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ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
www.pricewaterhousecoopers.gr 
e-mail:pwc.greece@gr.pwcglobal.com 
Tel: +30 (210) 6874 400 
Fax: +30 (210) 6874 444 

Εκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

 

Ελέγξαμε τo συνημμένο ενοποιημένο Ισολογισμό της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η 
«Εταιρεία») και των θυγατρικών της εταιρειών (ο «Όμιλος») της 31ης Δεκεμβρίου 2005 και τις 
σχετικές ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων, Ταμειακών Ροών και Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005. Η 
ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 
47, βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας.  Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και 
τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων  με βάση το διενεργηθέντα 
έλεγχο. 

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό 
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι 
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων 
που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις.   Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της 
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που 
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. 

Κατά τη γνώμη μας οι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών του καθώς και τις ταμειακές ροές 
του Ομίλου της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, κατά τη γνώμη μας οι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών του καθώς και τις ταμειακές ροές 
του Ομίλου της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδίδονται από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων. 

Αθήνα,  2 Μαρτίου 2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία         Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές      ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
 

Χαλάνδρι       : Λεωφ. Κηφισίας 268/270, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ.: +30 (210) 6874 400, fax: +30 (210) 6874 444 
Πειραιάς        : Φιλελλήνων 5-7, 185 36 Πειραιάς, τηλ.: +30 (210) 4594 050, fax: +30 (210) 4293 936 
Θεσσαλονίκη : Εθνικής Αντιστάσεως 17, 551 34 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 (2310) 488 880, fax: +30 (2310) 459 487 
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για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (5) από (47) 

Ενοποιημένος ισολογισμός 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 6 1.405.940 1.355.703
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 7 94.859 83.353
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8 357.858 287.484
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 42.255 11.003
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 2.092 1.369
Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 36.078 30.874

1.939.082 1.769.786
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 9 1.169.098 675.851
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 888.079 654.891
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 193.630 181.178

2.250.807 1.511.920

Σύνολο ενεργητικού 4.189.889 3.281.706

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.019.963 1.019.157
Aποθεματικά 14 543.642 329.023
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 590.933 505.919
Κεφάλαοιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 2.154.538 1.854.099

Δικαιώματα μειοψηφίας 101.924 95.395

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.256.462 1.949.494

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 16 539.573 321.404
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 18.645 21.294
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18 133.747 127.873
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 19 67.348 59.683

759.313 530.254
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 637.043 497.760
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 153.045 56.720
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16 356.360 247.478
Μερίσματα πληρωτέα 27.666 -

1.174.114 801.958
Σύνολο υποχρεώσεων 1.933.427 1.332.212

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.189.889 3.281.706  
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για το έτος 2005 εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2006. 
 
 
 

Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διευθυντής Γενικής και 
Αναλυτικής Λογιστικής 

    
Ευθύμιος Χριστοδούλου Παναγιώτης Καβουλάκος Ανδρέας Σιάμισιης Αθανάσιος Σολωμός 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (6) από (47) 

Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

Έτος που έληξε
Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Καθαρές πωλήσεις 6.653.078 4.907.278

Κόστος πωληθέντων (5.797.277) (4.330.634)

Μεικτό κέρδος 855.801 576.644

Έξοδα διάθεσης, διανομής και διοίκησης (355.823) (352.837)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (11.579) (13.115)

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 21 37.982 28.063

Προβλέψεις απομείωσης - (28.000)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 526.381 210.755

Αποτελέσμα χρηματιοικονομικής λειτουργίας 22 (11.047) (3.505)

Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (24.823) 34.099

Καθαρά αποτελέσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων 8 4.317 (1.695)

Κέρδη προ φόρων 494.828 239.654

Φόρος εισοδήματος 23 (153.944) (108.882)

Καθαρά κέρδη έτους 340.884 130.772

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής εταιρείας 334.222 128.218
Μετόχους μειοψηφίας 6.662 2.554

340.884 130.772

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 24 1,09 0,42  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (7) από (47) 

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά

Αποτέλεσματα 
εις νέον Σύνολο

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2004 1.018.835 225.336 545.384 1.789.555 94.256 1.883.811

Καθαρά κέρδη περιόδου - - 128.218 128.218 2.554 130.772
Συναλλαγματικές διαφορές - - (3.351) (3.351) (1.415) (4.766)
Μερίσματα 2003 - - (61.093) (61.093) - (61.093)
Μεταφορές στα αποθεματικά - 103.687 (103.687) - - -
Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών 322 - - 322 - 322
Αρχική ενοποίηση HP Services Ltd. - - 448 448 - 448

Υπόλοιπο  την 31 Δεκεμβρίου 2004 1.019.157 329.023 505.919 1.854.099 95.395 1.949.494

Εφαρμογή ΔΠΧΠ 3 - - 87.474 87.474 - 87.474

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005 1.019.157 329.023 593.393 1.941.573 95.395 2.036.968

Μεταφορά στο τακτικό αποθεματικό - 181.337 (181.337) - - -
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 334.222 334.222 6.662 340.884
Συναλλαγματικές διαφορές - - 3.199 3.199 (133) 3.066
Μεταφορές στα αποθεματικά - 33.282 (33.282) - - -
Μερίσματα 2004 - - (79.435) (79.435) - (79.435)
Προμέρισμα 2005 - - (45.827) (45.827) - (45.827)
Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών 806 - - 806 - 806

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2005 1.019.963 543.642 590.933 2.154.538 101.924 2.256.462  
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (8) από (47) 

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26 (11.260) 147.215

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (11.260) 147.215

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 6, 7 (185.075) (296.837)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 6 - 1.292
Μερίσματα εισπραχθέντα 732 694
Έσοδα από πώληση δικαιώματος ΔΕΠΑ - 20.000
Καθαρές ταμειακές ροές από λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία - 4.821
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις 870 3.786
Εισπραχθέντες τόκοι 22 13.168 13.182
Μειώση/ (αύξηση) μετοχικού κεφαλαίου σε συνδεδεμενες επιχειρήσεις 8 (52) -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (170.357) (253.062)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι 22 (24.215) (16.687)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (97.596) (61.093)
Έσοδα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 806 322
Καθαρές ταμειακές ροές από βραχυπρόθεσμα δάνεια 108.882 20.854
Εισροές από μακροπρόθεσμα δάνεια 350.150 77.780
Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων (150.010) (38.685)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 188.017 (17.509)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.400 (123.356)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 12 181.178 304.129

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.052 405

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.400 (123.356)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 12 193.630 181.178

Έτος που έληξε

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

O Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια («ο Όμιλος») λειτουργεί κυρίως στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια στον τομέα της 
ενέργειας. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν την έρευνα και παραγωγή υδρογοναθράκων, την 
διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και την παροχή υπηρεσιών 
σχετικά με την εμπορία και την διανομή προιόντων φυσικού αερίου. Ο Όμιλος παρέχει επίσης τεχνικές 
υπηρεσίες και πρόσφατα έχει ολοκληρώσει την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η μητρική εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Αμαλίας 54 ,105 58 Αθήνα. Οι μετοχές της εταιρείας είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για το έτος 2005 εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2006. Οι Μέτοχοι του Όμίλου έχουν τη δυνατότητα να 
τροποποιήσουν τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά τη Δημοσίευση. 
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2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών  

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως: 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ της 31 Δεκεμβρίου 2005 καλύπτουν το έτος που 
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις ερμηνίες των ΔΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB). ‘Όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εκδόθηκαν από την IASB και είχαν 
τεθεί σε ισχύ κατά τον χρόνο ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική 
Ένωση με βάση τη σχετική διαδικασία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή με εξαίρεση το ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Αναγνώριση και Υπολογισμός». Μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Λογιστικής η Ευρωπαική Επιτροπή υιοθέτησε τον κανονισμούς 2086/2005 και 1864/2005 που καθιστούν 
υποχρεωτική την εφαρμογή του ΔΛΠ 39 με εξαίρεση ορισμένες προβλέψεις για αντιστάθμιση κινδύνων 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων από όλες τις εισηγμένες εταιρείες από 1 Ιανουαρίου 2005. 

Καθώς ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τις προβλέψεις της μορφής του ΔΛΠ 39 που υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαική Ενωση οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις  είναι σύμφωνα τόσο με τα ΔΠΧΠ  όπως 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική Ενωση όσο και με τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από την  Διεθνή Επιτροπή 
Λογιστικών Προτύπων.  

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 
έχει τροποποιηθεί από την αναπροσαρμογή της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που 
είναι διαθέσιμα προς πώληση, καθώς επίσης και των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
και παθητικού περιλαμβανομένων και των παραγώγων μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί άσκηση κρίσης από 
την Διοίκηση του Όμίλου καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για 
τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού 
υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για 
τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην σημείωση 4. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη 
των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση του Όμίλου και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν 
από τις εκτιμήσεις αυτές, 

Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές 

Το Μάρτιο του 2004 η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε το Διεθνές Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 3, Εταιρικοί Συνδυασμοί και αναθεώρησε τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (ΔΛΠ) 36 Απομείωση Παγίων και ΔΛΠ 38 Ασώματα Πάγια. 

Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 3 και τις προβλέψεις του αναθεωρημένων ΔΛΠ 36 και 38 από την 1η 
Ιανουαρίου του 2005 και συνεπώς διέγραψε προηγουμένως αναγνωρισθείσα αρνητική υπεραξία με καθαρή 
θέση ύψους €87,4 εκατομμυρίων από τις ασώματες ακινητοποιήσεις (βλέπε σημ. 7) και τις επενδύσεις σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (βλέπε σημ. 8) με ανάλογη προσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων έναρξης της περιόδου 
την 1η Ιανουαρίου 2005. Επίσης, ο Όμιλος σταμάτησε τις αποσβέσεις υπεραξίας σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο ΔΛΠ 36 και η εναπομένουσα υπεραξία θα εξετάζεται για απομείωση σύμφωνα με το ίδιο 
πρότυπο.  
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Καθώς η αναθεώρηση του ΔΠΧΠ 3 δεν έχει αναδρομική ισχύ τα συγκριτικά στοιχεία προηγουμένων περιόδων 
δεν αναπροσαρμόσθηκαν. 

Ερμηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων με ισχύ το 2005 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι υποχρεωτικές για την 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Όμίλου για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η 
Ιανουαρίου 2005. 

- IFRIC 2, Συμμετοχές μελών σε κοινοπραξίες και παρόμοια σχήματα.  

- SIC 12 (Αναθεώρηση), Ενοποιήσεις – Οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού,  και  

- IAS 39 (Αναθεώρηση), Μετατροπή και Αρχική Αναγνώριση χρηματοοικονομικών μεγεθών Ενεργητικού 
και Παθητικού..  

Η Διοίκηση του Όμίλου εκτίμησε την σχέση των αναθεωρήσεων αυτών με τις οικονομικές καταστάσεις του 
Όμίλου και συμπέρανε ότι δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ομίλου. 

Ερμηνείες και αναθεωρήσεις εκδοθέντων διεθνών λογιστικών προτύπων που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ 

Ορισμένα νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις και ερμηνίες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για την σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων του Όμίλου για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 
2006 η μεταγενέστερες περιόδους και τις οποίες ο Όμιλος δεν έχει ακόμη υιοθετήσει ως ακολούθως: 

- IAS 19 (Αναθεώρηση). Δαπάνες Προσωπικού (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση 
αυτή επιτρέπει την επιλογή μιάς εναλλακτικής μεθόδου για τον υπολογισμό των αναλογιστικών 
κερδών και ζημιών. Σε περιπτώσεις προγραμμάτων που εμπλέκονται περισσότεροι του ενός 
εργοδότες πιθανόν να χρειασθούν περισσότερα κριτήρια αναγνώρισης για την εφαρμογή της 
λογιστικής μεθόδου των προγραμμάτων καθορισμένης απόδοσης. Επίσης επιβάλλονται νέες 
ανάγκες πληροφόρησης με μορφή σημειώσεων. Καθώς ο Όμιλος δεν σκοπεύει να αλλάξει την 
λογιστική πολιτική που εφαρμόζει σε σχέση με την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών 
και δεν συμμετέχει σε προγράμματα που εμπλέκονται περισσότεροι του ενός εργοδότες, η εφαρμογή 
αυτής της αναθεώρησης αυτής δεν θα έχει επίδραση στη μορφή και την έκταση των πληροφοριών 
που παρουσιάζονται στις οικονο0μικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την αναθεώρηση 
στις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίιου 2006. 

- IAS 39 (Αναθεώρηση). Λογιστική πράξεων αντιστάθμισης κινδύνων χρηματικών ροών 
προβλεπομένων ενδοεταιρικών συναλλαγών (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση 
επιτρέπει να θεωρηθεί ο κίνδυνος από διακυμάνσεις ισοτιμιών ξένων νομισμάτων σαν κίνδυνος που 
υπόκειται σε πράξη αντιστάθμισης κινδύνου στις οικονομικές καταστάσεις με την προυπόθεση ότι 
(α) η συναλλαγή πραγματοποιείται σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα του Όμίλου 
που λαμβάνει μέρος στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος από την χρήση του ξένου συναλλάγματος θα 
επηρεάσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση αυτή δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας καθώς ο Όμιλος δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των κινδύνων που υπόκεινται σε πράξεις 
αντιστάθμισης. 

- IAS 39 (Αναθεώρηση). Επιλογή Εύλογη αξίας. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση 
αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών εργαλείων που χαρακτηρίζονται σαν εύλογης 
αξίας μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων και περιορίζει την δυνατότητα να χαρακτηρίζονται 
χρηματοοικονομικά εργαλεία σαν ανήκοντα σ αυτή την κατηγορία. Ο Όμιλος πιστεύει ότι αυτή η 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (12) από (47) 

αναθεώρηση δεν θα έχει σημαντική επίδραση στην κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών 
εργαλείων καθώς θα έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει τα αναθεωρημένα κριτήρια για τον 
χαρακτηρισμό αυτών των εργαλείων σαν εύλογης αξίας μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Ο 
Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την αναθεώρηση από 1η Ιανουαρίου 2006. 

- IAS 39 και IFRS 4 (Αναθεώρηση). Συμβάσεις χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. (σε ισχύ από 1ης 
Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή επιβάλλει όλες οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που έχουν 
εκδοθεί εκτός από αυτές που έχουν από την Εταιρεία να θεωρούνται σαν ασφαλιστικά συμβόλαια, 
να αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία και ακολούθως να αποτιμούνται στην ψηλότερη 
αξία από (α) στο μη προεξοφλημένο υπόλοιπο των εσόδων που έχουν εισπραχθεί και αναφέρονται 
σε επόμενες χρονικές περιόδους και (β) και τη δαπάνη που χρειάζεται για να διακανονιστεί η 
υποχρέωση στην ημερομηνία του ισολογισμού. Η διοίκηση έχει εξετάσει αυτή την αναθεώρηση και 
συμπέρανε ότι δεν σχετίζεται με την Εταιρεία. 

- IFRS 1 (Αναθεώρηση ) Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
Αυτή η αναθεώρηση δεν επηρεάζει στον Όμιλο καθώς δεν εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά. 

- IFRS 6 (Αναθεώρηση) Έρευνα και Αποτίμηση Μεταλλευμάτων (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Το 
πρότυπο IFRS 6 επιτρέπει την τήρηση των υφιστάμενων πρακτικών λογιστικής για έξοδα έρευνας, 
εκμετάλλευσης και αποτίμησης υδρογονανθράκων. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν αναμένει ότι η εφαρμογή 
του προτύπου αυτού θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. 

- IFRS 7 Χρηματοικονομικά εργαλεία πληροφορίες υπό μορφή σημειώσεων και συμπληρωματική 
αναθεώρηση του IAS 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και πληροφορίες υπο μορφή 
σημειώσεων για τα κεφαάλαια (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2007). Το IFRS 7 επιβάλλει την 
παρουσίαση νέων πληροφοριών για να βελτιώσει την πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία. Επιβάλλει την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών για την έκθεση σε 
κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων περιλαμβανομένων 
συγκεκριμένων πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν κατ ελάχιστον για πιστωτικούς 
κινδύνους, κινδύνους ρευστότητας, εμπορικούς κινδύνους περιλαμβανομένης ανάλυσης 
εναλλακτικών σεναρίων για εμπορικούς κινδύνους. Αντικαθιστά το IAS 30 Πληροφορίες στις 
οικονομικές καταστάσεις τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τις πληροφορίες 
που επιβάλλονται από το IAS 32 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία, Παρουσίαση και Πληροφορίες. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ. Η αναθεώρηση του IAS 1 επιβάλλει την παροχή πληροφοριών για το ύψος των κεφαλαίων 
του Όμίλου και τον τρόπο που χειρίζεται τα κεφάλαια της. Ο Όμιλος έχει εκτιμήσει την επίδραση 
του IFRS 7 και της αναθεώρησης του IAS 1 και συμπέρανε ότι η κύρια επιπρόσθετη πληροφόρηση 
που χρειάζεται είναι η μελέτη εναλλακτικών σεναρίων εμπορικών κινδύνων και η πληροφόρηση 
σχετικά με τα κεφάλαια που επιβάλλεται από την αναθεώρηση του IAS 1. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει 
το IFRS 7 και το αναθεωρημένο IAS 1 για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που θα αρχίσουν την 1η 
Ιανουαρίου 2007. 

- IFRΙC 4 Καθορίζει κατά πόσον μια συμφωνία περιέχει μίσθωση. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006).  
Το IFRΙC 4 καθορίζει ότι η απόφαση αν μια συμφωνία περιέχει μίσθωση πρέπει να βασίζεται στην 
ουσία της συμφωνίας. Επιβάλλει να εκτιμηθεί αν (α) η εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από τη 
χρήση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή στοιχείων και (β) η συμφωνία περιλαμβάνει 
δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Η διοίκηση του Όμίλου εξετάζει την επίδραση του 
IFRΙC 4 στις δραστηριότητες του Όμίλου. 

