνπο €15,3 

εθ. (2015: €19 εθ.), θαηαλέκνληαη ζηηο παξαθάησ γξακκέο ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ 

Δηζνδεκάησλ: 

 Κφζηνο πσιεζέλησλ €146,9 εθ. (2015: €133,2 εθ.),  

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια θαη 

εμαξηήκαηα

Αθηλεηνπνηή

ζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 286.280 875.798 4.349.294 89.587 151.942 102.372 5.855.273

Πξνζζήθεο 16 3.167 10.810 1.777 7.926 139.898 163.594

Κεθαιαηνπνηεκέλα έξγα - 11.392 159.568 64 725 (171.749) -

Πσιήζεηο/δηαγξαθέο (1) (927) (3.329) (706) (448) (70) (5.481)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (114) (207) (140) (2) 18 (5) (450)

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο 386 3 10.534 - (1) (6.708) 4.214

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 286.567 889.226 4.526.737 90.720 160.162 63.738 6.017.150

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 - 379.129 1.892.498 53.692 131.784 - 2.457.103

Απνζβέζεηο έηνπο - 30.381 138.174 4.058 7.256 - 179.869

Πσιήζεηο/δηαγξαθέο - (499) (2.510) (706) (391) - (4.106)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (79) (79) (2) (5) - (165)

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - (17) (701) - (103) - (821)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 - 408.915 2.027.382 57.042 138.541 - 2.631.880

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 286.567 480.311 2.499.355 33.678 21.621 63.738 3.385.270

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 286.567 889.226 4.526.737 90.720 160.162 63.738 6.017.150

Πξνζζήθεο 2.209 1.905 10.901 2.599 9.403 94.398 121.415

Κεθαιαηνπνηεκέλα έξγα 194 7.155 57.996 132 145 (65.622) -

Πσιήζεηο/δηαγξαθέο (539) (988) (6.188) (684) (1.631) (223) (10.253)

Απνκείσζε αμίαο - - (8.313) - - - (8.313)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (305) (347) 3.684 2 34 (16) 3.052

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - 727 (2.305) - 102 (3.666) (5.142)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 288.126 897.678 4.582.512 92.769 168.215 88.609 6.117.909

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 - 408.915 2.027.382 57.042 138.541 - 2.631.880

Απνζβέζεηο έηνπο - 31.078 152.470 4.265 6.385 - 194.198

Πσιήζεηο - (681) (5.961) (684) (1.479) - (8.805)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (31) 111 2 14 - 96

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - (11) (2.348) - (24) - (2.383)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 - 439.270 2.171.654 60.625 143.437 - 2.814.986

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 288.126 458.408 2.410.858 32.144 24.778 88.609 3.302.923



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (46) απφ (78) 

 Έμνδα πσιήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο €53,5 εθ. (2015: €55,7 εθ.), 

 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο €9 εθ. (2015: €9,7 εθ.) θαη 

 Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο €0,1 εθ. (2015: €0,3 εθ.). 

7 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

(1) Ζ ελαπνκείλαζα ππεξαμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αθνξά θπξίσο ηελ Διιεληθά Πεηξέιαηα Κχπξνπ ΛΣΓ 

πνπ εμαγνξάζηεθε ην 2003θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

πνιηηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεκ. 2.8. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ε ζρεηηθή ππεξαμία εμεηάζηεθε γηα 

απνκείσζε κε ηε κέζνδν ηεο αμίαο ρξήζεσο (value-in-use). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ βαζηδφκελεο ζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Γηνίθεζε πεληαεηέο επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν ηεο Δηαηξείαο. Οη ηακεηαθέο ξνέο κεηά ηα πξψηα πέληε έηε πξνέθπςαλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

εθηηκψκελνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο 1% πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο Γηνίθεζεο, βάζεη επίζεκσλ 

πξνβιέςεσλ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Ζ Γηνίθεζε θαζνξίδεη ηνλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ 

θαη ηα κεηθηά πεξηζψξηα θέξδνπο κε βάζε απνδφζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη πξνζδνθίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 5,8% θαη αληηθαηνπηξίδεη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ησλ εηαηξεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

εθηίκεζε ππεξθαιχπηεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ππεξαμία απηή, ε νπνία αλέξρεηαη ζε €62 εθ. ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2016. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ 

Τπεξαμία

Γηθαηώκαηα 

κηζζώζεσλ 

ρώξσλ Λνγηζκηθό

Γηθαηώκαηα 

θαη άδεηεο Λνηπά ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 133.914 51.365 96.582 38.769 74.260 394.890

Πξνζζήθεο - 421 1.089 16 133 1.659

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (128) - (1) - (129)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κεηαθνξέο θαη ινηπέο 

θηλήζεηο - (1.382) 3.034 1.232 (581) 2.303

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 133.914 50.276 100.705 40.016 73.812 398.723

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 71.829 26.138 85.717 27.260 51.968 262.912

Απνζβέζεηο έηνπο - 3.722 5.486 2.021 7.802 19.031

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (62) - - - (62)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κεηαθνξέο θαη ινηπέο 

θηλήζεηο - (779) (100) 779 (120) (220)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 71.829 29.019 91.103 30.060 59.650 281.661

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 62.085 21.257 9.602 9.956 14.162 117.062

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 133.914 50.276 100.705 40.016 73.812 398.723

Πξνζζήθεο - 70 2.897 316 1.021 4.304

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (275) (66) - - (341)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κεηαθνξέο θαη ινηπέο 

θηλήζεηο - (156) 2.500 351 (407) 2.288

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 133.914 49.915 106.036 40.683 74.426 404.974

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 71.829 29.019 91.103 30.060 59.650 281.661

Απνζβέζεηο έηνπο - 3.204 5.292 1.994 4.790 15.280

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (201) (55) - - (256)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, κεηαθνξέο θαη ινηπέο 

θηλήζεηο - - 219 52 (276) (5)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 71.829 32.022 96.559 32.106 64.164 296.680

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 62.085 17.893 9.477 8.577 10.262 108.294



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (47) απφ (78) 

(πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα θαη ξπζκφ αλάπηπμεο ζην δηελεθέο) ψζηε λα εμεηαζηεί ε επάξθεηα ηνπ πεξηζσξίνπ 

αμίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ήηαλ φηη ην αλαθηήζηκν πνζφ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ 

ινγηζηηθή αμία.   

(2) Οη ινηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πξσηίζησο ηελ εχινγε αμία ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά ηεο Διιεληθά Καχζηκα Α.Δ. ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 (πξψελ ΒΡ Διιάο), 

ε νπνία απνκεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ. Δπηπξνζζέησο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο γεο ζηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην 

ηνπηθφ λνκηθφ πιαίζην δελ επηηξέπεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

(3) Οη «Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο», ζηε ζηήιε «Λνγηζκηθφ», πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν ηε 

κεηαθνξά θφζηνπο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ παγηνπνηήζεθε κέζα ζην 2016, απφ ηηο 

«Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε» ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εκείσζε 6). Σα πξνγξάκκαηα απηά 

θαηεγνξηνπνηνχληαη αξρηθά ζηηο «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε» θαζψο ε πινπνίεζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο κεγάισλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα κεηαθέξνληαη ζηα 

αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε πινπνίεζε ηνπο έρεη νξηζηηθνπνηεζεί θαη έρνπλ ειεγρζεί σο 

θαηάιιεια πξνο ρξήζε.  

8 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 

 

Ζ γξακκή «Λνηπέο θηλήζεηο» ζπκπεξηιακβάλεη πνζφ χςνπο €688 ρηι., ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απναλαγλψξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο, Superlube Ltd (εκείσζε 34), θαηφπηλ 

εμαγνξάο ηνπ ππφινηπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ Όκηιν. Ζ εηαηξεία Supelube Ltd ελνπνηείηαη 

πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο κεηαθέξζεθε ζηνλ Όκηιν. Γελ ππήξμε ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Οκίινπ ιφγσ ηεο εμαγνξάο. Ζ γξακκή «Απνκείσζε αμίαο 

επελδχζεσλ» θπξίσο πεξηιακβάλεη απνκείσζε ηεο αμίαο επέλδπζεο ζηελ Elpedison B.V. χςνπο € 5,5 εθ., φπσο 

αλαιπηηθψο  πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

α) Κνηλνπξαμίεο 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θνηλνπξαμία Elpedison B.V, κε πνζνζηφ 50%. Σν ππφινηπν 50% 

θαηέρεηαη απφ ηελ εηαηξεία EDISON International. O Όκηινο ελνπνηεί ηελ Elpedison B.V. ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ Elpedison B.V. 

εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή “Κέξδε απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο”, ελψ ην πνζφ 

ηεο ζπκκεηνρήο εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή “πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο”.  

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ απηνχ γηα ηνλ Όκηιν, ν παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα θχξηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ Elpedison B.V. (κε βάζε πξνζρέδην νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Elpedison Α.Δ. θαηά 75,78%. 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Αξρή έηνπο 678.637 682.425

Έζνδα απφ κεξίζκαηα (1.139) (18.289)

Κέξδε απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 19.407 21.518

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (869) -

Aχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - (18)

Απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ (εκ.24) (5.748) (7.000)

Λνηπέο θηλήζεηο (681) -

Σέινο έηνπο 689.607 678.637
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Σα πνζά ηεο ρξήζεο 2016 ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ, θαζψο δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε ν ηαθηηθφο έιεγρνο 

ηεο Elpedison Β.V. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ειεγκέλνπ θαη αλέιεγθηνπ απνηειέζκαηνο ελζσκαηψλεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο επφκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ε Elpedison ζπκθψλεζε κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο ηε δηεηή επέθηαζε ησλ δαλείσλ ηεο 

χςνπο €259,6 εθ. έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018. Σα δάλεηα είλαη πιήξσο εγγπεκέλα αλαινγηθά απφ ηνπο 

ηειηθνχο κεηφρνπο ηεο Elpedison Α.Δ. θαη πξνβιέπνπλ ηξηκεληαίεο απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ χςνπο €3 εθ., 

θαζψο θαη ππνρξεσηηθέο απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ απφ νπνηεζδήπνηε εηζξνέο αθνξνχλ ζε ηζηνξηθέο νθεηιέο 

ησλ ΛΑΓΖΔ Α.Δ. θαη ΑΓΜΖΔ Α.Δ. πξνο ηελ Δηαηξεία. Δπηπξφζζεηα, νη φξνη ησλ λέσλ δαλείσλ πξνβιέπνπλ 

ηελ εθαξκνγή cash sweep κεραληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην 50% ηεο πεξίζζεηαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

Δηαηξείαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη, ζε εμακεληαία βάζε, γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ απηψλ. Σα δάλεηα πνπ 

εθθξεκνχλ γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αλέξρνληαη ζε €254,1 εθ. 

Ο Όκηινο έρεη δψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη εγγπήζεηο ζε ηξάπεδεο ζρεηηθά κε δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

ζηελ Elpedison B.V. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, ην κεξίδην ησλ εγγπήζεσλ πνπ αλαινγεί ζηνλ Όκηιν αλήιζε ζε 

€100 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €105 εθ.). 

