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I. Στοιχεία Επιχείρησης 

Διοικητικό Συμβούλιο Ευθύμιος Χριστοδούλου – Πρόεδρος Δ.Σ. 
 Ιωάννης Κωστόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος (από 11/12/2007) 
 Παναγιώτης Καβουλάκος - Διευθύνων Σύμβουλος (έως 11/12/2007) 
  
 Νικόλαος Λέριος – Εκτελεστικό Μέλος 
 Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας - Εκτελεστικό Μέλος 
 Δημήτρης Ματθαίου - Εκτελεστικό Μέλος (έως 11/12/2007) 
  
 Βασίλειος Μπαγιώκος - Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Παναγιώτης Παυλόπουλος – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Μάριος Τσάκας – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Ελισάβετ Τυπάλδου-Λοβέρδου – Μη εκτελεστικό Μέλος (από 11/12/2007) 
 Γεώργιος Καλλιμόπουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος (από 11/12/2007) 
 Ανδρέας Βρανάς – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Ιάσων Στράτος – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Δημήτριος Δεληγιάννης – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Βασίλειος Νικήτας - Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Ανδρέας Παλευρατζής- Μη εκτελεστικό Μέλος (έως 11/12/2007) 
 Ιωάννης Τσουκαλάς- Μη εκτελεστικό Μέλος (έως 11/12/2007) 
  
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Λεωφόρος Αμαλίας 54 

10558 Αθήνα , Ελλάδα 
  
  
  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2443/06/86/23 / Υπουργείο Ανάπτυξης 
  
  
  
Ελεγκτική Εταιρεία : ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  

Λεωφόρος Κηφισίας 268  
152 32 Χαλάνδρι 
Αθήνα, Ελλάδα 
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II. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός (Μη Ελεγμένος) 

Σημ. 31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 9 1.415.762 1.416.340
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10 128.189 129.920
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 404.853 386.847
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 43.437 30.275
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 4.166 4.012
Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 11 76.119 72.615

2.072.526 2.040.009
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 12 1.514.888 1.531.161
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 1.252.994 1.279.244
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 202.610 208.450

2.970.492 3.018.855

Σύνολο ενεργητικού 5.043.018 5.058.864

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 15 1.020.081 1.020.081
Aποθεματικά 16 482.862 515.238
Αποτελέσματα εις νέον 1.006.890 918.576
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 2.509.833 2.453.895

Δικαιώματα μειοψηφίας 154.540 126.578

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.664.373 2.580.473

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 17 383.847 402.585
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 24.184 23.648
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 154.320 151.126
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 18 178.886 141.097

741.237 718.456
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 650.778 828.105
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 160.541 142.101
Δάνεια 17 823.452 786.510
Μερίσματα πληρωτέα 2.637 3.219

1.637.408 1.759.935
Σύνολο υποχρεώσεων 2.378.645 2.478.391

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 5.043.018 5.058.864  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 
Ομίλου 

Διευθυντής Γενικής και 
Αναλυτικής Λογιστικής 

   
   

Ιωάννης Κωστόπουλος Ανδρέας Σιάμισιης Παντελής Τίκκας 
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III. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Μη 
Ελεγμένη) 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
Σημ. 31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.545.440 1.884.730

Κόστος πωληθέντων (2.360.603) (1.730.805)

Μεικτό κέρδος 184.837 153.925

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 4 (93.196) (87.271)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (5.555) (2.327)

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 5 21.052 9.692

Λειτουργικό αποτέλεσμα 107.138 74.019

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 6 (8.946) (10.149)

Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 23.108 (3.544)

Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και έσοδα συμμετοχών 7 17.991 9.765

Κέρδη προ φόρων 139.291 70.091

Φόρος εισοδήματος (32.164) (14.396)

Καθαρά κέρδη έτους 107.127 55.695

Αναλογούν σε

     Μετόχους μητρικής εταιρείας 96.519 54.508
     Μετόχους μειοψηφίας 10.608 1.187

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 8 0,32 0,18  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
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IV. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων (Μη Ελεγμένη) 

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
Μετοχικό 
κεφάλαιο Απόθεματικά

Αποτέλεσματα 
εις νέον Σύνολο

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2007 1.020.081 571.312 693.517 2.284.910 112.700 2.397.610
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 54.508 54.508 1.187 55.695
Συναλλαγματικές διαφορές - - (843) (843) 194 (649)
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση πράξεων 
αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 20) - (22.664) - (22.664) - (22.664)

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2007 1.020.081 548.648 747.182 2.315.911 114.081 2.429.992
Κινήσεις από 1 Απριλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 296.496 296.496 12.424 308.920
Μεταφορές στα αποθεματικά - 37.625 (37.625) - - -
Μεταφορές στα κέρδη εις νέον (Νόμος 3220/04) - (44.818) 44.818 - - -
Συναλλαγματικές διαφορές - - (872) (872) 73 (799)
Μερίσματα του 2006 και 2007 - - (131.423) (131.423) - (131.423)
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση πράξεων 
αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 20) - (26.217) - (26.217) - (26.217)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 1.020.081 515.238 918.576 2.453.895 126.578 2.580.473
Κινήσεις από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 96.519 96.519 10.608 107.127
Δικαιώματα μειοψηφίας που απορρέουν από διάθεση μετοχών 
θυγατρικής (Σημ. 27β) - - (17.618) (17.618) 17.618 -
Κέρδη που απορρέιουν από διάθεση μετοχών θυγατρικής (Σημ. 27β) - - 9.696 9.696 - 9.696
Συναλλαγματικές διαφορές - - (283) (283) (264) (547)
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση πράξεων 
αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 20) - (32.376) - (32.376) - (32.376)

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2008 1.020.081 482.862 1.006.890 2.509.833 154.540 2.664.373  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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V. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Μη 
Ελεγμένη) 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
Σημ. 31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 21 218 86.570
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (14.608) (1.446)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (14.390) 85.124

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 9,10 (35.021) (32.613)
Ειπραχθείσες επιδοτήσεις 154 -
Εισπραχθέντες τόκοι 6 5.568 4.433
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (15) -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (29.314) (28.180)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι Έξοδα 6 (14.514) (14.582)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (582) (149)
Καθαρές ταμειακές ροές από βραχυπρόθεσμα δάνεια 56.752 (536.407)
Εισροές / (εκροές) από μακροπρόθεσμα δάνεια (2.271) 479.065

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 39.385 (72.073)

Καθαρή αύξηση  στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.319) (15.129)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 14 208.450 170.490

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.521) (570)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.319) (15.129)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 14 202.610 154.791  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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VI. Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Ενδιαμέσων Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων (Μη ελεγμένων) 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια και οι θυγατρικές της εταιρείες («Ελληνικά Πετρέλαια» ή «O Όμιλος») 
λειτουργεί στον τομέα της ενέργειας κυρίως στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι δραστηριότητες του Ομίλου 
περιλαμβάνουν την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, τη διύλιση και εμπορία των προϊόντων 
πετρελαίου, την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών προϊόντων. O Όμιλος παρέχει επίσης και τεχνικές 
υπηρεσίες, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, η οποία έχει τεθεί σε 
λειτουργία. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της 
συντάσσονται σύμφωνα με το Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 – «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση» 

Αυτές οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση 
με τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007, οι 
οποίες βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.hellenic-
petroleum.gr. 

Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια της τρίμηνης περιόδου 
που έληξε την 31 Μαρτίου 2008 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12 Μαΐου 2008. 

Λογιστικές αρχές 
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων της τρίμηνης περιόδου που έληξε τις 31 Μαρτίου 2008 είναι οι ίδιες με αυτές που 
ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2007. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως. 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία σε οικονομικές περιόδους την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008: 

• ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τομείς (σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν τη, ή μετά την, 1η Ιανουαρίου 
2009).Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και απαιτεί τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων περιγραφικών 
και οικονομικών πληροφοριών ως αναφορά τους λειτουργικούς τομείς καθώς και αυξάνει τις απαιτήσεις 
στις ήδη ισχύουσες γνωστοποιήσεις. Ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει πρόωρα το πρότυπο και εξετάζει τις 
αλλαγές που αυτό απαιτεί στις οικονομικές της καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού (η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η 
Ιανουαρίου 2009). Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της 
επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία 
ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1. ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων’. Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί 
για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης 
συνολικού εισοδήματος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων 
που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» (“other comprehensive 
income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές 
εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής 
περιόδου. Ο Όμιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του 
καταστάσεων για το 2009. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2  ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’ .Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και 
διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση 
κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης διευκρινίζεται 
ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να 
έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση 
στις οικονομικές του καταστάσεις. 

• Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’ εφαρμόζονται για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.  Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει 
μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό 
της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η 
συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 
εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών 
μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται 
στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία 
εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας 
από την ημερομηνία αυτή και μετά. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” 
μέσο). Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον 
κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας 
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 
απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια 
Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις 
οικονομικές του καταστάσεις. 

Οι ακόλουθες ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 
ή μεταγενέστερες περιόδους αλλά δεν  έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 

• ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007) 
το ΔΕΕΧΠ 11 – ΔΠΧΠ 2 διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας 
λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών 
πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με 
διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. 

• ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης. (σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008) Το ΔΕΕΧΠ 12 
αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στον Όμιλο. 

• ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008.) Το ΔΕΕΧΠ 
13 διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας 
όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η ερμηνεία 
δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

• ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο 
σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008). Το 
ΔΕΕΧΠ 14 αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια 
προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. Η ερμηνεία διασαφηνίζει πότε 
οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών 
στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου 
σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή 
μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου 
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κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον ο Όμιλος στο παρών στάδιο δεν έχει τέτοια 
προγράμματα περιουσιακών στοιχείων καθορισμού παροχών για τους εργαζόμενους, η ερμηνεία δεν 
έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Διύλιση
Λιανική
Εμπορία

Έρευνα & 
Παραγωγή Χημικά

Αέριο & 
Ενέργεια Λοιπά

Ενδο-
εταιρικά Σύνολο

Περίοδος που έληξε 31 Μαρτίου 2008
Καθαρές πωλήσεις 2.459.570 734.492 282 103.273 56.239 4.311 (812.727) 2.545.440
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμεταλλεύσεως 17.620 2.599 - 826 24 (17) - 21.052

Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά) 81.055 9.182 (7.372) 8.743 13.874 (734) 2.390 107.138
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 20.769 2.423 - - - (84) - 23.108
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, καθαρά κέρδη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, και αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικής λειτουργίας 101.824 11.605 (7.372) 8.743 13.874 (818) 2.390 130.246
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και έσοδα συμμετοχών - - - 84 17.800 107 - 17.991
Κέρδη μετά συνδεδεμένων εταιρειών 101.824 11.605 (7.372) 8.827 31.674 (711) 2.390 148.237
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (8.946)
Κέρδη προ φόρων 139.291
Φόρος εισοδήματος (32.164)
Δικαιώματα μειοψηφίας (10.608)

Καθαρά κέρδη περιόδου αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 96.519  
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Διύλιση
Λιανική
Εμπορία

Έρευνα & 
Παραγωγή Χημικά

Αέριο & 
Ενέργεια Λοιπά

Ενδο-
εταιρικά Σύνολο

Περίοδος που έληξε 31 Μαρτίου 2007
Καθαρές πωλήσεις 1.770.845 508.258 282 101.668 37.972 2.756 (537.052) 1.884.730
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμεταλλεύσεως 1.369 2.599 - 843 4.902 (21) - 9.692

Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά) 58.408 4.609 (7.317) 10.019 9.447 (928) (219) 74.019
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (3.388) (175) - - - 19 - (3.544)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, καθαρά κέρδη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, και αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικής λειτουργίας 55.020 4.434 (7.317) 10.019 9.447 (909) (219) 70.475
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και έσοδα συμμετοχών - - - 186 9.450 129 - 9.765
Κέρδη μετά συνδεδεμένων εταιρειών 55.020 4.434 (7.317) 10.205 18.897 (780) (219) 80.240
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (10.149)
Κέρδη προ φόρων 70.091
Φόρος εισοδήματος (14.396)
Δικαιώματα μειοψηφίας (1.187)

Καθαρά κέρδη περιόδου αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 54.508  
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Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 31 Μαρτίου 2008 έχουν ως εξής:

Διύλιση
Λιανική
Εμπορία

Έρευνα & 
Παραγωγή Χημικά

Αέριο & 
Ενέργεια Λοιπά

Ενδο-
εταιρικά Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 3.888.489 986.919 11.013 304.799 249.039 972.799 (1.370.040) 5.043.018

Καθαρή Θέση 2.423.152 352.004 11.013 142.159 60.745 (103.258) (221.442) 2.664.373

Αγορές και ιδιοκατασκευές παγίων 24.746 10.100 - 139 31 6 - 35.022

Αποσβέσεις 18.055 7.410 - 4.338 3.974 107 - 33.884

Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 έχουν ως εξής:

Διύλιση
Λιανική
Εμπορία

Έρευνα & 
Παραγωγή Χημικά

Αέριο & 
Ενέργεια Λοιπά

Ενδο-
εταιρικά Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 3.837.262 993.964 11.770 316.674 252.309 1.051.413 (1.404.528) 5.058.864

Καθαρή Θέση 2.294.667 347.690 11.770 142.448 51.995 (104.159) (163.938) 2.580.473

Αγορές και ιδιοκατασκευές παγίων (Σύνολο έτους) 118.951 71.417 - 772 242 59 - 194.950

Αποσβέσεις  (Σύνολο έτους) 73.126 29.890 3.081 17.365 15.877 439 - 139.778  
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4. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης 63.628 56.568
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 29.568 30.703

93.196 87.271

Τρίμηνη περίοδος που έληξε

 
5. ΛΟΙΠΑ (ΕΞΟΔΑ) / ΕΣΟΔΑ 

Στα λοιπά (έξοδα) / έξοδα συμπεριλαμβάνονται εκτός άλλων και έσοδα ή έξοδα που δεν σχετίζονται με τις 
εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου. 

Το ποσό των €27 εκατ. ($40 εκατ.) μείον έξοδα που κατατέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 από την κυβέρνηση της 
π.Γ.Δ.Μ. τοποθετήθηκε σε έναν προσωρινό λογαριασμό της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΙ βάσει της συμφωνίας που 
επετεύχθη μεταξύ της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ (θυγατρική του Ομίλου) και της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ. (βλέπε 
οικονομικές καταστάσεις Ομίλου 31 Δεκεμβρίου 2007). Η συμφωνία προνοούσε μεταξύ άλλων όρων, τη 
μεταβίβαση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ, ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε., στην 
κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2008 (βλέπε «Κατάσταση Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων») και το ποσό των €27 εκατ. συμπεριλήφθηκε στα «Λοιπά Έσοδα» στην παρούσα περίοδο. 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Έσοδα από τόκους 5.568 4.433
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (14.514) (14.582)

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά (8.946) (10.149)  

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Τα ποσά απεικονίζουν τη συμμετοχή του ομίλου στο καθαρό αποτέλεσμα συνδεδεμένων επιχειρήσεων που 
ενοποιούνται βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης καθώς και έσοδα συμμετοχών 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

ΔΕΠΑ 17.800 9.450
Artenius A.E. (πρώην V.P.I.) 84 186
Λοιπές συνδεδεμένες και έσοδα συμμετοχών 107 129

Σύνολο 17.991 9.765  
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8. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή δεν εμφανίζονται, καθώς δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα βασικά 
κέρδη ανά μετοχή. 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της 
μητρικής εταιρίας με το μέσο σταθμιαίο αριθμό μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 0,32 0,18
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές μετοχές 
(Σε χιλιάδες  Ευρώ) 96.519 54.508

Μέσος αριθμός κοινών μετοχών 305.635.185 305.622.635  

9. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Ακινητοποιή
σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 205.207 384.171 1.836.533 39.857 71.714 158.279 2.695.761
Προσθήκες 5.804 25.699 15.220 440 5.882 127.563 180.608
Κεφαλαιοποιημένα έργα - 12.341 64.430 36 527 (77.334) -
Πωλήσεις/ διαγραφές (90) (138) (11.336) (920) (439) (99) (13.022)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 2.787 (3.776) 6.018 456 544 (22.046) (16.017)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 213.708 418.297 1.910.865 39.869 78.228 186.363 2.847.330

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 - 190.880 1.044.658 23.248 56.641 - 1.315.427
Αποσβέσεις έτους - 16.475 102.249 2.860 6.108 - 127.692
Πωλήσεις/ διαγραφές - (10) (10.159) (840) (438) - (11.447)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (2.335) 1.125 (8) 536 - (682)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 - 205.010 1.137.873 25.260 62.847 - 1.430.990

Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Δεκεμβρίου 2007 213.708 213.287 772.992 14.609 15.381 186.363 1.416.340

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 213.708 418.297 1.910.865 39.869 78.228 186.363 2.847.330
Προσθήκες 258 1.817 2.424 3 1.007 29.430 34.939
Κεφαλαιοποιημένα έργα - 80 522 25 177 (804) -
Πωλήσεις/ διαγραφές - - (517) (33) (134) (75) (759)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις (414) (1.729) 378 (4) 560 (3.096) (4.305)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 213.552 418.465 1.913.672 39.860 79.838 211.818 2.877.205

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 - 205.010 1.137.873 25.260 62.847 - 1.430.990
Αποσβέσεις περιόδου - 4.263 24.700 719 1.349 - 31.031
Πωλήσεις/ διαγραφές - - (152) (28) (133) - (313)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (136) (15) (87) (27) - (265)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 - 209.137 1.162.406 25.864 64.036 - 1.461.443

Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Μαρτίου 2008 213.552 209.328 751.266 13.996 15.802 211.818 1.415.762  
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10. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπεραξία Λογισμικό
Δικαιώματα 
και άδειες Λοιπά Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 137.266 42.792 31.582 28.110 239.750
Προσθήκες 1.299 2.165 3.498 7.380 14.342
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις (691) 9.554 - 2.747 11.610
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 137.874 54.511 35.080 38.237 265.702

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 71.829 37.562 10.557 2.532 122.480
Αποσβέσεις έτους - 7.402 4.085 599 12.086
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - 1.280 - (64) 1.216
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 71.829 46.244 14.642 3.067 135.782

Aναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 66.045 8.267 20.438 35.170 129.920

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 137.874 54.511 35.080 38.237 265.702
Προσθήκες - 48 - 35 83
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - 533 - (844) (311)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 137.874 55.092 35.080 37.428 265.474

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 71.829 46.244 14.642 3.067 135.782
Αποσβέσεις περιόδου - 1.555 1.147 151 2.853
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (1.286) - (64) (1.350)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 71.829 46.513 15.789 3.154 137.285

Αναπόσβεστη αξία στις �31 Μαρτίου 2008 66.045 8.579 19.291 34.274 128.189  
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11. ΔΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007

Δάνεια και προκαταβολές 21.137 21.193
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 54.982 47.824

Σύνολο 76.119 72.615  

12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007

Αργό πετρέλαιο 519.650 445.486
Διυλισμένα και ημιτελή προϊόντα 882.058 963.822
Πετροχημικά 39.224 46.968
Αναλώσιμα, ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες 88.024 88.952
 - Μείον: Πρόβλεψη για ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες (14.068) (14.068)