- IFRΙC 5 Δικαιώματα που πηγάζουν από συμμετοχές σε ταμεία θέσης εκτός λειτουργίας και 
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης. (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Το IFRΙC 5 δεν σχετίζεται 
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με τις δραστηριότητες του Όμίλου καθότι δεν συμμετέχει σε ταμεία θέσης εκτός λειτουργίας ή 
ταμεία περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης. 

- IFRΙC 6 Υποχρεώσεις που προέρχονται από την συμμετοχή σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (σε ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2005). Το IFRΙC 6 δεν 
σχετίζεται με τις δρααστηριότητες του Όμίλου. 

2.2 Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 

(α) Θυγατρικές Εταιρείες 

Οι θυγατρικές του Ομίλου (περιλαμβανομένων και εταιρειών ειδικού σκοπού)  είναι νομικά πρόσωπα  για τα 
οποία ο Ομιλος έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει τις πολιτικές λειτουργικής και οικονομικής  φύσεως 
συνήθως σε συνδυασμό με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου πέραν του 50%. Η ύπαρξη 
και η επίδραση των δικαιωματων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν συνεκτιμούνται για να 
τεκμηριωθεί ότι ο Ομιλος ελέγχει ένα νομικό πρόσωπο. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταβιβάζεται στον Ομιλο. 
Εξαιρούνται της ενοποιήσης από την ημερομηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 

Η λογιστική μέθοδος της απόκτησης χρησιμοποιείται για την λογιστικοποίηση της απόκτησης θυγατρικών από 
τον Ομιλο.  Το κόστος εξαγοράς  υπολογίζεται σαν η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που 
εκχωρούνται, των χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν εκδοθεί και των υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί ή υφίστανται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής πλέον των εξόδων που σχετίζονται με την 
εξαγορά. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
έχουν αναληφθεί σε ένα επιχειρησιακό συνδυασμό αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία στην 
ημερομηνία της εξαγοράς ασχετα με τυχόν ποσοστό δικαιωμάτων μειοψηφίας. Η διαφορά μεταξύ του κόστους 
απόκτησης και του μεριδίου του Ομίλου στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν καταγράφεται 
σαν υπεραξία. Αν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απ ευθείας στα αποτελέσματα (σημ. 2.6) 

Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ομίλου και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που σχετίζονται με συναλλαγές 
μεταξύ εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.  Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες επίσης απαλείφονται αλλά 
θεωρούνται σαν ένδειξη  απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται. Οι λογιστικές αρχές των 
θυγατρικών εταιρειών έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο για να συμφωνούν με τις λογιστικές αρχές του 
ομίλου. 

(β)  Κοινοπραξίες 

Τα συμφέροντα του Ομίλου σε κοινοπραξίες  λογιστικοποιούνται με αναλογική ενοποίηση 

Ο Ομιλος συνδιάζει το μερίδιο του στα επι μέρους στοιχεία εσόδων και έξόδων, περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων και ταμειακών ροών  γραμμή με γραμμή  με τα αντίστοιχα στοιχεία των οικονομικών 
καταστάσεων του ομίλου. 

Ο Ομιλος αναγνωρίζει το μερίδιο κέρδους ή ζημίας από την πώληση περιουσιακών στοιχείων στην 
κοινοπραξία στο μέτρο που η ζημία ή το κέρδος αναλογεί στα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας.  Ο Ομιλος δεν 
αναγνωρίζει κέρδη ή ζημίες από την αγορά περιουσιακών στοιχείων από την κοινοπραξία μέχρι που να 
μεταπωλήσει το περιουσιακό στοιχείο σε τρίτο πρόσωπο. Ζημία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται άμεσα 
αν αποτελεί ένδειξη μείωσης της ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή ζημία 
απομείωσης. Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο για να 
συμφωνούν με αυτές του Ομίλου.  
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(γ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι νομικά πρόσωπα στα οποία ο Όμιλος εξασκεί σημαντική αλλά όχι 
καθοριστική εξουσία που συνοδεύεται συνήθως από μετοχικά δικαιώματα μετά ψήφου από 20% - 50% . Το 
κόστος της επένδυσης στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπολογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και 
αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος. Το κόστος επένδυσης του ομίλου σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
περιλαμβάνει και την υπεραξία ( μετά την αφαίρεση συσσωρευμένης απομείωσης) που υπολογίζεται κατά την 
εξαγορά. (σημ. 2.6) 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή ζημίες μετά την απόκτηση καταχωρούνται στα αποτελέσματα και το 
μερίδιο της μεταβολής στα αποθεματικά αναγνωρίζεται στα αποθεματικά.  Οι συνολικές μεταβολές μετά την 
εξαγορά αντισταθμίζονται με το κόστος αγοράς. Όταν το μερίδιο του Ομίλου στις ζημίες μετά την εξαγορά 
υπερβεί το κόστος απόκτησης περιλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων χωρίς εξασφάλιση ο όμιλος δεν αναγράφει 
περαιτέρω ζημίες εκτός αν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της 
συνδεδεμένης επιχείρησης. 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων απαλείφονται στο ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στην συνδεδεμένη επιχείρηση. Μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή αποτελεί ένδειξη απαξίωσης του 
περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων  επιχειρήσεων έχουν 
τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο για να εξασφαλιστεί συνάφεια με τις λογιστικές αρχές του Ομίλου. 

2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)  Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων κάθε μίας από τις εταιρείες του Ομίλου καταχωρούνται με βάση το 
κύριο νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα αναφοράς του Όμίλου. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, διαγράφονται στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται απ 
ευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και σε 
πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. 

Αλλαγές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών χρεωγράφων σε ξένο νόμισμα που έχουν χαρακτηρισθεί σαν 
διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται  σε συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονται από την διαφοροποίηση 
της καθαρής αξίας του χρεωγράφου  και λοιπές αλλαγές που προέρχονται από τη λογιστική αξία. Οι 
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συναλλαγματικές διαφορές διαγράφονται στα αποτελέσματα ενώ οι λοιπές μεταφέρονται απ ευθείας στην 
καθαρή θέση. 

Συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματοοικονομικά  στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 
περιλαμβάνονται στα κέρδη ή ζημίες από την αλλαγή στην εύλογη αξία.  Συναλλαγματικές διαφορές μη 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού όπως μετοχές σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων διαγράφονται στα αποτελέσματα σαν μέρος του κέρδους ή της ζημίας από μεταβολή στην 
εύλογη αξία. Συναλλαγματικές διαφορές από μη χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως μετοχές που 
χαρακτηρίζονται σαν διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται στο αποθεματικό από την εύλογη αξία  στην 
καθαρή θέση. 

(γ) Εταιρείες του Ομίλου 

Τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική θέση όλων των θυγατρικών του Ομίλου ( καμμία από τις οποίες 
δεν λειτουργεί με νόμισμα υψηλού πληθωρισμού) που έχουν λειτουργικό νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα 
αναφοράς μετατρέπονται στο νόμισμα αναφοράς ως ακολούθως: 

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

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

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

Στην ενοποίηση όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή του κόστους των 
επενδύσεων σε δραστηριότητες του εξωτερικού καθώς επίσης και από δανεισμό και άλλα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία σε συνάλλαγμα που προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων μεταφέρονται στα αποτελέσματα . Όταν 
μια δραστηριότητα του εξωτερικού πωληθεί συναλλαγματικές διαφορές που είχαν καταχωρηθεί στην καθαρή 
θέση μεταφέρονται στα αποτελέσματα σαν μέρος του κέρδους ή της ζημίας από την πώληση. 

Υπεραξίες και τροποποιήσεις της εύλογης αξίας που προέρχονται από την απόκτηση ξένων εταιρειών 
θεωρούνται σαν στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ξένης εταιρείας και αποτιμούνται με την ισοτιμία 
της ημερομηνίας του ισολογισμού. 

2.5 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αναγράφονται  στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση με 
εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία αποτιμούνται στο κόστος μείον απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει 
όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να εισρεύσουν 
στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
διαγράφεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται εκτός από το κόστος της περιοδικής γενικής 
συντήρησης των διυλιστηρίων που κεφαλαιοποιείται και διαγράφεται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο 
στην περίοδο που καλύπτει η συντήρηση. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 
ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Οικόπεδα Μηδέν  

- Κτίρια 13-20 έτη 

- Εξειδικευμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 7-15 έτη 

- Μηχανήματα, εξοπλισμός και εξοπλισμός 
μεταφορών 5-8 έτη 

- Υπολογιστές 3-5 έτη 

-  Πλοίο μεταφοράς LPG 10 έτη 

- Πλοίο μεταφοράς λευκών προιόντων 17  έτη 

 

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

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

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

Κεφαλαιοποιήση τόκων 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην αγορά ή κατασκευή στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  

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

2.6  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου του 
Ομίλου επί της καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. 
Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον συσσωρευμένη απομείωση. 
Κέρδη ή ζημίες από υπεραξία δεν αντιστρέφονται. Κέρδη ή ζημίες από την πώληση μιας θυγατρικής 
περιλαμβάνουν το υπόλοιπο της υπεραξίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη προς πώληση θυγατρική. Στην 
περίπτωση κατά την οποία η εύλογη αξία του μεριδίου της Εταιρείας στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 
που εξαγοράζεται κατά την ημερομηνία της απόκτησης είναι μεγαλύτερη από το κόστος αγοράς, προκύπτει 
αρνητική υπεραξία η οποία και αναγνωρίζεται απ ευθείας στα αποτελέσματα 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (17) από (47) 

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 η υπεραξία αποσβενόταν με βάση τη σταθερή μέθοδο για περίοδο που δεν  ήταν 
μεγαλύτερη από 20 χρόνια. Σαν αποτέλεσμα τη υιοθέτησης του ΔΠΧΠ 3 η υπεραξία αναγνωρίζεται στο κόστος 
και ελέγχεται ετησίως για απομείωση. Αρνητική υπεραξία που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως μεταφέρθηκε 
στα αποτελέσματα την 1 Ιανουαρίου 2005. 