Απνκείσζε αμίαο ηεο επέλδπζεο ζηελ Elpedison B.V. 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, ε Γηνίθεζε ηεο Elpedison B.V. δηελήξγεζε κειέηε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 36, κε βάζε ηηο κεηά θφξσλ 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ δχλαληαη λα παξάμεη ε εηαηξεία. Οη πξφζθαηεο θαη επηθείκελεο κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Όκηινο Elpedison B.V. 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

(αλέιεγθηε ρξήζε)

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Πάγην Δλεξγεηηθφ 306.652 336.445

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 30.542 38.529

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 116.479 115.640

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 453.673 490.614

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 97.234 115.475

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 241.501 -

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 27.305 21.021

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 11.096 266.870

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 76.537 87.248

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 356.439 375.139

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 453.673 490.614

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ (αλέιεγθηε ρξήζε)

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 322.233 194.958

Κέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 40.027 18.468

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) - θαζαξά (17.430) (17.900)

(Zεκηέο) / Κέξδε  πξν θόξσλ (13.296) (31.811)

Φφξνο εηζνδήκαηνο (4.945) (2.844)

(Εεκηέο) / Καζαξά θέξδε έηνπο (18.241) (34.655)

(Εεκηέο) / Καζαξά θέξδε  πνπ αλαινγνύλ ζηνλ Όκηιν ΔΛ.ΠΔ. (6.875) (15.877)

need to be updated
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αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηε δηέπεη (κεηαβνιή ζηνπο κεραληζκνχο 

απνδεκίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά ή/θαη θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπο, εληαηηθνπνίεζε 

αληαγσληζκνχ), ζεσξήζεθαλ σο ελδείμεηο πηζαλήο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο, θαζψο ζα κπνξνχζαλ 

ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

Καηά ηε κειέηε απνκείσζεο ηα δχν εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

πξνκήζεηαο ηεο Elpedison A.E. ζεσξήζεθαλ σο κία Μνλάδα Παξαγσγήο Σακεηαθψλ ξνψλ (ΜΠΣ). Ζ αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζδηνξίδνληαο ηελ αλαθηήζηκε αμία («αμία ρξήζεο») ηεο ΜΠΣ κέζσ ηεο κεζφδνπ 

απνηίκεζεο Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ 

αλάιπζε εθηηκήζεθε σο ην κεηά θφξσλ κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC) ηεο εηαηξείαο. 

Σν 2016 ήηαλ κηα ρξνληά κε ζεκαληηθέο εμειίμεηο θαη κεηαβιεηφηεηα ζηνλ Κιάδν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(π.ρ. θαζπζηέξεζε πηνζέηεζεο/αιιαγέο ηνπ πξνζσξηλνχ Μεραληζκνχ Απνδεκίσζεο Δπειημίαο κνλάδσλ). Σν 

πεξηβάιινλ απηφ νδήγεζε ηε Γηνίθεζε ζε επαλεθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ πηζαλήο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηεο 

Elpedison θαη ηειηθά ζε αλαγλψξηζε επηπξφζζεηεο  πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο 

ζηελ Elpedison B.V. θαηά €5,5 εθ. (ην 2015 κία πξφβιεςε χςνπο €7 εθ. είρε επίζεο αλαγλσξηζηεί) ζηνλ 

ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016. Ζ απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο 

ελζσκαηψζεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ Οκίινπ, ζηε γξακκή «Λνηπά 

έζνδα/(έμνδα) θαη ινηπά θέξδε/(δεκηέο)» (εκ.24). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαδνρέο θαη ηα ζελάξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε κειέηε απνκείσζεο 

ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ κειινληηθά, ηδηαηηέξσο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειή κεηαβιεηφηεηα. Πηζαλέο κεηαβνιέο ζε νξηζκέλεο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη ην χςνο θαη ν ρξνληζκφο ησλ 

κειινληηθψλ απνδεκηψζεσλ επειημίαο ησλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, 

ελδερνκέλσο λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ «αμία ρξήζεο» ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

β) πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 

Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξείεο κε ζεκαληηθφ αιιά φρη θαζνξηζηηθφ πνζνζηφ ειέγρνπ. Απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.  

Όκηινο ΓΔΠΑ 

Ο Όκηινο ΓΔΠΑ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν κεηαθνξάο, δηαλνκήο θαη εκπνξίαο θπζηθνχ αεξίνπ. Σν 

ΣΑΗΠΔΓ (Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο Γεκνζίνπ) θαηέρεη ην 65% θαη ε Διιεληθά Πεηξέιαηα 

Α.Δ. ην 35% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Ζ ΓΔΠΑ Α.Δ. ελνπνηεί ηελ 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ΓΔΦΑ Α.Δ. (Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ) κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο. Οη εηαηξείεο ΔΓΑ ΘΔ Α.Δ (Δηαηξεία Γηαλνκήο Αεξίνπ γηα 

ηηο πεξηνρέο ηηο Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο), ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο – Θεζζαιίαο Α.Δ. (Δηαηξεία Παξνρήο 

Αεξίνπ γηα ηηο πεξηνρέο Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο) θαη ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ (Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο), ζηηο νπνίεο ε ΓΔΠΑ Α.Δ θαηέρεη ην 51%, ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. 
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Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα θχξηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ ΓΔΠΑ: 

 

 

Σα πνζά ηεο ρξήζεο 2016 ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ, θαζψο δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε ν ηαθηηθφο έιεγρνο 

ηνπ Οκίινπ ΓΔΠΑ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ειεγκέλνπ θαη αλέιεγθηνπ απνηειέζκαηνο ελζσκαηψλεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο επφκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ. 

Σν 2016, ν Όκηινο δελ έιαβε κεξίζκαηα απφ ηνλ Όκηιν ΓΔΠΑ (2015: €17,5 εθ.).  

Πώιεζε ΓΔΦΑ  

ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2012, ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη ην ΣΑΗΠΔΓ, ζπκθψλεζαλ λα μεθηλήζνπλ απφ 

θνηλνχ δηαδηθαζία πψιεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπο ζηνλ Όκηιν ΓΔΠΑ, κε ζηφρν λα δηαζέζνπλ ην 100% ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζκνχ, εκπνξίαο θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη ην 66% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δίθηπν 

κεηαθνξάο πςειήο πίεζεο (ΓΔΦΑ Α.Δ., 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.).  

Ζ δηαδηθαζία πψιεζεο θαηέιεμε ζε ππνβνιή δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο απφ ηελ εηαηξεία SOCAR (Δζληθή 

εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ηνπ Αδεξκπατηδάλ) γηα ηελ αγνξά ηνπ 66% ηνπ ΓΔΦΑ, έλαληη €400 εθ., ελψ ην 

ηίκεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην 35% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΓΔΦΑ, ην νπνίν ζα πσινχηαλ απφ ηελ  Διιεληθά 

Πεηξέιαηα Α.Δ αλεξρφηαλ ζηα €212 εθ. 

ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2013 ππεγξάθε ε ζπκθσλία πψιεζεο ησλ κεηνρψλ (Share Purchase Agreement), ελψ ε 

νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ζπκθσλήζεθε λα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ  αξρψλ αληαγσληζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.   

Όκηινο ΓΔΠΑ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

(αλέιεγθηε τρήζε)

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Πάγην Δλεξγεηηθφ 2.332.404 2.388.667

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 321.044 350.461

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 507.335 455.967

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 3.160.783 3.195.095

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.802.296 1.674.548

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 222.823 209.562

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 901.520 931.548

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 26.739 32.697

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 207.405 346.740

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 1.358.487 1.520.547

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 3.160.783 3.195.095

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

(αλέιεγθηε τρήζε)

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 884.682 938.790

Κέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 226.022 140.751

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) - θαζαξά 7.219 1.441

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 165.658 28.614

Φφξνο εηζνδήκαηνο (35.428) 4.539

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) έηνπο 130.230 33.154

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνλ Όκηιν ΔΛ.ΠΔ. 36.333 23.206



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 
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ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (51) απφ (78) 

ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016 παξήιζε ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πιήξσζε φισλ ησλ αλαβιεηηθψλ 

αηξέζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ρσξίο θάηη ηέηνην λα έρεη επηηεπρζεί. Οη πσιεηέο (Διιεληθά 

Πεηξέιαηα θαη ΣΑΗΠΔΓ) εμεηάδνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο  πψιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΓΔΦΑ .   

O Όκηινο ελνπνηεί ηνλ Όκηιν ηεο ΓΔΠΑ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ην 35% ζηνλ Όκηιν 

ΓΔΠΑ, αλέξρεηαη ζηα €631 εθ. Δπηπξφζζεηα, ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΓΔΠΑ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ, αλέξρεηαη ζηα €237 εθ. O Όκηινο ΓΔΠΑ, κε ηελ παξνχζα 

ζχζηαζή ηνπ, ζπλερίδεη λα ινγίδεηαη θαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ, σο επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε.  

Άιιεο πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 

Σν 2011 ν Όκηινο ζπκκεηείρε κε 48%, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Hellenic Petroleum International A.G. ζηε 

ζχζηαζε κίαο λέαο εηαηξείαο ηεο DMEP HoldCo Ltd, κίαο εηαηξείαο κε έδξα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο «OTSM», Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ 

Αζθαιείαο θαη Δκπνξίαο Αξγνχ Πεηξειαίνπ θαη Πεηξειαηνεηδψλ. Ζ OTSM ηδξχζεθε βάζεη ηνπ Διιεληθνχ 

δηθαίνπ κε πιήξε άδεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θαη ηήξεζεο απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. Ο Όκηινο κεηαβίβαζε κέξνο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα ηελ ηήξεζε απνζεκάησλ 

αζθαιείαο 90 εκεξψλ ζηελ OTSM, κεηψλνληαο έηζη ην χςνο ηνπ ηειηθνχ ηεο απνζέκαηνο θαηά πεξίπνπ 337 

ρηιηάδεο ΜΣ, κε αληίηηκν θαζνξηδφκελν ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

Σα βαζηθά κεγέζε θαη απνηειέζκαηα ησλ θπξηνηέξσλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή δεζκεχζεηο σο πξνο ηηο παξαπάλσ ζπκκεηνρέο ηνπ Οκίινπ. 

γ) Κνηλέο επηρεηξήζεηο 

Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηηο αθφινπζεο θνηλέο επηρεηξήζεηο κε ηξίηνπο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα θαη παξαγσγή 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ: 

 Edison International SpA (Διιάδα, Παηξατθφο Κφιπνο). Ζ Petroceltic Resources, ε νπνία ζπκκεηείρε 

ζηελ θνηλνπξαμία ην έηνο 2015, κεηέθεξε ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηελ Edison θαη ηελ ΔΛΠΔ Παηξατθφο 

θαηφπηλ ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο πλαίλεζεο κε ηζρχ απφ 20 Ηαλνπαξίνπ 2016. 

 Calfrac well services (Διιάδα, Θξαθηθφ πέιαγνο). 

 

% ζπκκεηνρήο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Δλεξγεηηθό Τπνρξεώζεηο Έζνδα

Καζαξά θέξδε κεηά 

θόξσλ

ΑΦΚΟ 33% 5.030 3.554 6.286 1.800

ΔΛΠΔ ΘΡΑΚΖ 25% 31 13 - (12)

ΔΑΚΑΑ 50% 12.882 4.082 3.513 973

DMEP Holdco 48% 175.598 148.922 759.913 (13.065)

ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ (εθθαζαξίζηεθε) - - - - -

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δλεξγεηηθό Τπνρξεώζεηο Έζνδα

Καζαξά θέξδε κεηά 

θόξσλ

ΑΦΚΟ 33% 4.621 3.235 5.765 1.475

ΔΛΠΔ ΘΡΑΚΖ 25% 8 10 - (41)

ΔΑΚΑΑ 50% 13.603 4.422 3.169 951

DMEP Holdco 48% 206.441 169.483 845.977 34.527

ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 25% 192 29 - (2)
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9 Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Σα δάλεηα θαη νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αθνξνχλ άηνθεο εκπνξηθέο πηζηψζεηο πξνο ηξίηνπο γηα νθεηιέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθνδηαζκφ πξαηεξίσλ. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο εηζπξαθηέεο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε, σο ζπλέπεηα δηαθαλνληζκψλ.Σα ππφινηπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ σο άλσ 

θαηεγνξία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ζρεηίδνληαη κε εκπνξηθέο πηζηψζεηο θαη άηνθνπο δηαθαλνληζκνχο, 

έρνπλ πξνεμνθιεζεί κε κεζνζηαζκηθφ επηηφθην 6% (2015: 5%) γηα ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Σα ινηπά καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνπλ κε ηνθνθφξεο πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ γηα 

εμαζθάιηζε πξαηεξίσλ θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ ησλ 

πξαηεξίσλ απηψλ. Δπηπιένλ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο κε ηνθνθφξεο πξνθαηαβνιέο.  