Σύνολο 1.514.888 1.531.161  

13. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007

Πελάτες 1.007.688 1.067.471
Λοιπές απαιτήσεις 218.688 186.282
Παράγωγα προς πώληση (Σημ. 20) 1.149 247
Προπληρωθέντα έξοδα και προκαταβολές 25.469 25.245

Σύνολο 1.252.994 1.279.244  

14. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 87.537 131.048
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 115.073 77.402

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 202.610 208.450  

Τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις (που γίνονται για περιόδους λιγότερο 
των τριών μηνών). 
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15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2007 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081

31 Μαρτίου 2008 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081  

Δικαιώματα Προαίρεσης 

Μέχρι και το τέλος χρήσης του 2004, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. προσέφερε ένα πρόγραμμα δικαιωμάτων 
προαίρεσης αγοράς μετοχών στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η τιμή άσκησης αυτών των 
δικαιωμάτων καθορίζεται βάσει της απόδοσης της μετοχής της επιχείρησης σε σχέση με την αγορά και τα 
δικαιώματα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν μέσα σε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα τα ανώτατα 
στελέχη είχαν την επιλογή να αποκτήσουν 47.660 μετοχές στην τιμή των €9,68 η κάθε μία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2006 και 3.440 μετοχές στην τιμή των € 6,97 η κάθε μία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007. Ήδη τα δικαιώματα αυτά 
έχουν ασκηθεί και δεν υπάρχει υπόλοιπο δικαιωμάτων προς απόκτηση από το παραπάνω πρόγραμμα. 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. που έγινε στις 25 Μαΐου 2005, ενέκρινε ένα 
αναθεωρημένο πρόγραμμα δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών με σκοπό την σύνδεση του αριθμού μετοχών 
που χορηγούνται στους εργαζομένους της εταιρείας με τα οικονομικά αποτελέσματα και την απόδοση του Ομίλου 
και της διοίκησης του. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. που έγινε τις 31 Μαΐου 
2006, ενέκρινε την παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας (stock option) για το έτος 
2005, συνολικά για 272.100 μετοχές. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 17 Μαΐου 2007 
ενέκρινε την παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας (stock option) για το έτος 2006 
για συνολικά 408.015 μετοχές. 

16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 

κινδύνου
Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 82.011 98.420 1.501 389.380 571.312
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην 
αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 
(Σημ. 20) - - (48.881) - (48.881)
Μεταφορές στα αποθεματικά 15.818 - - 21.807 37.625
Μεταφορές στα κέρδη εις νέον (Ν. 3220/04) - - - (44.818) (44.818)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 97.829 98.420 (47.380) 366.369 515.238
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην 
αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 
(Σημ. 20) - - (32.376) - (32.376)
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2008 97.829 98.420 (79.756) 366.369 482.862  

Τακτικό αποθεματικό 

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

Τα ειδικά αποθεματικά αφορούν κυρίως αποθεματικά που προκύπτουν λόγω φορολογικών αναπροσαρμογών 
στοιχείων του ενεργητικού και την κατηγοριοποίηση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν: 

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

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

(γ) Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου 3220/04, ποσό €44,8 εκ. έχει ταξινομηθεί από τα «Αφορολόγητα 
Αποθεματικά» στα «Κέρδη εις νέον». Μετά την ταξινόμηση αυτή, στα «Αφορολόγητα Αποθεματικά» 
παραμένει ποσό €36,3 εκ. στα πλαίσια των περιβαλλοντολογικών αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και 
3291/04 και για τα οποία έχουν δοθεί στο ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. όλα τα απαραίτητα παραστατικά και εκκρεμεί 
επίσημη έγκριση. Περαιτέρω πληροφορίες για τα αποθεματικά αυτά βρίσκονται στη Σημείωση 30στ, 
«Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις». 

17. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 383.847 402.585
Ομολογιακό δάνειο - -
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 383.847 402.585

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 803.475 765.639
Τρέχουσα αναλογία μακροπρόθεσμου χρέους 19.977 20.871
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 823.452 786.510

Σύνολο δανείων 1.207.298 1.189.095  

Η Hellenic Petroleum Finance Plc (HPF) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι 100% 
θυγατρική της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. Η εταιρεία ενεργεί ως ο κεντρικός χρηματοδοτικός φορέας του Ομίλου. 
Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματαγορές με σκοπό τη 
χρηματοδότηση των εταιρειών του Ομίλου. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων της HPF την 31 Μαρτίου 2008 
ανερχόταν στο ισόποσο των  €918 εκατ.. 

Τον Απρίλιο 2006, η HPF σύναψε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €300 εκατ. και διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα 
παράτασης για ένα επιπλέον έτος με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. Το 2007 η HPF εξάσκησε το 
δικαίωμα παράτασης και νέα λήξη του δανείου ορίστηκε η 15 Απριλίου 2008. Τον Απρίλιο 2008, το δάνειο 
ανανεώθηκε για ένα επιπλέον έτος έως την 14 Απριλίου 2009 και το ύψος του αυξήθηκε σε €400 εκατ.. Οι τράπεζες 
που συμμετέχουν στο δάνειο είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υποκατάστημα Λονδίνου), η Alpha Bank 
A.E. (υποκατάστημα Λονδίνου) και η EFG Eurobank Ergasias S.A. (υποκατάστημα Λονδίνου). Την 31 Μαρτίου 
2008 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν στο ισόποσο των  €166 εκατ. 
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Τη 2 Φεβρουαρίου 2007 η HPF υπέγραψε πενταετές κοινοπρακτικό δάνειο ύψους $1,18 δισεκατομμυρίων με 
δυνατότητα δύο παρατάσεων, έκαστη διάρκειας ενός έτους , με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. Στο 
δάνειο συμμετέχουν δεκαπέντε ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το δάνειο απαρτίζεται από 
μακροπρόθεσμο δανεισμό και ανακυκλούμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Το 2007 η HPF εξάσκησε το πρώτο 
δικαίωμα παράτασης του δανείου για ένα επιπλέον έτος έως την 31 Ιανουαρίου 2013. Όλα τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που συμμετέχουν στο δάνειο συναίνεσαν στην παράταση με εξαίρεση ενός του οποίου η συμμετοχή στο 
δάνειο ανέρχεται σε $20 εκατ. Την 31 Μαρτίου 2008, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν στο ισόποσο 
των €752 εκατ. εκ των οποίων ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός  ανερχόταν στο ισόποσο των €435 εκατ. 

18. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007

Επιχορηγήσεις 25.614 25.614
Νομικές υποθέσεις & προβλέψεις φόρου 7.876 7.867
Παράγωγα χαρακτηρισμένα για αντιστάθμιση ταμειακών 
ροών (Σημ. 20) 106.340 63.173
Λοιπά παράγωγα (Σημ. 20) 20.442 16.321
Λοιπές προβλέψεις 18.614 28.122

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 178.886 141.097  

Προκαταβολές από το Δημόσιο 

Οι προκαταβολές από την κυβέρνηση (Ελληνικό Κράτος) στον Όμιλο για σκοπούς έρευνας και εξερεύνησης που 
ανέρχονται σε € 25.614 έχουν καταγραφεί ως υποχρέωση δεδομένου ότι ένα τέτοιο ποσό μπορεί να καταστεί 
πληρωτέο εφόσον υπάρχουν έσοδα από δραστηριότητα στις σχετικές γεωγραφικές περιοχές. Οι όροι της 
αποπληρωμής θα καθοριστούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, εφόσον συντρέχει λόγος. 

Περιβαλλοντολογικό κόστος 

Δεν έχει γίνει πρόβλεψη περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς 
ο Όμιλος έχει συγκεκριμένη πολιτική αποκατάστασης και αντιμετώπισης περιβαλλοντολογικών θεμάτων. 

Σχετικά με τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων, ο Όμιλος έχει καθαρή θέση που είναι ασήμαντα ελλείπεις, δηλ, η 
κατανομή των δικαιωμάτων συμβαδίζει με τις πραγματικές και προβλεπόμενές εκπομπές ρύπων 

19. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007

Προμηθευτές 505.640 655.833
Δεδουλευμένα έξοδα 51.168 47.572
Κρατικές επιχορηγήσεις 30.010 30.893
Παράγωγα προς πώληση (Σημ. 20) 22.077 14.641
Λοιπές υποχρεώσεις 41.883 79.166

Σύνολο 650.778 828.105  
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20. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Παράγωγα προς πώληση 

Στα πλαίσια της διαχείρισης των κινδύνων από τις μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων των προϊόντων και του 
αργού πετρελαίου, η Εταιρεία διενεργεί πράξεις παραγώγων για μελλοντικές τιμές. Στο βαθμό που αυτά τα 
συμβόλαια δεν χαρακτηρίζονται ως πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου, ταξινομούνται ως παράγωγα προς πώληση. Η 
εύλογη αξία των παραγώγων προς πώληση αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό στους «Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις» 
και στους «Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις», εφόσον η ημερομηνία λήξης είναι εντός 12 μηνών και στα 
«Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» και «Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις» εφόσον η υπολειπόμενη 
διάρκεια υπερβαίνει τους 12 μήνες. Διακυμάνσεις στην εύλογη αξία των παραγώγων αυτών καταχωρούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων στα «Λοιπά έσοδα / έξοδα». 

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβάνουν 
χρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ICE futures), εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης (options), και σύνθετες θέσεις των ανωτέρω προϊόντων, οι οποίες αντιστοιχούν 
στις απόλυτες τιμές, ή τα  περιθώρια διύλισης της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία στα πλαίσια διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου και του κινδύνου διακύμανσης τιμών εμπορεύσιμων 
αγαθών δραστηριοποιείται σε αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών παραγώγων με τρίτους αντισυμβαλλόμενους με 
σκοπό την αντιστάθμιση των ανοιχτών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται από την εμπορική δραστηριότητα της 
Εταιρείας. Τα αποτελέσματα των πράξεων παραγώγων που διενεργούνται θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του 
«Κόστος Πωληθέντων». Το μέρος του κέρδους / (ζημιές) το οποίο αντιστοιχεί σε πράξεις παραγώγων ισούται για τις 
31 Μαρτίου 2008 με (€19.633) (31 Μαρτίου 2007: (€38.029)). 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση της ανοιχτής θέσης με τα 
χρηματοοικονομικά παράγωγα που χρησιμοποιήθηκαν, το αποτέλεσμα αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στο «Κόστος 
Πωληθέντων». Τα σχετικά ποσά, καθώς και οποιαδήποτε από άλλες πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου οι οποίες δεν 
παρουσιάζουν επαρκή συσχέτιση η αποτελούν πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου χρηματικών ροών χωρίς να 
συνδέονται με συγκεκριμένη εμπορική πράξη, ανέρχονται για τις 31 Μαρτίου 2008 σε (€5.257) (31 Μαρτίου 2007: 
€8.305) και συμπεριλαμβάνονται στα «Λοιπά (έξοδα) / έσοδα. 

Παράγωγα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα με στόχο να διαχειριστεί ορισμένους κινδύνους στη 
διακύμανση τιμών εμπορεύσιμων αγαθών. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί σε μια σειρά πράξεων 
παραγώγων στις τιμές εμπορεύσιμων αγαθών (Commodity price swaps), πράξεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί σαν 
πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών και έχουν αξιολογηθεί ως πολύ αποτελεσματικές. Ως εκ τούτου, 
οποιεσδήποτε αλλαγές στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται στα αποθεματικά σύμφωνα τον λογιστικό χειρισμό 
πράξεων αντιστάθμισης κινδύνων του ΔΛΠ 39. Η εύλογη αξία των παραγώγων για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό στα «Δάνεια, Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» και στις «Προβλέψεις και 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις». Η αποτίμηση σε εύλογη αξία των παραγώγων αυτών κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού, καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση της ανοιχτής θέσης με τα 
χρηματοοικονομικά παράγωγα που χρησιμοποιήθηκαν, αυτά αποχαρακτηρίζονται ως πράξεις αντιστάθμισης 
κινδύνου χρηματικών ροών. Τα σχετικά ποσά ανέρχονται για τις 31 Μαρτίου 2008 σε (€4.122) (31 Μαρτίου 2007: 
€0) και συμπεριλαμβάνονται στα «Λοιπά (έξοδα) / έσοδα. 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στην ημερομηνία ισολογισμού ανέρχεται στην εύλογη αξία των στοιχείων 
ενεργητικού των παραγώγων αυτών στον Ισολογισμό. 
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31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007
Στοιχεία  
Ενεργη-
τικού

Υποχρε-
ώσεις

Στοιχεία  
Ενεργη-
τικού

Υποχρε-
ώσεις

Παράγωγα προς πώληση
Παράγωγα αγαθών:
   Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps) 1.149 22.077 247 14.641

1.149 22.077 247 14.641

Σύνολο εύλογης αξίας παραγώγων προς πώληση 1.149 22.077 247 14.641

Παράγωγα χαρακτηρισμένα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών:
   Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps) - 126.782 - 79.494
Σύνολο εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών - 126.782 - 79.494