(β) Δικαιώματα και άδειες 

Δικαιώματα για τη χρήση τεχνογνωσίας για τη νέα μονάδα πολυπροπυλενίου  έχουν καταχωρηθεί στο κόστος 
απόκτησης και έχουν κεφαλαιοποιηθεί σύμφωνα με το IAS 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία.  Τα δικαιώματα 
αυτά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Η 
απόσβεση υπολογίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο για να κατανείμει το κόστος των δικαιωμάτων στην 
διάρκεια ζωής (15 χρόνια). 

 (γ) Λογισμικό 

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογιστικών προγραμμάτων 

Το κόστος των αδειών για τη χρήση λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης 
του συγκεκριμένου λογισμικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των. (3 
χρόνια). 

 (δ) Δαπάνες έρευνας 

Η πολιτική του Ομίλου σε θέματα λογιστικοποίησης συναλλαγών πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου είναι 
σύμφωνες με τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τη βιομηχανία Πετρελαίου και Αερίου διεθνώς. Ο Όμιλος 
εφαρμόζει τη μέθοδο της «επιτυχούς προσπάθειας» για τη λογιστικοποίηση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, 
όπως περιγράφεται κατωτέρω:  

Οι δαπάνες γεωλογικής φύσεως εξοδοποιούνται στο έτος που πραγματοποιούνται. 

Δαπάνες έρευνας εξοδοποιούνται στο έτος που υφίστανται. Όταν αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου εντοπίζονται, και η εκμετάλλευση τους κρίνεται οικονομικά εφικτή, οι σχετικές δαπάνες από 
εκείνο το σημείο και μετά κεφαλαιοποιούνται στα ενσώματα πάγια. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
μίσθωση εξοπλισμού και μηχανημάτων έρευνας συμπεριλαμβάνοντα στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και 
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της περιόδου της σχετικής άδειας. Όταν η έρευνα είναι ανεπιτυχής οι δαπάνες 
επιβαρύνουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου. 

2.7  Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

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

Οι επενδύσεις του Όμίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων, επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόμηση 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά 
την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Χρηματοοικονομικό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται με σκοπο να πωληθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε 
αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς 
πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από 
την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στον 
ισολογισμό. 

(γ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται 
στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 
μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος 
έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα 
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται 
στην παρούσα αξία με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή 
ζημίες που προκύπτουν από μεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά 
στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή 
ζημιές εξ αποτιμήσεως που προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών 
στοιχείων που είναι διαθέσιμα προς πώληση  καταχωρούνται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Όταν επενδύσεις 
διαθέσιμες προς πώληση πωληθούν ή απομειωθούν η συσσωρευμένη μεταβολή στην εύλογη αξία τους 
μεταφέρεται στα αποτελέσματα σαν κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε χρεώγραφα.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες 
αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 
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Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

2.9 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνων 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά εργαλεία σε παράγωγα όπως συμβόλαια σε ξένο νόμισμα και 
συμβόλαια σε προιόντα για να αντισταθμίσει τους συναλλαγματικούς κινδύνους και τους κινδύνους λόγω 
μεταβολής των τιμών. Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία σε παράγωγα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους 
εκτός εάν προορίζονται για μέσα αντιστάθμισης κινδύνων.  

Ο Όμιλος δεν έχει συναλλαγές που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σαν πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων. 
Κέρδη ή ζημίες που προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων που δεν προορίζονται για 
αντιστάθμιση κινδύνων, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου. 

Η εύλογη αξία προθεσμιακών συμβολαίων υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες αξίες προθεσμιακών 
συμβολαίων με παρόμοιους όρους . Η εύλογη αξία προθεσμιακών συμβολαίων σε ξένο συνάλλαγμα 
υπολογίζεται με αναφορά στις τρέχουσες προθεσμιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες για συμβόλαια με 
παρόμοιους όρους. 

2.10 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Ο Ομιλος αρχικά αναγνωρίζει τις επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία σαν έσοδα 
επομένων περιόδων. Μετά πιστώνονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων 
που αναφέρονται σε άμεση σχέση με τις αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου. 

Λοιπές επιχορηγήσεις οι οποίες έχουν παρασχεθεί στην εταιρεία για να επιστραφούν κάτω από ορισμένες 
συνθήκες παρουσιάζονται σαν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι που η πιθανότητα επιστροφής των γίνει 
πολύ μικρή. Τότε καταχωρούνται σαν ενδεχόμενες υποχρεώσεις μέχρι που η πιθανότητα επιστροφής τους γίνει 
πολύ απομακρυσμένη.  

2.11 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 
περίπτωση. 

Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 

2.12 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες με πιστωτικούς όρους από 30 – 90 μέρες αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία 
τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 
ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους.  

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν συναλλαγματικές και γραμμάτεια εισπρακτέα από τους πελάτες. 
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Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία 
τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς 
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

2.15 Δανεισμός 

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

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το οριστικό δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό στον ισολογισμό και στις 
επενδυτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

2.16 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.17 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συντάξεων 

Ο Ομιλος συμμετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται 
μέσω πληρωμών σε συνταξιοδοτικά ταμεία που προσδιορίζονται από περιοδικές αναλογιστικές μελέτες. Οι 
πληρωμές καθορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς των ταμείων. Ο Όμιλος έχει τόσο 
προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 
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Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα 
συγκεκριμένο ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο 
συνήθως εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία τα χρόνια προυπηρεσίας και το ύψος 
των αποδοχών 

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

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των ενεργητικών στοιχείων 
του προγράμματος τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες 
και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδος (projected unit 
credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των 
μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστη προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα 
ιστορικά δεδομένα και τις υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης και υπερβαίνουν το 10% της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος ή το 10% της υποχρέωσης καθορισμένων εισφορών 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο εργασίας των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 
του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση 
αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 
ωρίμανσης. 

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

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Ο Ομιλος 
καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων 
σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει 
αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

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

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

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που εισπράττονται καθαρά από άμεσα έξοδα της συναλλαγής, 
καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 

2.18 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξοφλούνται κανονικά εντός 30-90 ημερών, 
αναγνωρίζονται στο κόστους που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 

2.19 Προβλέψεις 

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν ο 
Όμιλος έχει νομικές συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, ή είναι πιθανόν να 
χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και οι υποχρεώσεις αυτές 
μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω 
τερματισμού συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων. Προβλέψεις 
δεν μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. Όταν υπάρχουν πολλές παρόμοιες 
υποχρεώσεις η πιθανότητα να χρειαστεί μελλοντική εκροή για την διευθέτηση τους υπολογίζεται εξετάζοντας 
την ομάδα των υποχρεώσεων σαν σύνολο. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα και αν η πιθανότητα εκροής 
σχετικά με μια συγκεκριμένη υποχρέωση σε μια συγκεκριμένη ομάδα υποχρεώσεων είναι σχετικά μικρή. 

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

2.20 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

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

Υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές δαπάνες επανόρθωσης ή καθαρισμού αναγνωρίζονται όταν οι σχετικές 
περιβαλλοντικές μελέτες ή εργασίες καθαρισμού είναι πιθανές και οι σχετικές δαπάνες μπορούν εύλογα να 
εκτιμηθούν. Γενικά, η δημιουργία των σχετικών προβλέψεων συμπίπτει με τη δέσμευση για την  υλοποίηση 
επίσημου σχεδίου δράσης, σε περίπτωση αποβιομηχανοποίησης ή σε περίπτωση κλεισίματος ανενεργών 
εγκαταστάσεων. 

2.21 Αναγνώριση εσόδων 

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



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (23) από (47) 

(α) Πωλήσεις αγαθών στη χονδρική αγορά 

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

(β) Πωλήσεις αγαθών στην λιανική αγορά 

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

(γ) Έσοδα από τόκους 

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

(δ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

2.22 Μισθώσεις 

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

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.23 Διανομή μερισμάτων 

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

2.24 Συγκριτικά στοιχεία 

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

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Λόγω των δραστηριοτήτων της ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 
εμπορικούς (περιλαμβανομένων μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. 
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Όμίλου εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική 
απόδοση του Όμίλου. 