10 Απνζέκαηα 

 

Ζ Διιάδα, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε 

ζηξαηεγηθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο γηα 90 εκέξεο (Τπνρξέσζε Σήξεζεο Απνζεκάησλ Αζθαιείαο), φπσο 

λνκνζεηήζεθε κε ηνλ Ν. 3054/2002. Ζ ππνρξέσζε απηή κεηαθπιίεηαη ζε φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ εηζάγνπλ θαη 

πσινχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., νη νπνίεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο πξέπεη λα ηεξνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ ηα αλάινγα απνζέκαηα. Σα απνζέκαηα απηά απνηεινχλ κέξνο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνζεκάησλ θαη απνηηκψληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.   

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην «Κφζηνο Πσιεζέλησλ» 

γηα ην 2016 αλέξρεηαη ζε €4,9 δηο (2015: €5,8 δηο). Ο Όκηινο αλαγλψξηζε δεκηά €0,2 εθ. ιφγσ απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ απνζεκάησλ ηνπ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε ηνπο αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 (31 Γεθεκβξίνπ 

2015 : €23 εθ. δεκηά). Σν πνζφ απηφ αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2016 θαη 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην «Κφζηνο πσιεζέλησλ» ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή επίδξαζε ζηα απνζέκαηα ιφγσ ησλ δηαθφξσλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαη ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ήηαλ ζεηηθή θαη αλήιζε πεξίπνπ ζηα €100 εθ. 

(2015: αξλεηηθή επίδξαζε €300 εθ.).  

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο 53.702 37.587

Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 37.429 47.435

ύλνιν 91.131 85.022

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Αξγφ πεηξέιαην 371.829 180.149

Γηπιηζκέλα θαη εκηηειή πξντφληα 489.037 400.301

Πεηξνρεκηθά 20.387 22.286

Αλαιψζηκα, αληαιιαθηηθά θαη ινηπέο α' χιεο 86.665 83.705

 - Μείνλ: Πξφβιεςε γηα αληαιιαθηηθά θαη ινηπέο α' χιεο (38.754) (24.416)

ύλνιν 929.164 662.025
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11 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

ηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο απαηηήζεσλ 

(factoring) γηα ηελ πην έγθαηξε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ζηελ Διιάδα. Πξνεηζπξαρζείζεο 

απαηηήζεηο ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πην πάλσ πνζά, θαζψο ν θίλδπλνο θαη ε 

αληακνηβή απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκβφιαηα έρνπλ κεηαθεξζεί ζηηο ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο απαηηήζεσλ. 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνζά απαηηήζεσλ απφ ΦΠΑ (πηζησηηθνχ ππνινίπνπ), πξνπιεξσκέο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε εξγαδνκέλνπο. Δπίζεο, γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη €54 εθ. βεβαησκέλσλ επηζηξνθψλ ΦΠΑ πνπ έρνπλ 

παξαθξαηεζεί απφ ην Σεισλείν Πεηξαηά αλαθνξηθά κε θεξφκελα «ειιείκκαηα» απνζεκάησλ πεηξειαηνεηδψλ 

(31 Γεθεκβξίνπ 2015: €54 εθ.). ε απάληεζε απηήο ηεο ελέξγεηαο,  ν Όκηινο έρεη ελαληησζεί λνκηθά θαη απαηηεί 

θαη αλακέλεη λα αλαθηήζεη νιφθιεξν ην πνζφ απηφ κε ηελ πεξάησζε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο (εκ. 31). Οη 

ινγηζηηθέο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εχινγε ηνπο αμία. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο: 

 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο 

εηζπξαθηέσλ σο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαηηήζεηο νη νπνίεο είλαη επηζθαινχο 

είζπξαμεο θαη έρεη αμηνινγεζεί φηη ζα θαηαιήμνπλ ζε δεκηά, αθνχ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ιεθζείζεο 

εμαζθαιίζεηο (ηίηινη, εγγπήζεηο). Οη εμαζθαιίζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξνζεκεηψζεηο ζε ηδηνθηεζίεο 

νθεηιεηψλ , πξνζσπηθέο εγγπήζεηο θαη  ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο.  

 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πειάηεο 722.269 504.984

 - Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (235.636) (211.349)

Πειάηεο 486.633 293.635

Λνηπέο απαηηήζεηο 359.486 471.003

 - Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (41.325) (34.005)

Λνηπέο απαηηήζεηο 318.161 436.998

Πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη πξνθαηαβνιέο 63.537 21.509

ύλνιν 868.331 752.142

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

χλνιν απαηηήζεσλ απφ πειάηεο 722.269 504.984

Λεμηπξφζεζκα ππφινηπα πνπ ζπκπεξηιάκβαλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

απφ πειάηεο:

α) Λεμηπξφζεζκα, κε απνκεησκέλα ππφινηπα 115.136 195.731

β)Λεμηπξφζεζκα, επηζθαιή & απνκεησκέλα ππφινηπα 235.636 211.349



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (54) απφ (78) 

Ζ αλάιπζε παιαηφηεηαο ησλ αλνηρηψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, πνπ ήηαλ ιεμηπξφζεζκεο αιιά φρη απνκεησκέλεο 

ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016, είλαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ αλάιπζε παιαηφηεηαο ησλ αλνηρηψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, πνπ ήηαλ απνκεησκέλεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2016, είλαη σο αθνινχζσο : 

 

Δθηηκήζεθε φηη ην πνζνζηφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ην νπνίν δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε, είλαη αλαθηήζηκν κέζσ 

δηαθαλνληζκψλ, λνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη εμαζθάιηζεο πξφζζεησλ εμαζθαιίζεσλ.  

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο έρεη σο εμήο:  

 

Ζ θίλεζε ζηελ πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο επηζθάιεηεο έρεη θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ζηα έμνδα 

δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο.  

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο:  

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δσο 30 εκέξεο 57.168 66.498

30 - 90 εκέξεο 11.419 21.251

90 - 120 εκέξεο 2.754 28.451

Πάλσ απφ 120 εκέξεο 43.795 79.531

ύλνιν 115.136 195.731

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δσο 30 εκέξεο 233 15.392

30 - 90 εκέξεο 668 485

Πάλσ απφ 90 εκέξεο 234.735 195.472

ύλνιν 235.636 211.349

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 211.349 185.114

Υξεψζεηο / (Πηζηψζεηο) ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ:

   - Πξνζζήθεο 26.341 27.350

   - Πνζά πνπ έρνπλ αληηινγηζζεί (1.208) (920)

   - Απαηηήζεηο πνπ δηαγξάθεθαλ σο κε εηζπξάμηκεο (846) (195)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 235.636 211.349

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 34.005 30.286

Υξεψζεηο / (Πηζηψζεηο) ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ:

   - Πξνζζήθεο 7.320 3.719

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 41.325 34.005



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (55) απφ (78) 

12 Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηακεηαθά ηζνδύλακα θαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 

 

Οη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο χςνπο €144εθ. νη νπνίεο έρνπλ 

δεζκεπζεί σο εγγχεζε ηζφπνζεο δαλεηαθήο ζπκθσλίαο κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ζρεηηθά κε ηε δαλεηαθή 

δηεπθφιπλζε Β πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.  

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, θαη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ζηαδηαθήο απνπιεξσκήο, ην αλεμφθιεην 

ππφινηπν ηεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο Β, αλήιζε ζηα €122 εθ., ελψ ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ κε 

ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζηα €144 εθ. θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηα €122 εθ. κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο. Ζ 

εγγχεζε έιεμε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2016 θαη αλαλεψζεθε γηα έλα αθφκε έηνο. 

Ζ επίπησζε ηνπ δαλείνπ θαη ηεο θαηάζεζεο απνηειεί ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ παζεηηθνχ ρσξίο λα επεξεάδεη ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ. 

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016, ην ηξαπεδηθφ ππφινηπν ζε δνιάξηα Ακεξηθήο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο», αλεξρφηαλ ζε $510 εθ. (ηζνδχλακν 

ζε Δπξψ €484 εθ). Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αλεξρφηαλ ζε $921 εθ (ηζνδχλακν 

ζε Δπξψ  €846 εθ.). 

Σν ζηαζκηζκέλν θαηά κέζν φξν ηξέρνλ επηηφθην ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ ήηαλ:  

 

 

13 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Σν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη ίδην κε ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη δηαηεζεί ζε κεηφρνπο θαη 

είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλν. Ζ νλνκαζηηθή αμία θάζε κηαο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη €2,18 (31 Γεθεκβξίνπ 

2015: €2,18).  

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο 924.055 1.252.808

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο - 700.000

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 924.055 1.952.808

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 157.525 155.556

ύλνιν ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ 1.081.580 2.108.364

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Euro 0,14% 0,21%

USD 0,10% 0,80%

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο

Τπέξ ην 

άξηην ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081

31 Γεθεκβξίνπ 2016 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (56) απφ (78) 

Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο επί κεηνρώλ 

Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 

2005, ελέθξηλε έλα λέν πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ, κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηνπ 

αξηζκνχ κεηνρψλ, γηα ηηο νπνίεο παξαρσξείηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο ζε αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο 

Δηαηξείαο, κε ηελ επίηεπμε εηαηξηθψλ θαη αηνκηθψλ ζηφρσλ άκεζα εμαξηψκελσλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Δηαηξείαο. Μεηαγελέζηεξεο Δηήζηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ελέθξηλαλ ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο επί κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (stock options). Ζ πεξίνδνο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ είλαη απφ ηελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ σο ηηο 5 Γεθεκβξίνπ ησλ εηψλ 2014- 2018.  

Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί έσο 

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2016 θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο άζθεζήο ηνπο παξαηίζεληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα : 

 

Γελ εμαζθήζεθε θαλέλα δηθαίσκα πξναίξεζεο θαηά ηε ρξήζε ησλ εηψλ 2016 θαη 2015 ιφγσ ηεο αξλεηηθήο 

ζρέζεο ηεο ηηκήο άζθεζεο κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο ζηελ αγνξά θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

άζθεζεο. 

Ζ θίλεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ θαη ε αλαινγνχζα κέζε ζηαζκηθή ηηκή εμάζθεζεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 2016 θαη ηνπ 2015 είλαη: 

 

Οη παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 

Γεθεκβξίνπ 2016 ήηαλ κεδεληθέο (2015: €2,9 εθ). 

Έηνο 

Παξαρώξεζεο

Πεξίνδνο 

Άζθεζεο 

Γηθαησκάησλ

Ζκεξνκελία 

Λήμεσο

Σηκή 

εμάζθεζεο

5 Γεθεκβξίνπ €/ΜΣΥ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

2012 2014-18 2018 4,52 1.479.933 1.479.933

ύλνιν 1.479.933 1.479.933

Αξ. δηθαησκάησλ πξναίξεζεο

Μέζε ηηκή 

εμάζθεζεο ζε 

€ αλά κεηνρή Γηθαηψκαηα

Μέζε ηηκή 

εμάζθεζεο ζε 

€ αλά κεηνρή Γηθαηψκαηα

Αξρή πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ) 4,52 1.479.933 6,14 3.095.987

Έιεμαλ - - 7,62 (1.616.054)
Σέινο πεξηόδνπ (31ε Γεθεκβξίνπ) 4,52 1.479.933 4,52 1.479.933

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (57) απφ (78) 

14 Απνζεκαηηθά 

 

Ταθηηθό απνζεκαηηθό 

χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ λφκν, νη εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ θαηά ειάρηζην ην 5% ησλ εηήζησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έσο φηνπ ην απνζεκαηηθφ 

απηφ ηζνχηαη ζην έλα ηξίην ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, 

αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαγξαθή ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. 