Σύνολο 1.149 148.859 247 94.135

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps) (Σημ. 11, 18) - 126.782 - 79.494
- 126.782 - 79.494

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps) (Σημ. 13, 19) 1.149 22.077 247 14.641
1.149 22.077 247 14.641

Σύνολο εύλογης αξίας παραγώγων 1.149 148.859 247 94.135  

21. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
Σημ. 31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Κέρδη προ φόρων 139.291 70.091
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 9,10 33.885 32.188
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου ενεργητικού (1.036) (1.125)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6 8.946 10.149
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μερίσματα (17.907) (9.765)
Προβλέψεις 30.801 1.971
Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές δανείων (23.108) 3.544

170.872 107.053

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεμάτων 16.274 82.586
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (19.247) 14.034
Μείωση υποχρεώσεων (167.681) (117.103)

(170.654) (20.483)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 218 86.570  
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22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στην Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται έσοδα, κόστη και 
έξοδα, τα οποία προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και συνδεδεμένων μερών. Τέτοιες συναλλαγές 
περιλαμβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης 
και στο σύνολο ανήλθαν σε: 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Χρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 227.801 226.127
Χρεώσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 44.233 6.805

272.034 232.932

31 Μαρτίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007
Υπόλοιπο σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2.734 1.961
Υπόλοιπο από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 188.608 139.449

191.342 141.410

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
31 Μαρτίου 2008 31 Μαρτίου 2007

Χρεώσεις απο αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 854 864  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί ο Όμιλος 
για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Συνδεδεμένα μέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου: 
• Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
• Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
• Ολυμπιακές Αερογραμμές / Ολυμπιακή Αεροπορία 

β) Χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών τους) που τελούν υπό κοινό έλεγχο 
με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου. Την 31 Μαρτίου 2008, οι δανειακές υποχρεώσεις του 
Ομίλου ήταν ύψους €291.εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €283 εκατ.) και αφορούσαν υποχρεώσεις προς τις ακόλουθες 
συνδεδεμένες τράπεζες: 

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
• Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

γ) Κοινοπραξίες με τρίτους: 

• OMV Aktiengesellschaft 
• Sipetrol 
• Woodside – Repsol – Helpe 
• Oil Search, Melrose 

δ) Συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης: 
• Εταιρεία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών (EAKAA) 
• Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 
• Βόλος Pet Industries A.E. 
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• Spata Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 

ε) Χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών τους) στα οποία ασκείται έλεγχος 
από μέρη που κρατούν σημαντικό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου. Την 31 Μαρτίου 2008, οι δανειακές 
υποχρεώσεις του Ομίλου ήταν ύψους €182 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €178 εκατ.) και αφορούσαν υποχρεώσεις 
προς τις ακόλουθες συνδεδεμένες τράπεζες: 

• EFG Eurobank Ergasias A.E. 

στ) Επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται έλεγχος από μέρη που κρατούν σημαντικό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο 
του Ομίλου. 

• Private Sea Marine Services (πρώην Lamda Shipyards) 

23. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι σημαντικότερες συμβατικές υποχρεώσεις του Ομίλου είναι: 
• Κεφαλαιουχικές επενδύσεις συνολικού ποσού €150 εκατ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. (31 

Δεκεμβρίου 2007: €193 εκατ.). Από τα €150 εκατ. τα €80 σχετίζονται με το πρόγραμμα αναβάθμισης 
του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. 

• Δαπάνες στα πλαίσια της έρευνας για παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ύψους €17 
εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2007: €17 εκατ.). Οι δαπάνες θα εξαρτηθούν από την πρόοδο της έρευνας. 

24. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις σε σχέση με τραπεζικές και λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια των εμπορικών των συναλλαγών. Δημιουργούνται προβλέψεις έναντι 
τέτοιων θεμάτων όπου θεωρείται απαραίτητο και συμπεριλαμβάνονται στις «Λοιπές Προβλέψεις» (σημ. 19). 
α. Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και έχει διάφορες υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα σχετικές με 
τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Με βάση τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα πληροφορίες, η διοίκηση 
πιστεύει ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου ή 
στην οικονομική της θέση. 

β. Τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2007. Η 
Διοίκηση δεν εκτιμά ότι θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους πέρα 
από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

γ. Μετά από ένα ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί το δεξαμενόπλοιο KRITI-GOLD το Νοέμβριο του 1998, στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, τέσσερις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους. Σχετικά με αυτό το 
ατύχημα έχουν κατατεθεί τέσσερις αγωγές για αποζημίωση ενάντια στον πλοιοκτήτη και την Εταιρεία. Από τις 
τέσσερις αγωγές, οι τρεις έχουν ήδη τακτοποιηθεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η τελευταία αγωγή 
ακόμη εκκρεμεί, το αποτέλεσμα της οποίας δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου η στην 
οικονομική του θέση. 

δ. Η Εταιρεία έχει δώσει επιστολές διαβεβαιώσεων και εγγυητικές επιστολές ύψους €1.251 εκατ. στις τράπεζες για 
τα δάνεια που χορηγούνται στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, το εναπομένον ποσό των 
οποίων ανέρχονταν στις 31 Μαρτίου 2008 σε €1.050 εκατ. και περιλαμβάνεται στα κονδύλια δανείων του Ομίλου. 
Επίσης ο Όμιλος έχει δώσει επιστολές διαβεβαίωσης και εγγυητικές επιστολές καλής θελήσεως σε τρίτους ύψους 
€469 εκατ. για την εκτέλεση συμβολαίων που έχει υπογράψει ο Όμιλος. 

ε. Τον Οκτώβριο του 2002, τα Ελληνικά Πετρέλαια εγγυήθηκαν μέσω εγγυητικής επιστολής ύψους €45 εκατ., η 
όποια εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την πραγματοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος στα 
πλαίσια της απόκτησης της Jugopetrol AD Kotor. Με 31 Μαρτίου 2008 η εγγυητική έχει μειωθεί στα €2 εκατ. (31 
Δεκεμβρίου 2007: € 17 εκατ.). 