Η διαχείριση κινδύνων που αφορούν τις τιμές των προϊόντων διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία εμπορικών 
κινδύνων στην οποία μετέχουν ανώτεροι εμπορικοί και οικονομικοί διευθυντές, λειτουργεί στα πλαίσια των 
οικονομικών υπηρεσιών με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
Κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εμπορίας που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  

(α) Κίνδυνος αγοράς 

(ι) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από 
διάφορα νομίσματα αλλά κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και καθαρές επενδύσεις σε 
δραστηριότητες εξωτερικού. Ο Όμιλος στα πλαίσια της διαχείρισης του συναλλαγματικού ρίσκου διενεργεί, 
όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν, πράξεις προστασίας από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας. Επιπλέον, 
στα πλαίσια της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων, μέρος των επιπτώσεων των διακυμάνσεων της 
ισοτιμίας $ / € στα αποθέματα καλύπτεται μέσω δανεισμού σε US$. 

(ιι) Κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων αγαθών στο μέτρο που η αξία των αποθεμάτων 
της εκτίθεται σε κινδύνους από μεταβολή των τιμών. Οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται με  συμβόλαια σε 
παράγωγα όπου οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν. Η διαχείριση κινδύνου ζημιών λόγω μελλοντικών  
διακυμάνσεων στις τιμές γίνεται μέσω προθεσμιακών συμβολαίων (παραγώγων) πώλησης αργού πετρελαίου 
και προϊόντων. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εφικτή κάτω από όλες τις συνθήκες της αγοράς και σαν 
αποτέλεσμα μικρό μέρος του κινδύνου από διακυμάνσεις τιμών αντισταθμίζεται. Επιπλέον, προστασία 
παρέχεται, από το γεγονός ότι στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής, οι τιμές πώλησης των προϊόντων 
καθορίζονται από τις ημερήσιες διεθνής τιμές. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική της έγκειται στο να 
εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα. Συναλλαγές σε 
παράγωγα γίνονται μόνο με ισχυρά πιστωτικά ιδρύματα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδυνάμων και διαθεσίμων 
την ικανότητα χρηματοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις με επαρκή 
πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, το τμήμα 
διαχείρισης διαθεσίμων έχει σαν στόχο την ευέλικτη χρηματοδότηση μέσω εγκυημένων πιστωτικών γραμμών. 
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(δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Όμίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 
των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. 
Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 
εκθέτουν τον  Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

3.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 
δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.   

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η εύλογη αξία 
των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων προσδιορίζεται σαν η παρούσα αξία των μελλοντικών 
χρηματοροών. Η εύλογη αξία συμβολαίων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται με τιμές forward στην ημερομηνία 
ισολογισμου. 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 
την πραγματική τους αξίας.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

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

(α) Φόρος εισοδήματος 

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

(β) Πρόβλεψη για περιβαλλοντολογική αποκατάσταση 

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

(γ) Εκτίµηση αποµείωσης υπεραξιών 

Ο Όμιλος εξετάζει ετησίως εάν η υπεραξία έχει υποστεί οποιαδήποτε αποµείωση, σύµφωνα µε την λογιστική 
πρακτική. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας χρηµατοροών έχουν καθοριστεί µε βάση της αξίας 
σε χρήση. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων. 
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5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Η δραστηριότητα του Ομίλου διαχωρίζεται στους εξής επιχειρηματικούς τομείς: Διύλιση, Λιανική Εμπορία, Έρευνα και Παραγωγή, Χημικά, Τεχνικές 
μελέτες, Φυσικό Αέριο, Ηλεκτρική Ενέργεια. 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος 2005 και 2004 ήταν ως εξής: 

Διύλιση
Λιανική
Εμπορία

Έρευνα & 
Παραγωγή Χημικά

Τεχνικές 
Μελέτες

Φυσικό 
Αέριο

Ηλεκτρική 
Ενέργεια

Ενδο-
εταιρικά Σύνολο

Έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

Καθαρές πωλήσεις 6.426.228 2.018.145 1.129 301.054 13.929 1.125 - (2.108.532) 6.653.078
Αποσβέσεις 97.659 27.441 2.398 15.905 562 41 150 0 144.156
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 38.527 9.897 101 390 81 0 11.914 (22.928) 37.982

Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά) 506.701 46.214 (20.223) 9.855 (4.928) (719) (1.166) (9.354) 526.381
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (20.854) (3.969) - - - - - - (24.823)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, καθαρά κέρδη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, και αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικής λειτουργίας 485.847 42.245 (20.223) 9.855 (4.928) (719) (1.166) (9.353) 501.558
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (11.047)
Καθαρά κέρδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων 4.317
Κέρδη προ φόρων 494.827
Φόρος εισοδήματος (153.944)
Δικαιώματα μειοψηφίας (6.662)

Καθαρά κέρδη έτους 334.221

Κεφάλαια σε Συνδεδεμένες εταιρείες 2.452 1.127 - 8.337 - 345.942 - - 357.858
Επενδύσεις (4.228) (41.054) - (499) (88) (37) (87.912) (51.258) (185.076)

Σύνολο Ενεργητικού 3.097.792 977.232 13.100 296.160 12.333 346.839 281.360 (834.926) 4.189.889
Σύνολο Υποχρεώσεων 969.667 397.079 - 145.836 12.333 347.010 240.655 (77.228) 2.035.352  
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Διύλιση
Λιανική
Εμπορία

Έρευνα & 
Παραγωγή Χημικά

Τεχνικές 
Μελέτες

Φυσικό 
Αέριο

Ηλεκτρική 
Ενέργεια

Ενδο-
εταιρικά Σύνολο

Έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2004

Καθαρές πωλήσεις 4.529.860 1.524.833 1.100 269.603 17.329 746 - (1.436.193) 4.907.278
Αποσβέσεις 81.108 32.824 249 18.361 682 10 - - 133.234
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 16.442 11.350 400 2.879 22 - - (3.030) 28.063

Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά) 214.288 38.464 (17.053) 14.384 (3.127) 870 (2.946) (34.125) 210.755
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 34.063 36 - - - - - - 34.099
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, καθαρά κέρδη συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, και αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικής λειτουργίας 248.351 38.500 (17.053) 14.384 (3.127) 870 (2.946) (34.125) 244.854
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (3.505)
Καθαρά κέρδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων (1.695)
Κέρδη προ φόρων 239.654
Φόρος εισοδήματος (108.882)

Δικαιώματα μειοψηφίας (2.554)
Καθαρά κέρδη έτους 128.218

Κεφάλαια σε Συνδεδεμένες εταιρείες 2.877 493 - 8.446 - 274.778 890 - 287.484
Επενδύσεις 137.335 68.547 - 4.169 70 - 86.716 - 296.837
Σύνολο Ενεργητικού 2.274.788 705.140 19.046 401.854 14.405 274.779 182.278 (590.584) 3.281.706
Σύνολο Υποχρεώσεων 630.683 286.236 - 135.186 10.957 234.752 140.471 (10.678) 1.427.607  
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Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

Πωλήσεις Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Ελλάδα 7.951.805 5.790.747
Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση 206.205 158.002
Άλλες χώρες 603.599 416.710

8.761.609 6.365.459
Μείον: Προσαρμογές ανά τομέα (2.108.531) (1.458.181)

Σύνολο πωλήσεων 6.653.078 4.907.278

Πάγιο ενεργητικό 31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Ελλάδα 4.015.494 3.213.200
Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση 136.286 119.121
Άλλες χώρες 473.304 290.067

4.625.084 3.622.388
Μείον: Προσαρμογές ανά τομέα (435.195) (340.682)

Σύνολο ενεργητικού 4.189.889 3.281.706  

Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. 
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Ακινητοποιή
σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 180.949 336.217 1.374.246 39.190 57.183 177.166 2.164.951
Προσθήκες 10.899 31.849 128.808 1.672 5.861 109.836 288.925
Πωλήσεις/ διαγραφές (61) (1.132) (9.712) (2.115) (1.131) (5.645) (19.796)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (1.854) - - - 4.176 2.322
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 191.787 365.080 1.493.342 38.747 61.913 285.533 2.436.402

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004                 870 164.478 743.570 15.729 41.613 - 966.260
Αποσβέσεις περιόδου                     - 13.805 96.683 3.617 4.937 - 119.042
Πωλήσεις/ διαγραφές                     - (144) (2.626) (708) (360) - (3.838)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις                     - - (765) - - - (765)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004                 870 178.138 836.862 18.637 46.191                     - 1.080.699

Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Δεκεμβρίου 2004 190.917 186.942 656.480 20.110 15.723 285.533 1.355.703

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 191.787 365.080 1.493.342 38.747 61.913 285.533 2.436.402
Προσθήκες 7.104 7.917 16.564 1.795 3.685 146.256 183.321
Κεφαλαιοποιημένα έργα 1.489 25.831 279.090 171 527 (307.108) -
Πωλήσεις/ διαγραφές (17) (81) (5.335) (564) (305) (1.128) (7.430)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - - 637 - - (837) (200)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 200.363 398.747 1.784.298 40.149 65.820 122.716 2.612.093

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 870 178.139 836.862 18.638 46.190 - 1.080.699
Αποσβέσεις περιόδου 435 16.025 106.977 3.023 6.416 - 132.876
Πωλήσεις/ διαγραφές - (77) (4.566) (525) (296) - (5.464)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - 1.491 (3.254) - - (195) (1.958)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 1.305            195.578        936.019        21.136          52.310          195-               1.206.153     

Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Δεκεμβρίου 2005 199.058 203.169 848.279 19.013 13.510 122.911 1.405.940  

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

(2) Στα υπόλοιπα των «Παγίων υπό κατασκευή» περιλαμβάνεται ποσό €35 εκατομμυρίων (2004: €33 
εκατ.)το οποίο αφορά την μελέτη για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας για το οποίο 
ήδη η μελέτη σχεδιασμού Front Engineering Design (FEED) βρίσκεται σε εξέλιξη. 