Δηδηθά απνζεκαηηθά 

Σα εηδηθά απνζεκαηηθά αθνξνχλ θπξίσο απνζεκαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ θνξνινγηθψλ αλαπξνζαξκνγψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Όπνπ θξίζεθε 

αλαγθαίν έρνπλ γίλεη πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε ζρέζε κε απηά ηα απνζεκαηηθά. 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αθνξνχλ: 

(α) Κέξδε πνπ δελ έρνπλ θνξνινγεζεί, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. 

ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο, ηα θέξδε απηά ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ 

θεθάιαην.  

(β) Μεξηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ν 

νπνίνο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ηα 

θέξδε ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο  

δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην.  

 

Σαθηηθό 

απνζε-

καηηθν

Δηδηθά 

απνζεκα-

ηηθά

Απνζεκαηηθό 

αληηζηάζ-

κηζεο 

θηλδύλνπ

Απνζεκαηηθό 

παξνρώλ ζε 

ζπκκεηνρηθ. 

ηίηινπο

Αθνξν-

ιόγεηα 

απνζεκα-

ηηθά

Λνηπά 

απνζε-

καηηθά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 118.668 98.420 (41.982) 3.640 271.845 (15.578) 435.013

Πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (εκ. 21) - - - - - - -

  - Κέξδε / (Εεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - (4.802) - - - (4.802)
  - Απνραξαθηεξηζκφο πξάμεσλ αληηζη. θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ 

εηζνδεκάησλ - - 24.548 - - - 24.548

Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο (εκ. 13) - - - (2.893) - - (2.893)

Μεηαθνξά απν απνζεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα - - - - (8.798) (148) (8.946)
Κέξδε / (Εεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε - - - - - (172) (172)

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ - - - - - (6) (6)
Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ - - - - - 1.619 1.619

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - - - - (632) (632)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 118.668 98.420 (22.236) 747 263.047 (14.917) 443.729

Πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (εκ. 21)

  - Κέξδε / (Εεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - 15.862 - - - 15.862
  - Απνραξαθηεξηζκφο πξάμεσλ αληηζη. θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ 

εηζνδεκάησλ - - 19.642 - - - 19.642

Μεηαβνιέο απνηίκεζεο  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε - - - - - (6.343) (6.343)

Μεηαθνξά  απνζεκαηηθνχ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο - - - - - 6.414 6.414

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ - - - - - (7.763) (7.763)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο - - - - - (869) (869)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - - - - (884) (884)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 118.668 98.420 13.268 747 263.047 (24.362) 469.788



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (58) απφ (78) 

Απνζεκαηηθό αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ 

Σν απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θαηαρψξεζε θεξδψλ ή δεκηψλ απφ παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο παξάγσγα αληηζηάζκηζεο κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow hedges) θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε 

εκείσζε 24.  

Όηαλ ε ζπλαιιαγή κε ηελ νπνία ζπζρεηίδεηαη ε πξάμε αληηζηάζκηζεο επεξεάδεη ηα θέξδε/δεκίεο ηνπ έηνπο, 

ηφηε ηα αληίζηνηρα πνζά κεηαθέξνληαη επίζεο απφ ηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ζηα θέξδε/δεκίεο ηνπ έηνπο.  

Άιια απνζεκαηηθά 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη: 

(1) Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, πνπ 

πξνέξρνληαη α) απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο (ην απνηέιεζκα ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ 

αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ θαη απηψλ πνπ ηειηθά έιαβαλ ρψξα) θαη β) απφ αιιαγέο ζηηο αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο. 

(2) Μεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Σα πνζά απηά αλαθαηαηάζζνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ 

έηνπο φηαλ ηα αληίζηνηρα πάγηα πσιεζνχλ ή ε αμία ηνπο ππνζηεί απνκείσζε.  

(3) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή λνκίζκαηνο θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ, αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ζπζζσξεχνληαη ζηα άιια 

απνζεκαηηθά. Σν ζσξεπηηθφ πνζφ κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο φηαλ νη 

ζπκκεηνρέο κεηαβηβάζηνπλ. 

15 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Ζ γξακκή “Πξνκεζεπηέο” απνηειείηαη απφ πνζά πιεξσηέα ή δεδνπιεπκέλα ηα νπνία αθνξνχλ αξγφ πεηξέιαην, 

πεηξειαηνεηδή πξντφληα, ζπκβάζεηο αγνξάο πξντφλησλ (commodity derivative contracts) θαη ππεξεζίεο. 

Ο ινγαξηαζκφο “Πξνκεζεπηέο”, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015, πεξηιακβάλεη πνζά 

νθεηιφκελα απφ αγνξέο αξγψλ πεηξειαίσλ απφ ην Ηξάλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2011 

θαη Μαξηίνπ 2012, ζηα πιαίζηα ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ NIOC. Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

ηνπ Οκίινπ λα απνπιεξψζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην 2012 κέζσ 

ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απηφ δελ θαηέζηε εθηθηφ, ιφγσ ηεο κε απνδνρήο πιεξσκψλ απφ ην 

δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πξνο Ηξαληθέο ηξάπεδεο θαη θπβεξλεηηθέο εηαηξείεο, ιφγσ επηβνιήο ξεηψλ ή 

ζησπεξψλ δηεζλψλ θπξψζεσλ. Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, νη θπξψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηνπ Ηξάλ 

θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ πξνο ηε NIOC (Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 267/2012 ηεο 23 Μαξηίνπ 2012). Ο Όκηινο είρε ελεκεξψζεη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ γηα ηε 

ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ε νπνία νθεηιφηαλ ζηηο αλσηέξσ δηεζλείο θπξψζεηο.  

ηηο 18 Οθησβξίνπ 2015, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) απνθάζηζε (Απφθαζε ΚΔΠΠΑ 

2015/1863) ηελ άξζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηνξηζκψλ ηεο ΔΔ απέλαληη ζην Ηξάλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΑΑΖΔ) 2231 (2015) θαη ην Παξάξηεκα Β ηεο 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πξνκεζεπηέο 1.617.894 2.626.459

Γεδνπιεπκέλα έμνδα & έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 78.584 73.535

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 81.431 95.384

ύλνιν 1.777.909 2.795.378



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (59) απφ (78) 

ΑΑΖΔ 2231 (2015), θαζψο επίζεο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ηνπ 

ΟΖΔ αλαθνξηθά κε ηελ νξζή πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ κέηξσλ ζε ζρέζε κε ην ππξεληθφ δήηεκα. ηηο 16 

Ηαλνπαξίνπ 2016 («Ζκέξα Δθαξκνγήο»), ην πκβνχιην ηεο ΔΔ απνθάζηζε (απφθαζε ΚΔΠΠΑ 2016/37) ηελ 

εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ΚΔΠΠΑ 2015/1863 κε ηζρχ απφ ηελ 16ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Σελ ίδηα εκέξα επήιζε 

επίζεο κεξηθή άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ είραλ ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηηο ΖΠΑ αιιά θαη δηεζλψο. 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ, ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2016 ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη ε NIOC 

θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζρέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

αξγνχ, θαζψο θαη γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ. Ζ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

πιήξε ζπκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ επξσπατθφ θαη δηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ αθφκε δελ έρνπλ αξζεί. Βάζεη ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο-πιαίζην, ην ζρεηηθφ πνζφ, πιεξσηέν 

κεηά απφ 12 κήλεο, έρεη κεηαθεξζεί απφ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηνπο καθξνπξφζεζκεο πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 (εκ. 20).  

Όπνηε ζεσξεζεί ζπκθέξνλ γηα ηνλ Όκηιν, αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε επλντθφηεξσλ φξσλ ζπλαιιαγψλ, (φπσο 

θαιχηεξεο ηηκέο, ςειφηεξα πηζησηηθά φξηα, κεγαιχηεξε πεξίνδν πίζησζεο), ν Όκηινο παξέρεη Δγγπεηηθέο 

Δπηζηνιέο ή Δλέγγπεο Πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο, ρξεζηκνπνηψληαο έηζη ηηο 

γξακκέο πίζησζεο κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. ην βαζκφ πνπ νη ππνρξεψζεηο απηέο έρνπλ θαηαζηεί 

πιεξσηέεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ. 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ κηζζνδνζία, ινηπέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη δηάθνξνπο θφξνπο θαη ηέιε.  

Σα δεδνπιεπκέλα έμνδα θαη έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ, πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε γηα ην θφζηνο 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2016 αλέξρεηαη ζε € 12 εθ. (2015:  €16 εθ.). 

16 Γαλεηζκόο 

 

 

 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 772.364 794.634

Δπξψ-νκφινγα 680.111 799.014

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3.729 4.306

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 1.456.204 1.597.954

Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 1.078.095 1.271.538

Δπξψ-νκφινγα 262.814 316.166

Σξέρνλ ππφινηπν καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 44.815 44.796

Σξέρνλ ππφινηπν ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 575 533

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 1.386.299 1.633.033

ύλνιν δαλείσλ 2.842.503 3.230.987



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (60) απφ (78) 

Ζ ιήμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ έρεη σο αθνινχζσο:  

 

Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Ζ αλάιπζε αλά λφκηζκα ησλ δαλείσλ είλαη ε αθφινπζε:  

 

Ο Όκηινο δηελεξγεί θεληξηθά ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηακεηαθή δηαρείξηζε φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Hellenic Petroleum 

Finance Plc (HPF) ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., γηα λα ελεξγεί σο ν θεληξηθφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ Οκίινπ.  

 

 

 

 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Μεηαμχ 1 θαη  2 εηψλ 616.809 529.263

Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 817.174 1.002.026

Πάλσ απφ 5 έηε 22.221 66.665

1.456.204 1.597.954

Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο Νόκηζκα 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο

 - Μεηαβιεηφ Euribor + πεξηζψξην Δπξψ 5,32% 5,30%

 - Μεηαβιεηφ Belibor + πεξηζψξην Γελάξην εξβίαο 5,62% 8,94%

 - Μεηαβιεηφ Sofibor + πεξηζψξην Λεβ Βνπιγαξίαο 5,58% 5,75%

 - Κεληξηθφ Σξαπεδηθφ Δπηηφθην + πεξηζψξην Γελάξην FYROM 5,48% 5,54%

 - ηαζεξφ επηηφθην Γνιιάξην Ακεξηθήο 4,63% 4,63%

 - ηαζεξφ επηηφθην Δπξψ 8,00% -

Μαθξνπξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο

 - Μεηαβιεηφ Euribor + Πεξηζψξην Δπξψ 3,70% 4,09%

 - ηαζεξφ επηηφθην Δπξψ 5,05% 6,91%

Τπόινηπν ζηηο

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δπξψ 2.779.187 2.774.371

Γνιιάξην Ακεξηθήο - 361.641

Γελάξην εξβίαο 19.903 23.460

Λεβ Βνπιγαξίαο 33.000 55.678

Γελάξην FYROM 10.413 15.837

ύλνιν δαλεηζκνύ 2.842.503 3.230.987



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  
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Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (61) απφ (78) 

Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αλαιχνληαη αλά είδνο θαη 

εκεξνκελία ιήμεο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (ζε € εθ.): 

 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο γηα ηα πνζά ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ πνπ ζα πξέπεη λα απνπιεξσζνχλ ή λα 

αλαρξεκαηνδνηεζνχλ εληφο ηνπ 2016 πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3 « Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο».  

Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015, νη φξνη ησλ δαλείσλ εμππεξεηνχληαη 

πιήξσο. 