στ. Ο Όμιλος έχοντας ακολουθήσει την ίδια πολιτική με το παρελθόν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 
3220/2004, έχει δημιουργήσει σε προηγούμενες χρήσεις αφορολόγητα αποθεματικά σε σχέση με επενδυτικά σχέδια 
που ανέρχονται σε ποσό περίπου €81 εκατομμυρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του 
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εν λόγω νόμου χαρακτηρίζοντας τον ως κρατική επιχορήγηση που δεν είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές οδηγίες. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση για να εναρμονιστεί με τις κοινοτικές οδηγίες  ψήφισε στις 22 Νοεμβρίου 2007 το Ν 
3614/2007 ακυρώνοντας τις διατάξεις του Ν 3220/2004, επιτρέποντας όμως στις εν λόγω εταιρείες να 
ταξινομήσουν επενδύσεις κάτω από άλλους υφιστάμενους αναπτυξιακούς νόμους και καλώντας τις εταιρίες να 
πληρώσουν οποιουσδήποτε φόρους στα υπολειπόμενα πόσα. Από τα €81 εκατομμύρια, τα €70 εκατομμύρια 
θεωρούνται ότι σχετίζονται με άλλους αναπτυξιακούς νόμους, μειώνοντας έτσι την τελική φορολογική υποχρέωση 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τόκων στα €3 εκατομμύρια. Παρά ταύτα, ακολουθώντας αυστηρά την 
ερμηνευτική οδηγία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έχουν γίνεις φορολογικές δηλώσεις €19,5 εκατομμυρίων 
με αίτηση επιστροφής φόρου €16,5 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας έχει αναγνωριστεί στις 
οικονομικές καταστάσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2007 συνολική φορολογική επιβάρυνση 
συμπεριλαμβανομένων οφειλόμενων τόκων ύψους €13,5 εκατομμύριων και ένα επιπλέον ποσό ύψους €6 
εκατομμυρίων στις οικονομικές καταστάσεις που λήξαν 31 Μαρτίου 2008, θεωρώντας οιανδήποτε πιθανή 
επιστροφή φόρου ως ενδεχόμενο στοιχείο ενεργητικού χωρίς καταχώρηση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία βρίσκονται 
στο στάδιο εξέτασης από τις φορολογικές αρχές. 

ζ. Ύστερα από καταγγελίες της ΙΑΤΑ η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα στην τιμολόγηση των 
καυσίμων πολιτικής αεροπορίας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας η επιτροπή 
επέβαλε πρόστιμο τάξεως €9,4 εκατ. σε όλα τα ελληνικά διυλιστήρια.  Το ποσοστό που αναλογεί στα Ελληνικά 
Πετρέλαια ανέρχεται €7,3 εκατ. και βασίζεται σε ένα ποσοστό των αντίστοιχων πωλήσεων του έτους που είχε 
προηγηθεί της έρευνας. Καθώς οι πληρωμές του ποσού αυτού έχουν ήδη αρχίσει, ο Όμιλος έχει κάνει πρόβλεψη 
έναντι της ενδεχόμενης αυτής υποχρέωσης, διατηρώντας όμως τη θέση του ότι το σκεπτικό της απόφασης δεν 
έλαβε υπ’ όψη κρίσιμα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έρευνα. Προς τούτο έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ενώ παράλληλα ασκήθηκε και αίτηση αναστολής η οποία έγινε μερικώς δεκτή, 
δηλαδή ανεστάλη μεν η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν με την απόφαση της Επ. 
Ανταγωνισμού μέχρι την 31 Αυγούστου 2007 (έκτοτε δε έχουν επέλθει οι αναγκαίες προσαρμογές), αλλά δεν 
ανεστάλη ως προς την πληρωμή του προστίμου. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης δεν θα έχει 
οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματά του. Η εκδίκαση της προσφυγής που είχε ορισθεί για τις 27 
Σεπτεμβρίου 2007 και ανεβλήθη για τις 17 Ιανουαρίου 2008, έχει ορισθεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2008. 

η. Με βάση το νόμο 3587/2007 της 10 Ιουλίου, 2007, άρθρο 20, επανήλθαν αυτοδικαίως στο Δημόσιο, χωρίς την 
έκδοση οποιασδήποτε πράξης, τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, επί 
χερσαίων και θαλασσίων περιοχών της χώρας που έχουν παραχωρηθεί με σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων στη 
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων (ΔΕΠ) από το έτος 1976 μέχρι το έτος 1984, και την Δημόσια Επιχείρηση 
Πετρελαίων Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ ΕΚΥ) από το έτος 1988 μέχρι το έτος 1995, καθώς 
και με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 417/1995. Με το ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι η Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του εν 
λόγω νόμου, όλα τα στοιχεία, μελέτες, χάρτες και εν γένει κάθε έγγραφο που είναι στη κατοχή της και που αφορούν 
τις γινόμενες εργασίες έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις παραχωρημένες περιοχές. 
Στα πλαίσια των Λογιστικών αρχών και πολιτικών που ακολουθούνται, ο Όμιλος δεν είχε κεφαλαιοποιήσει 
δικαιώματα έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης στην Ελλάδα στις οικονομικές καταστάσεις. Όλες οι δαπάνες 
που αφορούσαν εργασίες έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις παραχωρημένες περιοχές 
έχουν εξοδοποιηθεί στις περιόδους που έλαβαν χώρα οι εργασίες αυτές. Ως εκ τούτου, δεν εμφανίζεται καμία 
σημαντική επίδραση στις οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της από 
τον νόμο 3587/2007. Ο Όμιλος εξετάζει τα νέα δεδομένα και το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με στόχο να 
καθορίσει τις επόμενες ενέργειες της και την στρατηγική για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα. 
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25. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Η πρόταση για τη γενική συνέλευση για συμπληρωματικό μέρισμα €0,28 ανά μετοχή (Σύνολο €85.578) εγκρίθηκε 
από το διοικητικό συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2007. Το ποσό συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές 
καταστάσεις και έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 17 Μαΐου 2007. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 8 Αυγούστου 2007, κατά την οποία ενέκρινε τις 
εξαμηνιαίες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 
30 Ιουνίου 2007, αποφάσισε και ενέκρινε τη καταβολή προμερίσματος χρήσης 2007, ποσού €0,15 ανά μετοχή 
(Σύνολο €45.845). Η σχετική απεικόνιση του μερίσματος εμφανίζεται στις παρούσες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου στην περίοδο που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2007. 

Η πρόταση για τη γενική συνέλευση για συμπληρωματικό μέρισμα € 0,35 ανά μετοχή (Σύνολο € 106.972) 
εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2008. Το ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις καθώς δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

26. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έδρα Εταιρείας
Ποσοστό 

συμμετοχής
Μέθοδος 

Ενοποίησης
ΕΚΟ Α.Ε Εμπορική ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΚΟΤΑ KΩ Εμπορική ΕΛΛΑΔΑ 49,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΕΚΟ Α.Ε 
ΣΤΙΣ 8/10/2007) Φυσικό Αέριο

ΕΛΛΑΔΑ
100,00%

ΠΛΗΡΗΣ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Εμπορική ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
EKO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Εμπορική ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
EKO-YU AD ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Εμπορική ΣΕΡΒΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
EKO ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΤΔ Εμπορική ΓΕΩΡΓΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL Μητρική υποομίλου ΑΥΣΤΡΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΣ Εμπορική ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
HELPE SERVICES LTD (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 27/12/2007) Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
HELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
HELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
HELLENIC PETROLEUM GEORGIA (HOLDINGS) LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
JUGOPETROL AD KOTOR Εμπορική ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 54,35% ΠΛΗΡΗΣ
GLOBAL ΑΛΒΑΝΙΑ Α.Ε Εμπορική ΑΛΒΑΝΙΑ 99,96% ΠΛΗΡΗΣ
ELDA PETROL ALBANIA Εμπορική ΑΛΒΑΝΙΑ 99,96% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. Μητρική υποομίλου ΕΛΛΑΔΑ 63,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Αγωγός πετρελαίου ΕΛΛΑΔΑ 50,40% ΠΛΗΡΗΣ
OKTA CRUDE OIL REFINERY A.D Διύλιση ΣΚΟΠΙΑ 51,35% ΠΛΗΡΗΣ
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Μηχανολογική ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Ε. Πετροχημικά ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ναυτιλιακή ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενέργεια ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC Χρηματοοικον. Υπηρεσίες ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ενέργεια ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΔΕΠΑ Α.Ε.. Φυσικό Αέριο ΕΛΛΑΔΑ 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ARTENIUS HELLAS S.A.(ΠΡΩΙΝ V.P.I. S.A.) Πετροχημικά ΕΛΛΑΔΑ 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ε.Α.Κ.Α.Α Αγωγός πετρελαίου ΕΛΛΑΔΑ 50,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΗ Α.Ε. Αγωγός πετρελαίου ΕΛΛΑΔΑ 25,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
 

27 από 27 

27. ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

α. Στις 24 Ιουλίου, 2007, η Ελληνικά Πετρέλαια υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με την Edison SpA, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ιταλία, δημιουργώντας μια στρατηγική συμμαχία στη 
παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η συναλλαγή προβλέπει την ίδρυση κοινοπραξίας όπου θα 
συμμετέχουν ισότιμα τόσο στο μετοχικό κεφάλαιο όσο και στη διοίκηση η Ελληνικά Πετρέλαια και η Edison SpA. 

Σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας, η Ελληνικά Πετρέλαια θα συνεισφέρει στην κοινοπραξία όλες τις τρέχουσες 
δραστηριότητες της στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. , στην οποία ανήκει η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου, συνδυασμένου κύκλου, δυναμικότητας 
390MW στη Θεσσαλονίκη. Η Edison θα συνεισφέρει στη κοινοπραξία την κατά 65% συμμετοχή της στην εταιρεία 
Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε., η οποία έχει άδεια εγκατάστασης μονάδας φυσικού αερίου, συνδυασμένου 
κύκλου, δυναμικότητας 420MW στη Θίσβη Βοιωτίας. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5, μία εταιρεία πρέπει να ταξινομεί ένα Πάγιο στοιχείο ενεργητικού διαθέσιμο προς πώληση 
εάν η τρέχουσα της αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσα από μία πράξη πώλησης παρά μέσα από συνεχόμενη χρήση. 
Δεδομένου ότι η πρόθεση της εταιρείας δεν είναι η ανάκτηση της τρέχουσας αξίας της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 
μέσα από τη πώληση της αλλά η από επένδυση του 50% της εταιρείας και η επέκταση των δραστηριοτήτων στο 
τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, η συναλλαγή δεν πλήρη τα κριτήρια μίας επένδυσης 
κατεχόμενης προς πώληση και δεν πρέπει να παρουσιαστεί σαν «Διακοπείσες Δραστηριότητες». 

Για αυτό το λόγω, η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης ενοποιείται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου με τη μέθοδο της πλήρης ενοποίησης και δεν έχει ταξινομηθεί ως «Διακοπείσες Δραστηριότητες». 

Η συναλλαγή υπόκειται σε τελικό έλεγχο που θα καλύπτει οικονομικά, νομικά και τεχνικά θέματα καθώς επίσης 
και την οριστικοποίηση όλων των όρων και τις εταιρικής μορφής των νέων δραστηριοτήτων. Σαν αποτέλεσμα, ο 
Όμιλος θα είναι σε θέση να επιμετρήσει και να παρουσιάσει την πλήρη επίδραση στα Οικονομικά αποτελέσματα 
της Εταιρείας και του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  

Στις 31 Μαρτίου 2008, η συναλλαγή αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν είχε καμία επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου. 

β. Βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ (θυγατρική του Ομίλου με ποσοστό 
63%) και της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ. (βλέπε οικονομικές καταστάσεις Ομίλου 31 Δεκεμβρίου 2007 σημ. 30 
καθώς και τη σημ. 5 στις παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), η ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ μεταβίβασε 
20% των μετοχών της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε., στην κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. όπως προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία 
αγοραπωλησίας των μετοχών της ΟΚΤΑ. Η συναλλαγή διενεργήθηκε σύμφωνα με την πολιτική της οικονομικής 
οντότητας την οποία έχει επιλέξει ο Όμιλος για συναλλαγές με τους μετόχους της μειοψηφίας. O Όμιλος έχει 
υιοθετήσει την πολιτική σύμφωνα με την οποία χειρίζεται τις συναλλαγές με τους μετόχους της μειοψηφίας με τον 
ίδιο τρόπο που χειρίζεται τις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Όσον αφορά τις αγορές που 
πραγματοποιούνται από τους μετόχους της μειοψηφίας, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε και του 
αποκτηθέντος σχετικού μεριδίου της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής αφαιρείται από τα ίδια 
κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την πώληση στους μετόχους της μειοψηφίας καταχωρούνται επίσης 
στα ίδια κεφάλαια. Όσον αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στους μετόχους της μειοψηφίας, η διαφορά 
μεταξύ των ληφθέντων ποσών και του σχετικού μεριδίου των μετόχων της μειοψηφίας καταχωρείται επίσης στα 
ίδια κεφάλαια. Στην παραπάνω συναλλαγή η ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο επί της 
ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. και κατόπιν τούτου τα κέρδη που απορρέουν από τη μεταβίβαση των μετοχών σε μετόχους 
μειοψηφίας παρουσιάζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 