(3) Κατά τη χρήση του 2005 έχει κεφαλαιοποιηθεί ποσό €5,4 εκατομμυρίων (2004: €3,6 εκατομμύρια) 
που αφορά τόκους κατασκευαστικής περιόδου για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στη Θεσσαλονίκη. 

(4) Στο τέλος του 2005, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στη Θεσσαλονίκη και ποσό €245 εκατομμυρίων έχει μεταφερθεί από τη στήλη «Ακινιητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση» στις λοιπές κατηγορίες. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (31) από (47) 

7. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Υπεραξία Λογισμικό
Δικαιώματα 
και άδειες Άλλα Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 122.393 38.274 31.582 1.709 193.958
Προσθήκες 4.819 3.086 - 7 7.912
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.579) - - - (1.579)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις (13.607) (2.962) - (4) (16.573)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 112.026 38.398 31.582 1.712 183.718

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 41.809          25.642 3.607 12.202 83.260
Αποσβέσεις περιόδου 9.081 367 - 4.744 14.192
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.579) - - - (1.579)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 19.891 23 - (15.422) 4.492
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 69.202 26.032 3.607 1.524 100.365

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 42.824 12.366 27.975 188 83.353

Κόστος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 112.026 38.398 31.582 1.712 183.718

Εφαρμογή ΔΠΧΠ 3 22.713 - - - 22.713

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 134.739 38.398 31.582 1.712 206.431
Προσθήκες - 1.694 - 60 1.754
Πωλήσεις/ διαγραφές - (225) - (34) (259)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 (864) - 48 (816)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 134.739 39.003 31.582 1.786 207.110

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 69.202 26.032 3.607 1.524 100.365

Εφαρμογή ΔΠΧΠ 3 2.839 - - - 2.839

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 72.041 26.032 3.607 1.524 103.204
Αποσβέσεις περιόδου (212) 7.893 3.486 113 11.280
Πωλήσεις/ διαγραφές - - - (34) (34)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (2.244) - 45 (2.199)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 71.829 31.681 7.093 1.648 112.251

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2005 62.910 7.322 24.489 138 94.859  

Η αρχική υπεραξία υπολογίζεται και αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις σύμφωνα με τις λογιστικές 
πολιτικές του Ομίλου (βλέπε σημ. 2.6). 

Σε εφαρμογή του νέου IFRS 3, η αρνητική υπεραξία που είχε προκύψει από την εξαγορά και συγχώνευση της 
ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ καθαρής αξίας ύψους €19,8 εκατομμυρίων έχει καταχωρηθεί σαν κίνηση στην καθαρή 
θέση. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
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(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (32) από (47) 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2004 περιέχουν πρόβλεψη απομείωσης €28 εκατομμυρίων από τα οποία 
€20 εκατομμύρια αφορούν υπεραξία που προέκυψε από εξαγορές της Ελληνικά Πετρέλαια στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Η εναπομένουσα υπεραξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 αφορά στην εκαγορά της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου 
από την BP plc το 2003 και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την 
πολιτική που αναφέρεται στη σημ. 2.6. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 η σχετική υπεραξία εξετάστηκε και δεν 
προέκυψαν λόγοι απομείωσης αυτής καθώς οι υποθέσεις και παραδοχές της αποτίμησης της εταιρείας αυτής 
(τιμές, περιθώρια, όγκοι) παρουσιάζουν βελτίωση. 

Οι άδειες και δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται 
μέσα στη χρονική περίοδο την οποία αφορούν όπως αναφέρεται και στη σημείωση 2.6 για τις ακολουθούμενες 
λογιστικές αρχές και πολιτικές. 

8. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Αρχή περιόδου 287.484 289.873
Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας (υιοθέτηση ΔΠΧΠ 3) 67.600 -
Εισπραχθέντα μερίσματα (732) (694)
Καθαρά αποτελέσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων 4.317 (1.695)
Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου 52 -
Προβλέψεις απομείωσης (863) -
Υπόλοιπο λήξεως 357.858 287.484  
Ο Όμιλος συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με σημαντικό αλλά όχι καθοριστικό για έλεγχο ποσοστό και ως εκ 
τούτου ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ο πιο κάτω πίνακας αναφέρει τις κύριες εταιρείες που 
ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

% 31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ελλάδος) 35% 345.942 274.778
V.P.I (Volos Pet Industries S.A.) 35% 8.260 8.446
Λοιπές 3.656 4.260
Total 357.858 287.484  

Η αύξηση στην  ενοποιημένη αξία της ΔΕΠΑ στο 2005 προκύπτει κατά κύριο λόγο από την εφαρμογή του νέου 
ΔΠΧΠ 3 στα πλαίσια του οποίου αρνητική υπεραξία ύψους €67.600 έχει καταχωρηθεί στην καθαρή θέση. 

9. Αποθέματα 
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Αργό πετρέλαιο 368.343 211.868
Διυλισμένα και ημιτελή προϊόντα 695.567 373.130
Πετροχημικά 32.313 28.321
Αναλώσιμα, ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες 72.875 62.532

1.169.098 675.851  

Στη χρήση 2005 δημιουργήθηκε πρόβλεψη απομείωσης για αποθέματα ανταλλακτικών ύψους €4 εκ. 
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10. Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

31 Δεκέμβριος 2005 31 Δεκέμβριος 2004

Δάνεια και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17.943 16.505
Λοιπά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία 18.135 14.369

36.078 30.874  

Τα δάνεια και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν άτοκες εμπορικές πιστώσεις προς τρίτους για οφειλές 
που προκύπτουν από εφοδιασμό πρατηρίων. 

Τα λοιπά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν προκαταβολές ενοικίων για εξασφάλιση 
πρατηρίων. Τα ποσά λογίζονται στις εύλογες αξίες τους αναπροσαρμοζόμενα ετησίως. 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Πελάτες 911.237 656.027
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (127.216) (118.861)
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 784.021 537.166

Λοιπές απαιτήσεις 99.665 111.420
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (10.858) (9.469)
Λοιπές καθαρές απαιτήσεις 88.807 101.951

Αναβαλλόμενα έξοδα και προκαταβολές 15.251 15.774

Σύνολο 888.079 654.891  

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

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ, απαιτήσεις από το προσωπικό και κρατικές επιχορηγήσεις. 

Η αύξηση της πρόβλεψης για επισφάλεια έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα σαν έξοδα διανομής και 
πωλήσεων. 
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Ρευστά διαθέσιμα 126.044 119.119
Ταμειακά ισοδύναμα 67.586 62.059
Σύνολο 193.630 181.178

Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν:
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Euro 2,05% 2,04%
USD 2,67% 1,34%  

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 305.463.934 665.911 352.924 1.018.835

Εξάσκηση δικαιωμάτων  προαίρεσης μετοχών 49.491 108 215 323

31 Δεκεμβρίου 2004 305.513.425 666.019 353.139 1.019.158
Εξάσκηση δικαιωμάτων  προαίρεσης μετοχών 108.820 237 569 806

31 Δεκεμβμρίου 2005 305.622.245 666.256 353.708 1.019.964  

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε μετόχους και 
είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η ονομαστική αξία μιας μετοχής του Ομίλου είναι €2,18 (31 Δεκεμβρίου 2004: 
€2,18). 

Δικαιώματα Προαίρεσης 

Ο Όμιλος προσέφερε στα διοικητικά της στελέχη, μέχρι και το τέλος της χρήσης του 2004, πρόγραμμα 
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών . 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.  

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Όμίλου που έγινε τις 25 Μαΐου 2005 εγκρίθηκε  
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. Έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2005, δεν έχει δοθεί δικαίωμα προαίρεσης 
αγοράς μετοχών σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα. 
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Μέση τιμή 
εξάσκησης 
σε € ανά 
μετοχή Δικαιώματα

Μέση τιμή 
εξάσκησης 
σε € ανά 
μετοχή Δικαιώματα

Αρχή περιόδου 8,52 191.627 8,83 146.448
Χορηγηθέντα - - 6,97 94.670
Ασκηθέντα 7,41 (108.820) 6,49 (49.491)
Ληξιπρόθεσμα 6,97 (11.137) - -
Τέλος περιόδου 10,52 71.670 8,52 191.627

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

 

Τα δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές που εκκρεμούν κατά το τέλος του έτους, έχουν τις εξής ημερομηνίες 
λήξεως και τιμές εξάσκησης: 

Ημερομηνία Λήξεως Τιμή εξάσκησης
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

29/05/06 6,49 - 11.137
16/05/07 13,06 20.570 20.570
26/11/07 9,68 47.660 65.250
02/03/09 6,97 3.440 94.670

Σύνολο 71.670 191.627

Μετοχές

 

14. Λοιπά αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 45.825 71.660 107.851 225.336
Κίνησεις 5.712 - 97.975 103.687

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 51.537 71.660 205.826 329.023
Μεταφορά στο τακτικό αποθεματικό 5.257 - 176.080 181.337
Κίνησεις 15.246 14.835 3.201 33.282

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 72.040 86.495 385.107 543.642  

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής των ΔΠΧΠ ως βασικά λογιστικά βιβλία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο Όμιλος προχώρησε σε ανάπροσαρμογή της κατηγοριοποίησης των αποθεματικών της κεφαλαίων με 
τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις εφαρμογής αυτής. 