1) Κοηλοπραθηηθά Δάλεηα 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ν Όκηινο ζχλαςε δχν λέεο δαλεηαθέο κε ειιεληθά θαη δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, νη νπνίεο δηέπνληαλ απφ παλνκνηφηππνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο σο αθνινχζσο:  

(1α-1β) Ζ HPF ζχλαςε θνηλνπξαθηηθφ δάλεην, χςνπο €50 εθ. κε ηελ εγγχεζε ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., 

απνηεινχκελν απφ δχν δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, χςνπο €40 εθ. θαη €10 εθ. κε εκεξνκελίεο ιήμεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2016 θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 αληίζηνηρα. Σνλ Ηνχιην 2016, ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζε 

χςνπο €40εθ., ν Όκηινο πξνρψξεζε ζε ζηαδηαθή απνπιεξσκή ησλ 20 εθ. θαη παξέηεηλε ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ (€20 εθ.) γηα ηνλ Ηνχιην 2018. 

(1γ) Ζ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ζχλαςε θνηλνπξαθηηθφ νκνινγηαθφ δάλεην, χςνπο €350 εθ. κε ηελ εγγχεζε 

ηεο HPF θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018.  

2) Oκοιογηαθό δάλεηο €400 εθ. 

Σνλ επηέκβξην 2015, ν Όκηινο παξέηεηλε αξρηθά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηνλ 

Γεθέκβξην 2015 ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2017, κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο δπν επηπιένλ εμακήλσλ. Σν αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ θαηά ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αλήιζε ζε €284 εθ. 

3) Oκοιογηαθό δάλεηο €200 εθ. 

Αθνινπζψληαο ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηφρνο είλαη ε αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ γξακκψλ πίζησζεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

βξαρππξφζεζκεο, ε Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ζχλαςε δάλεην χςνπο €200 εθ. κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, δηάξθεηαο 3 εηψλ.  

4) Κοηλοπραθηηθό Οκιογηαθό δάλεηο € 400 εθ. 

Σνλ Μάην 2016, ε Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ζχλαςε θνηλνπξαθηηθφ νκνινγηαθφ δάλεην ζπλνιηθνχ νξίνπ € 400 

εθ. , δηάξθεηαο 18 κελψλ θαη κε δπλαηφηεηα επηπιένλ επέθηαζεο 6 κελψλ. Σν δάλεην απνηειείηαη απφ 2 κέξε, 

Δηαηξεία Λήμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

1α. Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην €20 εθ. HPF plc Ηνπι. 2018 20 40

1β. Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην €10 εθ. HPF plc Ηνπι. 2018 10 10

1γ. Κνηλνπξαθηηθφ νκνινγηαθφ δάλεην €350 εθ. HP SA Ηνπι. 2018 344 341

2. Οκνινγηαθφ δάλεην €400 εθ. HP SA Οθη. 2017 284 225

3.Οκνινγηαθφ δάλεην €200 εθ. HP SA Ηαλ. 2018 199 199

4. Οκνινγηαθφ δάλεην €400 εθ. HP SA Ννεκ. 2017 72 -

5. Γάλεηα Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ ("ΔIB") HP SA Ηνπλ. 2022 244 289

6. Δπξψ-νκφινγν €500 εθ. HPF plc Μάηνο 2017 263 485

7. Δπξψ-νκφινγν $400 εθ. HPF plc Μάηνο 2016 - 362

8. Δπξψ-νκφινγν €325 εθ. HPF plc Ηνπι. 2019 313 314

8. Δπξψ-νκφινγν €375 εθ. HPF plc Οθη. 2021 367 -

8. πκβάζεηο δηκεξψλ πηζησηηθψλ γξακκψλ Γηάθνξεο Γηάθνξεο 723 961

9. πκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Γηάθνξεο Γηάθνξεο 4 5

ύλνιν 2.843 3.231

Τπόινηπν ζηηο
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έλα κε δεζκεπκέλε εθηακίεπζε χςνπο €240 εθ. θαη ην δεχηεξν χςνπο €160 εθ, ρσξίο δέζκεπζε. Σν ππφινηπν 

πνπ είρε εθηακηεπζεί ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ήηαλ €72 εθ.. 

5) Δάλεηα Εσρωπαϊθής Τράπεδας Επελδύζεωλ 

ηηο 26 Μαΐνπ 2010, ε Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ζχλαςε δχν δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο €400 

εθαη. (Γηεπθφιπλζε Α θαη Β, €200 εθαη. έθαζηε) κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Ο ζθνπφο ησλ 

δαλείσλ ήηαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κέξνο ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο Διεπζίλαο. Καη ηα δπν 

δάλεηα έρνπλ πεξίνδν απνπιεξσκήο 12 εηψλ, έλαξμε απνπιεξσκήο ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, ελψ δηέπνληαη απφ 

παξφκνηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ζ Γηεπθφιπλζε Β βειηηψλεηαη πηζηνιεπηηθά απφ ηελ εγγχεζε κίαο 

εκπνξηθήο ηξάπεδαο (εκ. 12), κία πξαθηηθή πνπ είλαη ζπλήζεο γηα δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο ΔΣΔ εηδηθφηεξα 

θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο κεγάισλ έξγσλ. Μέρξη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθέο 

απνπιεξσκέο χςνπο €156 εθαη. (€44 εθαη. απνπιεξψζεθαλ κέζα ζην 2016). Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο 

αλαθέξνληαη θαη ζηε εκ. 12 – Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.  

6) Εσρώ-οκόιογο €500 εθ. 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ν Όκηινο εμέδσζε ηεηξαεηέο Δπξσ-νκφινγν, χςνπο €500 εθ., κε ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 

8% θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Μάην ηνπ 2017. Σνλ Οθηψβξην 2016, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ  

πξνπιεξσκή κέξνπο ησλ σο άλσ νκνινγηψλ, απφ ηα έζνδα ηεο έθδνζεο ηνπ λένπ πεληαεηνχο Δπξσ-νκνιφγνπ 

χςνπο €375 εθ. φπσο πεξηγξάθεηαη θαη παξαθάησ. Σν ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016  €264 εθ.. 

7) Εσρώ-οκόιογο $400 εθ. 

Σνλ Μάην ηνπ 2014, ν Όκηινο εμέδσζε δηεηέο δνιαξηαθφ νκφινγν,  χςνπο $400 εθ. κε ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 

4,625% θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Μάην ηνπ 2016.  Σνλ Μάην 2016, ε Hellenic Petroleum Finance  

πξνρψξεζε κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επξσνκνιφγνπ. Σν θέξδνο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ επξσνκνιφγνπ αλήιζε ζε €12εθ. θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 

Εεκηέο/Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (εκ. 26). 

8) Εσρώ-οκόιογο €325 εθ. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ν Όκηινο εμέδσζε πεληαεηέο Δπξσ-νκφινγν, χςνπο €325 εθ. κε ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 

5,25% θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019.  Οη νκνινγίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ηελ Hellenic 

Petroleum Finance Plc κε ηελ εγγχεζε ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., είλαη εμαγνξάζηκεο θαη‟ επηινγή ηνπ 

εθδφηε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 θαη είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

9) Εσρώ-οκόιογο €375εθ. 

Σνλ Οθηψβξην 2016, ν Όκηινο εμέδσζε πεληαεηέο επξσνκφινγν χςνπο €375 εθ., κε εηήζην ηνθνκεξίδην 

4,875%, ηηκή έθδνζεο 99,453% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη ιήμε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021. Σα έζνδα απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ νκνιφγνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνπιεξσκή πθηζηάκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρξένπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεξηθήο απνπιεξσκήο ηνπ  επξσνκνιφγνπ χςνπο €500 εθ. ην νπνίν ιήγεη ηνλ 

Μάην ηνπ 2017, κέζσ δηαδηθαζίαο δεκφζηαο πξνζθνξάο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Οθησβξίνπ 2016, κε 

νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο €225 εθ. φπσο απηέο έγηλαλ απνδεθηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

10) Σσκβάζεης δηκερώλ πηζηωηηθώλ γρακκώλ 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ δηαηεξνχλ επίζεο δαλεηαθέο γξακκέο κε άιιεο ηξάπεδεο γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ δαλεηαθψλ γξακκψλ αθνξά ζε βξαρππξφζεζκα δάλεηα πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε κεηξηθή εηαηξεία θαη ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη αλαλεψλνληαη αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο δαλεηαθέο ζπκθσλίεο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο νη πην 

ζεκαληηθνί ησλ νπνίσλ είλαη ε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ σο αθνινχζσο: “Καζαξφο 

Γαλεηζκφο/Κέξδε πξν Φφξσλ, Σφθσλ θαη Απνζβέζεσλ”, “Κέξδε πξν Φφξσλ, Σφθσλ θαη 
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Απνζβέζεσλ/Καζαξνί Σφθνη” θαη “Καζαξφο Γαλεηζκφο/Καζαξή Αμία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ”. Ζ δηνίθεζε ηνπ 

Οκίινπ παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ Οκίινπ γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο αλσηέξσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο.  

11) Χρεκαηοδοηηθές κηζζώζεης 

Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζην καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ έρνπλ σο 

εμήο: 

 

17 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη  ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ 

δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα 

ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο / ππνρξέσζεο είλαη σο αθνινχζσο:  

 

 

 

 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Τπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο

Δληφο ελφο έηνπο 575 533

Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ 655 601

Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 1.890 1.949

Πάλσ απφ 5 έηε 1.184 1.756

ύλνιν 4.304 4.839

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία ελεξγεηηθνύ:

Πέξαλ ησλ 12 κελψλ 100.973 239.538

100.973 239.538

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία παζεηηθνύ:

Πέξαλ ησλ 12 κελψλ (42.736) (45.287)

(42.736) (45.287)

58.237 194.251

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Τπόινηπν αξρήο έηνπο 194.251 183.835

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (122.149) 15.768

Κηλήζεηο ζηελ θαζαξή ζέζε (12.106) (5.371)

Λνηπέο θηλήζεηο (1.759) 19

Τπόινηπν ηέινπο έηνπο 58.237 194.251
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Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο πξνο 

ζπκςεθηζκφ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν εθφζνλ είλαη πηζαλφ φηη ζα ζπκςεθηζηνχλ 

κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηνλ Όκηιν 

γηα αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο αλήιζαλ ζε €139 εθ. ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016 (31 Γεθεκβξίνπ 

2015: €249 εθ.), θαζψο κε βάζε ην εγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, ν Όκηινο θξίλεη φηη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ κε κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε. 

Σν 2014, νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 49 ηνπ Ν. 4172 πεξί ππνθεθαιαηνδφηεζεο εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ην φξην έθπησζεο ησλ πιενλαδνπζψλ δαπαλψλ ηφθσλ, νξίδεηαη σο πξνο ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ επί ηνπ θνξνινγηθνχ EBITDA ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο (60% ην 2014, 50% ην 2015 θαη 40% απφ ην 

2016 θαη κειινληηθά). Ζ επίδξαζε ζην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ηνπ Οκίινπ, ήηαλ €48 εθ. 

(απαίηεζε) ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €47 εθ.). Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε 

κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

18 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη πσο ηα πνζά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ηνπ  Οκίινπ, έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δλζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (205.068) (198.137)

Απνηίκεζε απνζεκάησλ 11.297 7.068

Με πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (5.383) 20.066

Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 31.869 28.441

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ ππνινίπσλ πειαηψλ 26.908 16.345

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ζε εχινγε αμία (4.406) 12.732

Καζαξή δαπάλε ηφθσλ εθπεζηέα ζηηο επφκελεο ρξήζεηο (ππνθεθαιαηνδφηεζε) 47.625 46.886

Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο πξνο ζπκςεθηζκφ 139.392 248.678

Πξνβιέςεηο γηα πεξηβαληνιινληηθέο δαπάλεο 3.548 4.575

Απαμίσζε ζπκκεηνρψλ 9.430 5.216

Λνηπέο κεηαβνιέο 3.025 2.381

Τπόινηπν ηέινπο έηνπο 58.237 194.251

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Τπνρξεώζεηο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 110.912 95.362

ύλνιν 110.912 95.362

Υξεώζεηο ζηα απνηειέζκαηα:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 9.060 9.554

ύλνιν 9.060 9.554

Υξεώζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 10.172 (1.818)

ύλνιν 10.172 (1.818)
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Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (65) απφ (78) 

Σα πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

 

Ο Όκηινο ιεηηνπξγεί πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ Διιάδα, ηελ Βνπιγαξία, ηελ ΠΓΓΜ, ην Μαπξνβνχλην θαη ηε Κχπξν. Όια ηα 

πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πνζφ ησλ παξνρψλ εμαξηάηαη απφ 

ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ δελ έρεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ελψ θάπνηα πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν έρνπλ.  