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 εώς 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. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
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Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (36) από (47) 

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) Στα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνεται ποσό περίπου €81 εκατομμυρίων που αφορά το 
Ν3220/2004  ο οποίος  βρίσκεται υπό εξέταση από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος δεν έχει προβεί 
σε καμία εγγραφή διαφοροποιήσης κονδυλίων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους. 

Δεν έχει υπολογιστεί η υποχρέωση αναβαλλόμενου φόρου για τα αποθεματικά αυτά καθώς η διανομή τους 
στους μετόχους ή η μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο δεν αναμένεται. 

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Προμηθευτές 518.904 338.683
Δεδουλευμένα έξοδα 60.557 71.370
Λοιπές υποχρεώσεις 57.582 87.707
Σύνολο 637.043 497.760  

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών συμπεριλαμβάνουν ποσό €381.778 στις 31 Δεκεμβρίου 2005 για μη 
τιμολογηθέντες παραλαβές αργού πετρελαίου και προϊόντων. 

Στα δεδουλευμένα έξοδα και αναβαλλόμενα έσοδα περιλαμβάνονται και τα μη αποσβεσθέντα ποσά 
επιδοτήσεων. Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν μισθοδοσία, λοιπές δαπάνες προσωπικού και διάφορους φόρους 
και τέλη. 

Τα υπόλοιπα σε αλληλόχρεους λογαριασμούς υπεραναλήψεων εμφανίζονται στον ισολογισμό και τις ταμειακές 
ροές σαν βραχυπρόθεσμος δανεισμός. 
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16. Δανεισμός 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 242.887 321.404
Ομολογιακό δάνειο 296.686 -
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 539.573 321.404

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (Σημ. 13) 317.444 230.431
Τραπεζικός δανεισμός 38.916 17.047
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 356.360 247.478

Σύνολο δανείων 895.933 568.882  
Τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και στις επενδυτικές 
δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

31 December 2005 31 December 2004
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εντός ενός έτους 726 667
Μεταξύ 1 και 5 ετών 3.048 4.921
Πάνω από 5 έτη - -
Σύνολο μισθωμάτων 3.774 5.588
Μείον: Τόκοι (342) (914)

Σύνολο 3.432 4.674  
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Μεταξύ 1 και  2 ετών 58.078 64.437
Μεταξύ 2 και 5 ετών 388.827 203.688
Πάνω από 5 έτη 92.668 53.279

539.573 321.404  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
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(Ποσα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (38) από (47) 

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

31 Δεκεμβρίου 2005
€ US$

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός Euribor + 0,27% Libor + 0,50%
Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός Euribor + 0,36% Libor + 0,95%
Ομολογιακό δάνειο - Libor + 0,35%

31 Δεκεμβρίου 2004
€ US$

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός Euribor + 0,30% Libor + 0,50%
Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός Euribor + 0,33% Libor + 0,95%
Κοινοπρακτικό δάνειο - Libor + 0,37%  

Η ανάλυση ανά νόμισμα δανείων αναλύονται παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Ευρώ 568.431 290.106
Δολλάριο Αμερικής 327.502 278.776                     
Σύνολο δανεισμού 895.933 568.882  

Ομολογιακό Δάνειο 

Τον Φεβρουάριο του 2005, ο Όμιλος εξέδωσε ένα πενταετές ομολογιακό δάνειο των $ 350 εκατομμυρίων 
(€279 εκ.) με Εξουσιοδοτημένους Οργανωτές την Τράπεζα του Τόκιο - Mitsubishi Ltd, την Citigroup Global 
Markets Ltd., την EFG Telesis Finance S.A. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Το δάνειο 
υπογράφτηκε με τη συμμετοχή δέκα έξι χρηματοπιστωτικών οργανισμών και είναι μέρος της 
αναχρηματοδότησης των υπαρχόντων πιστωτικών ορίων του Ομίλου. Ποσό €200 εκατομμυρίων 
χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του τριετούς Κοινοπρακτικού Δανείου, ενώ μέχρι και την 31 
Δεκεμβρίου 2005 το σύνολο του ομολογιακού δανείου είχε εκταμιευθεί. 

17. Αναβαλλόμενη φορολογία 

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

Σελίδα (39) από (47) 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού:
Πέραν των 12 μηνών 42.255 11.003

42.255 11.003

Αναβαλλόμενη φορολογία παθητικού:
Πέραν των 12 μηνών (18.645) (21.294)

(18.645) (21.294)

23.610 (10.291)

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

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Υπόλοιπο αρχής περιόδου (10.291) (945)
Μεταφορές από λοιπές προβλέψεις (2.920) -
Χρέωση αποτελεσμάτων χρήσης 36.821 (9.346)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 23.610 (10.291)  

Ο αναβαλλόμενος φόρος αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (17.133) (11.173)
Αποτίμηση αποθεμάτων 2.589 (10.062)
Περιβαλλοντολογική πρόβλεψη 1.298 382
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές (3.573) (18.396)
Προβλέψεις επισφάλειας 36.979 25.956
Λοιπές μεταβολλές 3.450 3.002

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 23.610 (10.291)  

18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 133.747 127.873
Σύνολο 133.747 127.873

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Χρεώσεις στα αποτελέσματα :
Συνταξιοδοτικές παροχές 21.134 25.741
Συνταξιοδοτικές παροχές 21.134 25.741  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
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Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (40) από (47) 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 190.261 178.826
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (49.548) (48.544)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας (6.966) (2.409)
Υποχρέωση στον ισολογισμό 133.747 127.873  

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 9.122 16.135
Κόστος επιτοκίων 7.761 6.792
Τρέχοντα κέρδη / (ζημίες) 2.769 2.144
Κόστος παλαιάς απασχόλησης 173 -
Τακτικό κόστος / απώλεια χρεωούμενη 19.825 25.071
Πρόσθετες δαπάνες σε άλλο πρόγραμμα 1.309 670

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 21.134 25.741

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Yπόλοιπο έναρξης 127.875 110.483
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 21.134 25.741
Πληρωθείσες εισφορές (11.953) (7.288)
Άλλες προσαρμογές (3.309) (1.063)
Υπόλοιπο τέλους 133.747 127.873

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 5,00%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,50% 4,50%
Μέσος όρος εναπομείνουδας μελλοντικής εργοδοσίας 11.32 years 11.75 years  

 

19. Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Επιχορηγήσεις 25.614 25.614
Περιβαλλοντολογική πρόβλεψη 5.192 1.092
Λοιπές προβλέψεις και υποχρεώσεις 36.542 32.977
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 67.348 59.683  

Προκαταβολές από το Δημόσιο 
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για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 
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Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (41) από (47) 

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

Περιβαλλοντικές Δαπάνες 

Πρόβλεψη ποσού € 1.092 χιλιάδες έχει δημιουργηθεί για το εκτιμώμενο κόστος για την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημιάς, όπως απαιτείται από τις ρυθμιστικές αρχές, στις διάφορες εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει συμπεριλάβει πρόβλεψη για αγορά δικαιωμάτων για εκπομπές καυσαερίων CO2, η 
οποία έχει συμπληρωθεί στο κόστος πωληθέντων. 

Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις 
για κινδύνους που προκύπτουν από τη συνήθη λειτουργία του Ομίλου. Επιπλέον σαν λοιπές προβλέψεις 
εμφανίζεται ποσό €10 εκατομμυρίων που προκύπτει από την υποχρέωση μεταβίβασης 20% των μετοχών της 
VARDAX ΑΕ. στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης εξαγοράς της ΟΚΤΑ από την Π.Γ.Δ.Μ. 

20. Παροχές σε εργαζομένους 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004
Μισθοδοσία 185.039 182.259
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 36.433 36.020
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 21.134 25.741
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 36.715 25.246
Σύνολο 279.321 269.266  

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχές ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής μορφής, έξοδα μεταφοράς 
και διατροφής. 

21. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Έσοδα από επιδοτήσεις 15.147 7.823
Υπηρεσίες προς τρίτους 3.374 4.565
Έσοδα από εκμισθώσεις 5.796 5.399
Πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος - δοκιμαστική περίοδος 11.831 -
Λοιπά 1.834 10.276

Σύνολο 37.982 28.063

Έτος που έληξε
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Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (42) από (47) 

22. Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Τόκοι Χρεωστικοί
Τραπεζικός δανεισμός (22.451) (16.687)
Άλλες σχετικές δαπάνες (1.764) -

(24.215) (16.687)
Τόκοι Πιστωτικοί
Έσοδο από τόκους 2.696 5.647
Τόκοι από εμπορικές απαιτήσεις 9.599 7.259
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 873 276

13.168 13.182

Καθαρά αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (11.047) (3.505)  

Τόκοι ύψους €5,4 εκατομμυρίων (2004: €3,6 εκ.) έχουν κεφαλαιοποιηθεί σαν τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 
της ΕΝ.ΘΕ. 