Ζ κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο είλαη ε αθφινπζε: 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Παξνχζα αμία ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 19.822 16.717

Δχινγε αμία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (8.370) (7.118)

Έιιεηκκα ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 11.452 9.599

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 99.460 85.763

Τπνρξέσζε ζηε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 110.912 95.362

Παξνύζα Αμία 

Τπνρξεώζεσλ

Δύινγε αμία 

ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 99.773 (7.045) 92.728

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 4.876 - 4.876

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) 3.125 (160) 2.965

Κφζηνο παιαηφηεξεο απαζρφιεζεο θαη (θέξδε)/ δεκίεο απφ ηαθηνπνηήζεηο 1.713 - 1.713

ύλνιν ρξεώζεσλ ζηα απνηειέζκαηα 9.714 (160) 9.554

Δπαλακεηξήζεηο ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο:

Απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - 89 89

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή δεκνγξαθηθψλ παξαδνρψλ 83 - 83

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ (3.719) - (3.719)

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο 1.729 - 1.729

ύλνιν ρξεώζεσλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα (1.907) 89 (1.818)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (2) - (2)

Καηαβνιέο παξνρψλ άκεζα απφ ηνλ φκηιν/ εηζθνξέο ηνπ νκίινπ ζηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ (4.328) (772) (5.100)

Καηαβνιέο παξνρψλ απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (770) 770 -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 102.480 (7.118) 95.362



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  
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Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (66) απφ (78) 

 

Οη κε πξνεμνθιεκέλεο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο ιήγνπλ σο αθνινχζσο:  

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ επελδχζεθαλ σο αθνινχζσο: 

  

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:  

 

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία ζε αιιαγέο ζηηο θχξηεο ζηαζκηζκέλεο παξαδνρέο είλαη ε αθφινπζε: 

 

Παξνύζα Αμία 

Τπνρξεώζεσλ

Δύινγε αμία 

ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 102.480 (7.118) 95.362

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 4.841 - 4.841

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) 3.458 (174) 3.284

Κφζηνο παιαηφηεξεο απαζρφιεζεο θαη (θέξδε)/ δεκίεο απφ ηαθηνπνηήζεηο 935 - 935

ύλνιν ρξεώζεσλ ζηα απνηειέζκαηα 9.234 (174) 9.060

Δπαλακεηξήζεηο ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο:

Απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - (307) (307)

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή δεκνγξαθηθψλ παξαδνρψλ (322) - (322)

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ 15.566 - 15.566

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο (4.766) - (4.766)

ύλνιν ρξεώζεσλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 10.478 (307) 10.172

Καηαβνιέο παξνρψλ άκεζα απφ ηνλ φκηιν/ εηζθνξέο ηνπ νκίινπ ζηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ (2.155) (1.526) (3.681)

Καηαβνιέο παξνρψλ απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (755) 755 -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 119.282 (8.370) 110.912

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Μέρξη ελόο 

έηνπο

Μεηαμύ ελόο θαη 

δύν εηώλ

Μεηαμύ δύν θαη 

πέληε εηώλ

Πάλσ από 

πέληε έηε ύλνιν

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 2.975 2.071 16.009 251.942 272.997

Δηζεγκέλα Με εηζεγκέλα ύλνιν % Δηζεγκέλα Με εηζεγκέλα ύλνιν %

Σίηινη ζπκκεηνρψλ 1.938 - 1.938 23% 1.827 - 1.827 26%

Οκφινγα

 - Κξαηηθά νκφινγα 781 - 781 9% 210 - 210 3%

 - Δηαηξηθά νκφινγα 2.950 - 2.950 35% 2.360 - 2.360 33%

Δπελδπηηθά θεθάιαηα 947 - 947 11% 1.029 - 1.029 14%

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 1.442 - 1.442 17% 1.371 - 1.371 19%

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα - 312 312 4% - 321 321 5%

ύλνιν 8.058 312 8.370 100% 6.797 321 7.118 100%

2016 2015

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 2,50% 3,50%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,50% 0,50%

Πιεζσξηζκφο 0,50% 0,50%

Μεηαβνιή ηεο 

παξαδνρήο

Αύμεζε ζηελ 

παξαδνρή

Μείσζε ζηελ 

παξαδνρή

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 0,5% -5,16% 5,57%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,5% 4,61% Γελ εθαξκφδεηαη

Δπίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 
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Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (67) απφ (78) 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζε κία κεηαβνιή ηεο παξαδνρήο δηαηεξψληαο φιεο ηηο άιιεο 

παξαδνρέο ζηαζεξέο. ηελ πξάμε, ππάξρεη κηθξή  πηζαλφηεηα  απηφ λα ζπκβεί θαζψο νη κεηαβνιέο ζηηο 

παξαδνρέο κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηηο θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη 

ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ 

κε ηε ρξήζε ηεο αλαινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method).  

Οη αλακελφκελεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ηελ επφκελε ρξήζε, πξνο ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ είλαη €1,1 εθ. Ζ κέζε ζηαζκηζκέλε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 17 ρξφληα. 

19 Πξνβιέςεηο γηα ινηπέο ππνρξεώζεηο θαη έμνδα 

H θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην 2016 θαη ην 2015 έρεη σο εμήο: 

 

Σα πνζά πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο 

λνκηθέο ππνζέζεηο. 

20 Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Δπηρνξεγήζεηο 

Οη πξνθαηαβνιέο απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο ζηνλ Όκηιν αθνξνχλ πξνθαηαβνιέο γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Ζ απφζβεζε γηα ην 2016 αλέξρεηαη ζε €1,4 εθ. (2015: €2,1εθ.).  

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Πεξηιακβάλνληαη πνζά απφ εκπφξνπο/δηαρεηξηζηέο πξαηεξίσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο γηα 

ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο θαζψο θαη ην καθξνπξφζεζκν ηκήκα ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ 

NIOC (εκ.15). 

Πξνβιέςεηο γηα 

ινηπέο ππνρξεώζεηο 

θαη έμνδα

1 Ηαλνπαξίνπ 2015 6.224

Υξεψζεηο / (Πηζηψζεηο) ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ:

  - Πξνζζήθεο 219

  - Πνζά πνπ αλαθηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε (38)

31 Γεθεκβξίνπ  2015 6.405

Υξεψζεηο / (Πηζηψζεηο) ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ:

  - Πξνζζήθεο 4.733

  - Πνζά πνπ αλαθηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε (1)

Γηάθνξεο θηλήζεηο / Αλαθαηαλνκέο (1.831)

31 Γεθεκβξίνπ  2016 9.306

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δπηρνξεγήζεηο 12.454 10.792

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 247.190 11.882

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 259.644 22.674
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ειίδα (68) απφ (78) 

21 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 

 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαη φρη σο 

θεξδνζθνπηθέο επελδχζεηο. Όκσο, φηαλ ηα παξάγσγα απηά ζηνηρεία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ, ηφηε ηαμηλνκνχληαη σο «παξάγσγα πξνο πψιεζε».  

Ζ ζπλνιηθή εχινγε αμία ελφο παξαγψγνπ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαηεγνξηνπνηείηαη σο κε θπθινθνξνχλ 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ φηαλ ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ είλαη κεηαγελέζηεξα ησλ 12 κελψλ, ελψ ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε θαηεγνξηνπνηείηαη σο θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. 

Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

Καηά ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 κεηαθέξζεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δεκία ζρεηηθή 

κε ζπκβφιαηα ηα νπνία ξπζκίζηεθαλ εληφο ηνπ έηνπο, χςνπο €19.642 κεηά θφξσλ (31 Γεθεκβξίνπ 2015: δεκία 

€24.548 κεηά θφξσλ).  

Οη ππφινηπεο πξάμεηο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο, ελψ ε ζπλνιηθή 

κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηνπο αλέξρεηαη ζε θέξδνο κεηά θφξσλ €15.862 (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €4.802 δεκία 

κεηά θφξσλ) θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα «Απνζεκαηηθά αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ». (εκ. 14). 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, αλέξρεηαη ζηελ εχινγε αμία 

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ παξαγψγσλ απηψλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Σύπνο παξαγώγνπ αγαζώλ

 Ολνκαζηηθή 

πνζόηεηα 

 ηνηρεία 

Δλεξγε-

ηηθνύ 

 Τπνρξε-

ώζεηο 

 Ολνκαζηηθή 

πνζόηεηα 

 ηνηρεία 

Δλεξγε-

ηηθνύ 

 Τπνρξε-

ώζεηο 

MT'000

 Βαξέιηα 

ρηι. € € MT'000

 Βαξέιηα 

ρηι. € €

πκβάζεηο αληαιιαγήο ηηκήο αγαζψλ - 2.588 15.192 - - 2.948 - 34.814

- 2.588 15.192 - - 2.948 - 34.814

ύλνιν - - 15.192 - - - - 34.814

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

ηνηρεία  

Δλεξγε-

ηηθνύ

Τπνρξε-

ώζεηο

ηνηρεία  

Δλεξγε-

ηηθνύ

Τπνρξε-

ώζεηο

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

πκβάζεηο αληαιιαγήο ηηκήο αγαζψλ 

(commodity swaps) - - - -

- - - -

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

πκβάζεηο αληαιιαγήο ηηκήο αγαζψλ 

(commodity swaps) 15.192 - - 34.814

15.192 - - 34.814

ύλνιν εύινγεο αμίαο παξαγώγσλ 15.192 - - 34.814
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ειίδα (69) απφ (78) 

22 Αλάιπζε εμόδσλ αλά είδνο (θύζε) 

 

 

 

Οη ινηπέο παξνρέο πεξηιακβάλνπλ παξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο κνξθήο, έμνδα κεηαθνξάο 

θαη δηαηξνθήο. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο, παξνρέο πξνο εξγαδφκελνπο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο 

εμφδνπ (VRS) πεξίπνπ €0,6 εθ. (2015: €1 εθ.), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα «Λνηπά έζνδα/ (έμνδα) (εκ. 24). 

23 Έμνδα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο 

Οη δαπάλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ εμνδνπνηνχληαη θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε (2016: €2,2 εθ. θαη ην 2015: €0,5 εθ.) θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε εξγαζίεο έξεπλαο ζηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ Κφιπνπ, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλνπξαμίαο αλάκεζα ζηελ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. (50%, 

δηαρεηξηζηήο) & ηελ Edison International SpA (50%). Ζ ζχκβαζε Μίζζσζεο θπξψζεθε απφ ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο σο N. 4299 - Σεχρνο A, 

221/03-10-14.  

Γαπάλεο αλαθνξηθά κε παξαρψξεζε αδεηψλ έξεπλαο γηα ηνλ Κφιπν ηνπ Παηξατθνχ (2016: €0,07 εθ.), 

θεθαιαηνπνηήζεθαλ ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

δηαξθνχλ νη εξγαζίεο έξεπλαο. 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πξψηεο χιεο θαη αλαιψζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4.876.484 5.848.285

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 234.100 227.506

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 194.198 179.869

Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 15.280 19.031

Απνκείσζε αμίαο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 8.313 -

Λνηπά έμνδα 753.160 791.894

ύλνιν θόζηνπο πσιεζέλησλ, εμόδσλ δηνίθεζεο, πσιήζεσλ  

θαη δηάζεζεο 6.081.535 7.066.586

Έηνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Μηζζνδνζία 164.326 157.403

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 39.628 38.100

πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ 8.075 9.801

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 22.071 22.202

ύλνιν 234.100 227.506

Έηνο πνπ έιεμε



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (70) απφ (78) 

24 Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαη ινηπά θέξδε/(δεκηέο) 

 

 

Σα έζνδα απφ ελνίθηα αθνξνχλ πξαηήξηα πνπ έρνπλ ελνηθηαζηεί ζε εκπφξνπο. ηα έζνδα αζθαιηζηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ πεξηιακβάλεηαη απνδεκείσζε γηα ηε παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο, 

εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Flexicocker ην 2012. Σα ινηπά έζνδα/(έμνδα) αθνξνχλ ζε 

έζνδα ή έμνδα πνπ δε ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ. 

Ζ γξακκή «Απνκείσζε επελδχζεσλ» πεξηιακβάλεη απνκείσζε ηεο αμίαο επέλδπζεο ζηελ Elpedison B.V. (εκ. 

8), θαζψο θαη απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

ηα ινηπά θέξδε / (δεκηέο) ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα πξάμεσλ αλνηρηήο αγνξάο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζε Δπξσνκφινγα (εκ. 16).  

25 Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα)/έζνδα - θαζαξά 

 

Δπηπξφζζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαηά ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2016, ηφθνη χςνπο €1,9 εθ. (2015: €2,4 εθ.) έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί. 

26 Εεκηέο / θέξδε από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  

Σα θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο χςνπο €21 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €27 εθ. δεκηέο), πξνέξρνληαη 

θαηά θχξην ιφγν (α) απφ ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ ζε Γνιάξηα ΖΠΑ εμαηηίαο ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ δνιαξίνπ 

έλαληη ηνπ Δπξψ θαηά ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο (δάλεην χςνπο $400 εθ.), θαη (β) απφ ηελ απνηίκεζε 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ εθθξάδνληαη ζε Γνιάξηα ΖΠΑ. 

Έηνο πνπ έιεμε

31 Γεθέκβξηνο 2016 31 Γεθέκβξηνο 2015

Έζνδα απφ απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ 1.404 2.121

Τπεξεζίεο πξνο ηξίηνπο 5.804 2.369

Έζνδα απφ ελνίθηα 8.471 11.044

Κέξδε / (δεκηέο ) απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ - 633 (614)

Έζνδα αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ 41.727 1.357

Πξνεμφθιεζε καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 8.285 -

Κφζηνο εζεινπζίαο εμφδνπ (551) (1.448)

Πξνβιέςεηο γηα ηεισλεηαθέο ππνζέζεηο (7.173) -

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) (5.707) 340

ύλνιν ινηπώλ (εμόδσλ)  / εζόδσλ 52.893 15.169

Απνκείσζε επελδχζεσλ (14.759) (7.000)

Λνηπά θέξδε / (δεκηέο) (8.084) 1.258

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ / (εμόδσλ) - θαζαξά 30.050 9.427

Έηνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Έζνδα απφ ηφθνπο 5.129 8.797

Έμνδα ηφθσλ θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (205.909) (209.842)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) - θαζαξά (200.780) (201.045)



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 
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Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (71) απφ (78) 

27 Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

 

Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα γηα ην 2016 αλέξρεηαη ζε 29% 

(2015: 29%). 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη εμήο νη ειιεληθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε εηήζην θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηνπο 

ηαθηηθνχο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο, σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ειέγρνπ νδεγεί ζηελ έθδνζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ην νπνίν εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ππνθαζηζηά ηνλ έιεγρν απφ ηε δεκφζηα αξρή, ε νπνία 

φκσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ ρσξίο λα πεξαηψλεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα 

ηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Όιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε έδξα ηελ Διιάδα ειέγρζεθαλ απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη έιαβαλ πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε γλψκε ρσξίο 

επηθχιαμε, έσο θαη ηε ρξήζε 2015. 

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπγαηξηθψλ παξνπζηάδνληαη 

πην θάησ. Χο απνηέιεζκα, νη θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο δελ ζεσξνχληαη πεξαησκέλεο. Όπσο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, απφ ην 2011 θαη εθεμήο, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ 

αληίζηνηρν λφκηκν ειεγθηή ηνπο θαη έρνπλ ιάβεη θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά δίρσο επηθχιαμε έσο θαη ην νηθνλνκηθφ 

έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. πλεπψο, απηά ηα νηθνλνκηθά έηε ζεσξνχληαη ειεγκέλα. 

 

Ζ έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ην έηνο 2016 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν 

ηνπ 2017. 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηπξφζζεηεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ ηνπο 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, πέξα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ  2016. 

Λνηπνί θόξνη 

Δπηπιένλ, έρνπλ νινθιεξσζεί νη αθφινπζνη πξνζσξηλνί θνξνινγηθνί έιεγρνη ΦΠΑ: 

• ΔΛ.ΠΔ. γηα ηε πεξίνδν έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2014  

• ΔΚΟ ΑΒΔΔ γηα ηε πεξίνδν έσο θαη ηνλ Οθηψβξην 2013, 

ελψ ζε εμέιημε βξίζθνληαη έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 

 

 

 

Έηνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Φφξνο ρξήζεο (14.787) (9.705)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκ. 17) (122.149) 15.768

Φόξνη (136.936) 6.063

Ολνκαζία Δηαηξείαο
Οηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ 

έιεμαλ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 2010

ΔΚΟ Α.Δ 2008-2010

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 2010
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Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (72) απφ (78) 

Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είλαη:  

 

πκθσλία θφξνπ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ινγηζηηθνχ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηνπ Οκίινπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα: 

 

28 Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θαη αλαπξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή δελ εκθαλίδνληαη, θαζψο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ 

ηα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή. Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ 

αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2016  31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πξν Φόξσλ Φόξνο Μεηά Φόξσλ Πξν Φόξσλ Φόξνο Μεηά Φόξσλ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο (869) - (869) - - -

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 147 - 147 (272) 17 (255)

Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ 50.006 (14.502) 35.504 25.273 (5.527) 19.746

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (1.076) - (1.076) (603) - (603)

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (10.172) 2.396 (7.776) 1.818 (203) 1.615

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 38.036 (12.106) 25.930 26.216 (5.713) 20.503

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ 465.671 38.964

Φφξνο βάζεη ηζρχνληνο ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 29% (2015 - 29%) (135.044) (11.300)

Μεηαβνιή ιφγσ δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηηο ζπγαηξηθέο 

εμσηεξηθνχ 3.878 7.162

Κέξδε/(δεκίεο) Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θφξν 3.016 3.062

Έζνδα πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο 5.065 8.482

Δμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο (12.590) (7.070)

Αλαγλψξηζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ 594 1.937

Φνξνινγηθέο δεκίεο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε (1.430) (5.204)

Μεηαβνιέο ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ιφγσ αιιαγήο ζην θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή 3 13.946

Μεηαβνιέο ζην θφξν πξνεγνχκελσλ εηψλ 255 (6.182)

Λνηπά (683) 1.230

Φόξνη (136.936) 6.063

Έηνο πνπ έιεμε

Έηνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Κέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) 1,08 0,15

Καζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζε θνηλέο κεηνρέο 

(ε ρηιηάδεο  Δπξψ) 329.760 46.684

Μέζνο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 305.635.185 305.635.185
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29 Μεξίζκαηα 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα εηζεγεζεί ζηελ επηθείκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο 

χςνπο €0,20 αλά κεηνρή απφ ζπζζσξεπκέλα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ εηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ 

ελέθξηλε θάπνηα αιιαγή ζηελ πνιηηηθή κεξηζκάησλ ηνπ Οκίινπ ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζα επαλαμηνινγήζεη ηελ 

πιεξσκή επηπξφζζεηνπ κεξίζκαηνο, εηδηθνχ κεξίζκαηνο ή πξνζσξηλνχ κεξίζκαηνο, εληφο ηνπ 2017. 

30 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

31 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο 

Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξαπεδηθέο θαη ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ:  

1. Δπηρεηξεκαηηθά ζέκαηα 

 α) Δθθξεκείο ππνζέζεηο 

Ο Όκηινο εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο λνκηθέο ππνζέζεηο θαη έρεη δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ζε εθθξεκφηεηα ζρεηηθέο 

κε ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο κέρξη ζήκεξα πιεξνθνξίεο, ε δηνίθεζε πηζηεχεη 

φηη ε έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ή ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε, πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνζέζεηο.  

 

Έηνο πνπ έιεμε

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ 465.671 38.963

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 6,7 209.478 198.900

Απνκείσζε αμίαο παγίσλ 8 8.313 -

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 20 (1.404) (2.121)

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα 25 200.780 201.045

Κέξδε απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 8 (19.407) (21.518)

(Κέξδε) / Εεκηέο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε - 6

Πξνβιέςεηο & δηαθνξέο απνηηκήζεσλ 77.011 69.851

πλαιιαγκαηηθά (θέξδε) / δεκηέο 26 (20.773) 26.753

Πξνεμφθιεζε καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 23 (8.285) -

Εεκηέο / (Κέξδε) απφ εθπνίεζε παγίσλ (633) 614

910.751 512.493

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ (281.476) (50.492)

(Αχμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ (155.812) (73.892)

Αχμεζε / (Μείσζε) ππνρξεψζεσλ (790.829) 106.249

(1.228.117) (18.135)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (317.366) 494.358



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (74) απφ (78) 

β) Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  

Ζ κεηξηθή Δηαηξεία έρεη εθδψζεη επηζηνιέο δηαβεβαηψζεσλ θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο ηξάπεδεο γηα δάλεηα 

πνπ απηέο έρνπλ ρνξεγήζεη ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ νπνίσλ 

ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αλεξρφηαλ ζην ηζφπνζν ησλ €1.210 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €1.427 εθ.). Δμ‟ απηψλ, 

πνζφ €1.110 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €1.322 εθ.) έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη εκθαλίδεηαη ζηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

γ) Γηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο  

Παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, νη ζπγαηξηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά 

απφ λνκηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη κεηαβνιέο ζηηο ηνπηθέο αδεηνδνηήζεηο. Σέηνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη θαη ε ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο δεμακελψλ ηεο Jugopetrol A.D. ζην 

Μαπξνβνχλην, θαζψο θαη ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ ηεο Κχπξνπ λα μεθηλήζεη εθ 

λένπ έξεπλα γηα ηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο εκπνξίαο (ρνλδξηθήο) ζηελ Κχπξν γηα ηελ πεξίνδν 1 Οθησβξίνπ 

2004 σο 22 Γεθεκβξίνπ 2006, βάζε ηεο νπνίαο είρε επηβάιεη ζηελ Δηαηξεία πξφζηηκν χςνπο €14 εθ. ην 2011. Ζ 

Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ππνζέζεσλ πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ήδε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.   

2. Φνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα 

α) Αλέιεγθηεο ρξήζεηο - Δπίδηθεο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, έρνπλ νινθιεξσζεί ηαθηηθνί θνξνινγηθνί έιεγρνη έσο 

θαη ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, εθηφο απφ ηελ ΔΚΟ πνπ έρεη ειεγρζεί έσο θαη ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, ελψ είλαη ζε εμέιημε έιεγρνη απφ ην 2008 έσο θαη ηε ρξήζε 2010 γηα ηελ ΔΚΟ 

ΑΒΔΔ, θαζψο θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2010, 2011 θαη 2012 γηα ηελ ΔΛΠΔ Α.Δ. Δπηπξνζζέησο, ζε φιεο απηέο ηηο 

εηαηξείεο, έρνπλ νινθιεξσζεί θαη πξνζσξηλνί έιεγρνη γηα επφκελεο πεξηφδνπο, θπξίσο γηα επηζηξνθή ΦΠΑ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί έιεγρνη θαη έρνπλ θαηαινγηζζεί πνζά, ηα νπνία ε εηαηξεία 

ακθηζβεηεί, έρνπλ αζθεζεί εκπξφζεζκα ηα ζρεηηθά έλδηθα κέζα. Ζ Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ 

ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο είηε απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είηε απφ ηελ έθβαζε ησλ 

επίδηθσλ ππνζέζεσλ πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ήδε ζηε ζπλνπηηθή ελδηάκεζε 

ελνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.   