23. Φόρος Εισοδήματος 

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Φόρος χρήσης 190.765 99.536
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 17) (36.821) 9.346
Σύνολο 153.944 108.882  

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή των εταιρειών του Ομίλου, ως εξής: 

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Κέρδη προ φόρων 494.828 239.654

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη 164.978 71.896
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (14.107) (4.428)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 12.519 40.133
Χρήση προηγούμενων μη αναγνωρισμένων ζημιών από φόρους (1.369) 7.048
Άλλα (8.077) (5.767)
Φόροι 153.944 108.882  

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρίας ήταν 32% για την περιόδο εώς 31 Δεκεμβρίου 2005 (30% 
για την περιόδο εώς 31 Δεκεμβρίου 2004, εξαιτίας του ειδικού συντελεστή που ίσχυε λόγο της συγχώνευσης με 
την Πετρόλα Ελλας ΑΕ). 
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Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (43) από (47) 

Κατά το 2004 ψηφίστηκε νόμος βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 2005, 2006 και 
2007 ορίζονται σε 32%, 29% και 25% αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Κάποιες από τις εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για αριθμό χρήσεων. Η Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2005. 

24. Κέρδη ανά μετοχή 

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρό ανά μετοχή) 1,09                           0,42                           

Καθαρά κέρδη περιόδου 334.222 128.218

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 305.516.704 305.465.154  

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή δεν εμφανίζονται, καθώς η επίδραση αυτών δε θα ήταν ουσιαστική. 

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. 

25. Μερίσματα 

Μέρισμα €0,26 ανά μετοχή σε σχέση με τη χρήση του 2004 (συνολικού ύψους €79.433) έχει εγκριθεί από την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση της 25 Μαΐου για όλες τις εκδοθείσες μετοχές. Για το 2005 η έκτακτη γενική 
συνέλευση των μετόχων τις 12 Δεκεμβρίου 2005 ενέκρινε προμέρισμα €0,15 ανά μετοχή συνολικού ποσου 
€45.843. Το προμέρισμα είναι πληρωταίο σε όλους τους μετόχους που δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της 
χρήσεως 2005. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων στις 21 Φεβρουαρίου 2006, 
ενέκρινε πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων για τελικό μέρισμα ύψους €0,28 ανά 
μετοχή (Σύνολο  € 85,574) 
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Σελίδα (44) από (47) 

26. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Έτος που έληξε
Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Κέρδη Περιόδου 494.828 239.654
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 6,7 121.332 121.827
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 22 11.787 3.505
Καθαρά αποτελέσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων 8 (4.317) 1.695
Προβλέψεις 48.708 49.430
Συναλλαγματικά κέρδη/ (ζημιές) δανείων 23.591 (35.393)
Απώλειες από πωλήσεις παγίων στοιχείων 2.191 14.449

698.120 395.167

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (493.247) (183.688)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (245.395) (124.091)
(Αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων 120.782 132.651
Πληρωθέντες φόροι (91.520) (72.824)

(709.380) (247.952)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (11.260) 147.215  

27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 

α) Το Δημόσιο έχει προκαταβάλλει στον Όμιλο € 43.434 για σκοπούς εξερεύνησης υδρογονανθράκων, όπως 
καθορίζεται από το νόμο 367/1976. Ένα μέρος του ποσού το οποίο έχει ληφθεί, € 25.614,μπορεί να καταστεί 
πληρωτέο μόλις ο Όμιλος παραγάγει έσοδα ως αποτέλεσμα των ερευνών και επομένως το ποσό θα περιληφθεί 
ως τμήμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους € 17.902 έχει διαγραφεί καθώς 
θεωρείται ιδιαίτερα απίθανο, λόγω της φύσης των δαπανών, ότι θα μπορέσει να καταστεί πληρωτέο. Οι όροι 
της αποπληρωμής θα καθοριστούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εφόσον ενδείκνυται. Οι δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν με τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου έχουν διαγραφεί. 

β. 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 Όμίλου ή στην Οικονομική της θέση.  

γ. Ο Όμιλος συμμετέχει σε μια σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις του διυλίστηρίου Θεσσαλονίκης, για τη χρήση από το ευρύ κοινό και τους 
υπαλλήλους του Όμίλου, μέχρι το 2017. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν οι όροι της 
σύμβασης θα επεκταθούν επ’ αόριστο ή εάν οι χώροι θα ανακτηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο. 

δ. Κατά τη διάρκεια του 2004, τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε ελέγχθηκαν από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις 1997 μέχρι 2001. Ποσό ύψους € 11,9 εκατομμυρίων για πρόσθετους φόρους και πρόστιμα έχει 
υπολογιστεί και καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004. Τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε 
δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2005. Η Διοίκηση δεν εκτιμά ότι θα 
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προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που 
αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 

ε. 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 με την εμπλοκή των ασφαλιστών. Η τελευταία αγωγή 
ακόμη εκκρεμεί, το αποτέλεσμα της οποίας δεν θα έχει σημαντική επίπτωση. 

στ. Ο Όμιλος έχει δώσει επιστολές διαβεβαιώσεων και εγγυητικές επιστολές ύψους € 323 εκατομμυρίων στις 
τράπεζες για τα δάνεια που χορηγούνται στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, το 
εναπομένον ποσό των οποίων ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2005 σε € 228 εκατομμύρια.  

ζ. Τον Οκτώβριο του 2002, τα Ελληνικά Πετρέλαια έξεδοσαν εγγυητική επιστολή ύψους € 45 εκατομμυρίων, 
την πραγματοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος για την απόκτηση της Jugopetrol AD Kotor. Με 31 
Δεκεμβρίου 2005 η εγγυητική έχει μειωθεί στα €24 εκατομμύρια. 

η. Ο Όμιλος παρουσιάζει στα αφορολόγητα αποθεματικά ποσό €81 εκατομμυρίων περίπου για αποθεματικά 
στα πλαίσια τον Ν 3220/2004. Ο εν λόγω νόμος βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ο 
Όμιλος δεν έχει διαφοροποιήσει τα ποσά που εμφανίζουν οι Οικονομικές της Καταστάσεις για ενδεχόμενη 
αλλαγή στο χειρισμό του αποθεματικού αυτού. 

28. Δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις 

Οι σημαντικότερες συμβατικές υποχρεώσεις του Όμίλου είναι: 

- Κεφαλαιουχικές επενδύσεις συνολικού ποσού €25 εκατομμυρίων στα διυλιστήρια της, 

- Δαπάνες στα πλαίσια της έρευνας για υδρογονάνθρακες ύψους €19 εκατομμυρίων (2004: €15 εκατομμύρια) 

Στα πλαίσια της εξαγοράς της Jugopetrol AD Kotor, o Όμιλος δεσμευθηκε για επενδυτικό πρόγραμμα €35 
εκατομμυρίων. 

29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2005 31 Δεκεμβρίου 2004

Χρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 761.277 459.831
Χρεώσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 27.876 25.075
Υπόλοιπο σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 5.090 23.658
Υπόλοιπο από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 105.796 46.505
Χρεώσεις απο μισθούς διευθυντικών στελεχών 4.069 5.203  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους σύνηθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί ο 
Όμιλος για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους.  
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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 

β) Χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών τους) που τελούν υπό κοινό 
έλεγχο με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου: 

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
• Αγροτική Τράπεζα 
• Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 

γ) Κοινοπραξίες με τρίτους που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης: 

• OMV Aktiengesellschaft 
• Sipetrol 
• Woodside – Repsol – Elpe 

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. 
• Σπάτα 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. 

• EFG Eurobank 

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

• Lamda Shipyards 
• Αργοναύτης 
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30. Κύριες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες που ενοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Έδρα Εταιρείας
Ποσοστό 

συμμετοχής
Μέθοδος 

Ενοποίησης

ΕΚΟ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΚΟΤΑ KΩ ΕΛΛΑΔΑ 49,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
EKO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
EKO-YU AD ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
EKO ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΤΔ ΓΕΩΡΓΙΑ 97,40% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΠΕ. INTΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΥΣΤΡΙΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
HELPE SERVICES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
YUGOPETROL AD ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 54,35% ΠΛΗΡΗΣ
GLOBAL ΑΛΒΑΝΙΑ Α.Ε ΑΛΒΑΝΙΑ 99,96% ΠΛΗΡΗΣ
ELDA PETROL ALBANIA ΑΛΒΑΝΙΑ 99,96% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 63,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΠ - ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 63,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΚΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 51,35% ΠΛΗΡΗΣ
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΠΛΗΡΗΣ
ΔΕΠΑ Α.Ε.. ΕΛΛΑΔΑ 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
V.P.I S.A. ΕΛΛΑΔΑ 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ε.Α.Κ.Α.Α ΕΛΛΑΔΑ 50,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  