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2015, νη ειιεληθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε εηήζην θνξνινγηθφ 

έιεγρν απφ ηνπο ηαθηηθνχο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο. Όιεο νη ππφρξεεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, 

ειέγρζεθαλ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έσο 2015, ιακβάλνληαο πηζηνπνηεηηθά 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, κε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε. χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν 

έιεγρνο θαη ε έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηζρχεη θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη εθεμήο, ζε 

πξναηξεηηθή βάζε. 

β) Καηαινγηζηηθέο πξάμεηο ηεισλείσλ  

Δληφο ηνπ 2008, παξειήθζεζαλ απφ ην Σεισλείν θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ €40 εθ. γηα 

θεξφκελα ηεισλεηαθά «ειιείκκαηα» ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2001 – 2005. Ζ Δηαηξεία πξνζέθπγε θαηά ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ, θαη ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ππφζεζε ζα έρεη ζεηηθή θαηάιεμε κεηά ηελ αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ παξαπάλσ πξνζθπγψλ, ην Σεισλείν πξνρψξεζε ζε παξαθξάηεζε πνζνχ 

€54 εθ. (ζχλνιν θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πιένλ πξνζαπμήζεσλ) βεβαησκέλσλ επηζηξνθψλ ΦΠΑ (εκ. 11). Ζ 

Δηαηξεία θαηέζεζε δχν πξνζθπγέο θαηά ηεο θνξνινγνχζαο αξρήο θαη θαηά ηνπ Σεισλείνπ, ελψπηνλ ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Πξσηνδηθείσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο αληίζηνηρα. Σν Πξσηνδηθείν Αζελψλ εμέδσζε απφθαζε κε 

ηελ νπνία δηθαηψλεη ηελ Δηαηξεία, απνξξίπηνληαο ηελ ελ ιφγσ παξαθξάηεζε σο κε λφκηκε. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 
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Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (75) απφ (78) 

Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη ζα κπνξεί λα αλαθηήζεη ηα αλσηέξσ πνζά. 

32 Γεζκεύζεηο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 

(α) Γεζκεχζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ ζε δεζκεχζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο 

επελδχζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ €23 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €35 εθ.), ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνχ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηπιηζηεξίσλ. 

(β) Γεζκεχζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

Ο Όκηινο κηζζψλεη γξαθεία θαη πξαηήξηα ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. Σν ζχλνιν ησλ 

ειάρηζησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ ζην πιαίζην ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπκβάζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

(γ)  Δλέγγπεο πηζηψζεηο   

Ο Όκηινο είλαη πηζαλφλ λα δερζεί αίηεκα απφ πξνκεζεπηέο ψζηε λα παξάζρεη ηξαπεδηθέο ελέγγπεο πηζηψζεηο, κε 

ζηφρν λα επηηχρεη επλντθφηεξνπο φξνπο ζπλαιιαγήο θαη πίζησζεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη ήδε θαηαρσξεζεί 

ε ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δέζκεπζεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ν Όκηινο 

δελ είλαη ππφρξενο ψζηε λα δηαθαλνλίζεη ηελ ελέγγπα πίζησζε εληφο ηεο πεξηφδνπ, άξα δελ αλαγλσξίδεηαη θαη ε 

αληίζηνηρε ππνρξέσζε.    

33 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

ηε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα, δαπάλεο θαη έμνδα, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σέηνηεο ζπλαιιαγέο 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πσιήζεηο θαη αγνξέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Οκίινπθαη έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ αθνινπζεί ν Όκηινο γηα αληίζηνηρεο 

ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

πλαιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο αθφινπζεο  ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο: 

α) πλδεδεκέλεο Δηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο ηνπ Οκίινπ πνπ ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο: 

 Δηαηξεία Αγσγνχ Καπζίκσλ Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ Α.Δ. (EAKAA) 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (ΓΔΠΑ) 

 Spata Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 

 Elpedison B.V.  

 ΔΛΠΔ Θξάθε Α.Δ.  

 D.M.E.P HOLDCO 

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο 33.971 31.502

Μεηά 1 έηνο θαη έσο 5 έηε 112.872 119.551

Μεηά 5 εηψλ 113.331 102.883

ύλνιν 260.174 253.936

Έηνο πνπ έιεμε
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Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη εθδψζεη επηζηνιέο δηαβεβαηψζεσλ θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο ηξάπεδεο γηα δάλεηα 

πνπ απηέο έρνπλ ρνξεγήζεη ζηελ Elpedison B.V, ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ νπνίσλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

αλεξρφηαλ ζην ηζφπνζν ησλ €100 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €105 εθ.). 

β) πλδεδεκέλα κέξε πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν κε ηνλ Όκηιν ιφγσ ηεο θνηλήο ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνλ Όκηιν: 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ A.Δ. (ΓΔΖ) 

 Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 Οδηθέο πγθνηλσλίεο Α.Δ. (ΟΤ) 

 Σξαηλνζε Α.Δ 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηνπ Οκίινπ κε ηα παξαπάλσ 

κέξε ήηαλ ηα εμήο:  

 Πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ €141 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €281 εθ.)  

 Αγνξέο ηνπ Οκίινπ €51 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €49 εθ.)  

 Απαηηήζεηο €18 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €31 εθ.)  

 Τπνρξεψζεηο €2 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €10 εθ.). 

 

Έηνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Υξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (πσιήζεηο)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 760.269 827.339

Κνηλνπξαμίεο 171 499

ύλνιν 760.440 827.838

Υξεώζεηο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (θόζηνο πσιεζέλησλ)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 780.259 855.792

Κνηλνπξαμίεο 3.533 1.184

ύλνιν 783.792 856.975

Τπόινηπν ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

(Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 34.846 73.348

Κνηλνπξαμίεο 639 294

ύλνιν 35.485 73.642

Τπόινηπν από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

(Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 23.720 42.062

Κνηλνπξαμίεο 9 101

ύλνιν 23.729 42.163



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (77) απφ (78) 

γ) Ο Όκηινο δηνηθείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Δθηειεζηηθά θαη Με Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.) θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο. Οη ακνηβέο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ ή έρνπλ ινγηζζεί πξνο ηνπο αλσηέξσ αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηέζζεξα  (4) εθηειεζηηθά κέιε θαη  ελλέα (9) κε-εθηειεζηηθά κέιε. 

 

 

 

Ακνηβέο

Απνδεκηώζεηο 

ιόγσ ιύζεο 

ύκβαζεο

Ακνηβέο

Απνδεκηώζεηο 

ιόγσ ιύζεο 

ύκβαζεο

Δθηειεζηηθά Μέιε Γ 1.355 - 1.370 608

Με Δθηειεζηηθά Μέιε Γ 508 2 633 445

Γεληθνί Γηεπζπληέο 1.740 523 1.629 757

ύλνιν 3.603 525 3.632 1.810

31 Γεθεκβξίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε  

ηα ΓΠΥΑ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (78) απφ (78) 

34 Κύξηεο ζπγαηξηθέο, ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο πνπ ελνπνηνύληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

 Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη δηθαίσκα κεηνςεθίαο δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ Όκηιν. 

 ηηο 31 Απγνχζηνπ 2016 νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Καχζηκα Α.Δ. θαη ΔΚΟ ΑΒΔΔ 

ζπγρσλεχζεθαλ κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε. Ζ λέα εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε 

Διιεληθά Καχζηκα Οξπθηέιαηα Αλψλπκνο Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία. 

 ηηο 31 Οθησβξίνπ 2016 νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΔΚΟ Βνπιγαξία EAD θαη HELPE Bulgaria Properties 

LTD ζπγρσλεχζεθαλ κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε. 

 ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2016 ε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ Κχπξνο ΛΣΓ, εμαγφξαζε ην ππφινηπν 35% ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο κεηνςεθίαο ζηελ εηαηξεία Superlube Ltd θαη πιένλ θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.  

35 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Έδξα Δηαηξείαο

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΑ ΑΒΔΔ Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟΣΑ KΧ Α.Δ. Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 49,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΚΑΛΤΦΧ Μ.Δ.Π.Δ. Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΑΘΖΝΑ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή / Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΑΡΣΔΜΗ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή / Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΓΖΜΖΡΑ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή / Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΖΡΑ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή / Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΑΦΡΟΓΗΣΖ Ν.Δ Ναπηηιηαθή / Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

EKO ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ EAD Δκπνξηθή ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

EKO ΔΡΒΗΑ AD Δκπνξηθή ΔΡΒΗΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL S.A. Μεηξηθή ππννκίινπ ΑΤΣΡΗΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ ΚΤΠΡΟ ΛΣΓ Δκπνξηθή ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

RAMOIL S.A. Δκπνξηθή ΚΤΠΡΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD Μεηξηθή ππννκίινπ ΚΤΠΡΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD Μεηξηθή ππννκίινπ ΚΤΠΡΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

JUGOPETROL AD Δκπνξηθή ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ 54,35% ΠΛΖΡΖ

GLOBAL ΑΛΒΑΝΗΑ Α.Δ Δκπνξηθή ΑΛΒΑΝΗΑ 99,96% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔΣ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ. Μεηξηθή ππννκίινπ ΔΛΛΑΓΑ 63,00% ΠΛΖΡΖ

ΒΑΡΓΑΞ Α.Δ. Αγσγφο πεηξειαίνπ ΔΛΛΑΓΑ 50,40% ΠΛΖΡΖ

OKTA CRUDE OIL REFINERY A.D Γηχιηζε ΚΟΠΗΑ 51,35% ΠΛΖΡΖ

ΑΠΡΟΦΟ Α.Δ. Μεραλνινγηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΝΣΗΑΞΟΝ Α.Δ. Πεηξνρεκηθά ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΠΟΔΗΓΧΝ Ν.E. Ναπηηιηαθή/ Πεηξνρεκηθά ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΑΠΟΛΛΧΝ Ν.E. Ναπηηιηαθή / Γηχιηζε ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC Υξεκαηννηθνλ. Τπεξεζίεο ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ-ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΡΒΗΧΝ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 51,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ-ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΟΚΚΗΝΟΤ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 51,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΤΛΟΤ ΜΔΘΧΝΖ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ  ΠΑΣΡΑΗΚΟ A.E. Έξεπλα θαη Παξαγσγή πδξαγνλαλζξάθσλ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ 

ΔΛΠΔ UPSTREAM A.E Έξεπλα θαη Παξαγσγή πδξαγνλαλζξάθσλ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ 

SUPERLUBE LTD Ληπαληηθά ΚΤΠΡΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ 

ELPEDISON B.V. Δλέξγεηα ΟΛΛΑΝΓΗΑ 50,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

SAFCO AE Δθνδηαζκφο Αεξνδξνκίνπ ΔΛΛΑΓΑ 33,33% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

ΓΔΠΑ Α.Δ.. Φπζηθφ Αέξην ΔΛΛΑΓΑ 35,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

Δ.Α.Κ.Α.Α Α.Δ. Αγσγφο πεηξειαίνπ ΔΛΛΑΓΑ 50,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

ΔΛΠΔ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. Αγσγφο πεηξειαίνπ ΔΛΛΑΓΑ 25,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

Γ.Μ.Δ.Π. HoldCo LTD Δκπνξία Πεηξειαηνεηδψλ ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 48,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ


