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Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
Προς τους μετόχους της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο συνοπτικό ισολογισμό της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (η 
«Εταιρεία») της 30ης Ιουνίου 2007, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν 
την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις.  Η Διοίκηση της 
Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας 
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα.  Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την 
αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και 
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών 
επισκόπησης.  Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν 
έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν 
μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα Επισκόπησης 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 
που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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I. Στοιχεία Επιχείρησης 

Διοικητικό Συμβούλιο Ευθύμιος Χριστοδούλου – Πρόεδρος Δ.Σ. 
 Παναγιώτης Καβουλάκος – Διευθύνων Σύμβουλος 
  
 Δημήτριος Ματθαίου – Εκτελεστικό Μέλος 
 Ιωάννης Κωστόπουλος - Εκτελεστικό Μέλος 
  
 Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Ανδρέας Βρανάς – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Δημήτριος Δεληγιάννης – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Παναγιώτης Παυλόπουλος – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Βασίλειος Νικήτας - Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Ιάσων Στράτος – Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Ιωάννης Τσουκαλάς - Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Βασίλειος Μπαγιώκος - Μη εκτελεστικό Μέλος 
 Ανδρέας Παλευρατζής – Μη εκτελεστικό Μέλος 
  
  
  
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Λεωφόρος Αμαλίας 54 

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

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

Σημ. 30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 8 665.855 646.130
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 24.131 22.288
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 692.234 692.054
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 26.552 -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 67 67
Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 10 172 3.772

1.409.011 1.364.311

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 11 1.214.107 1.107.490
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 845.482 828.103
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 33.037 37.878

2.092.626 1.973.471

Σύνολο ενεργητικού 3.501.637 3.337.782

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 14 1.020.081 1.020.081
Aποθεματικά 15 523.281 559.387
Αποτελέσματα εις νέον 522.822 450.439
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.066.184 2.029.907

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 16 284.282 295.335
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 405
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 117.649 115.114
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 17 85.383 47.939

487.314 458.793
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 501.831 419.810
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 72.794 -
Δάνεια 16 370.164 426.511
Μερίσματα πληρωτέα 3.350 2.761

948.139 849.082
Σύνολο υποχρεώσεων 1.435.453 1.307.875

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.501.637 3.337.782  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Διευθυντής Γενικής και 
Αναλυτικής Λογιστικής 

   
   

Παναγιώτης Καβουλάκος Ανδρέας Σιάμισιης Αθανάσιος Σολωμός 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
 

5 από 24 

III. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Επισκοπημένη) 

Εξάμηνη περίοδος που έληξε Τρίμηνη περίοδος που έληξε
Σημ. 30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006 30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3.527.597 3.868.744 1.769.429 1.905.308

Κόστος πωληθέντων (3.218.457) (3.557.536) (1.559.532) (1.722.272)

Μεικτό κέρδος 309.140 311.208 209.897 183.036

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 4 (92.568) (88.564) (48.836) (42.902)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (7.158) (4.639) (4.831) (3.446)

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 5 (111) 169 (1.755) 3.256

Λειτουργικό αποτέλεσμα 209.303 218.174 154.475 139.944

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 6 (11.286) (6.293) (5.410) (3.826)

Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 2.054 8.902 4.792 (2.202)

Έσοδα συμμετοχών 8.662 13.443 8.662 13.443

Κέρδη προ φόρων 208.733 234.226 162.519 147.359

Φόρος εισοδήματος (50.772) (63.927) (38.756) (37.653)

Καθαρά κέρδη περιόδου 157.961 170.299 123.763 109.706

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 7 0,52 0,56 0,40 0,36  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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IV. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
(Επισκοπημένη) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2006 1.019.963 543.642 384.710 1.948.315
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 170.299 170.299
Μερίσματα του 2005 - - (85.574) (85.574)
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση πράξεων 
αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 19) - (6.973) - (6.973)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2006 1.019.963 536.669 469.435 2.026.067

Κινήσεις - 1 Ιουλίου εώς 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 41.091 41.091
Μεταφορές σε αποθεματικά - 14.244 (14.244) -
Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών 118 - - 118
Προμερίσματα 2006 - - (45.843) (45.843)
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση πράξεων 
αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 19) - 8.474 - 8.474

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.020.081 559.387 450.439 2.029.907

Κινήσεις - 1 Ιανουαρίου εώς 30 Ιουνίου 2007
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 157.961 157.961
Μερίσματα του 2006 - - (85.578) (85.578)
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση πράξεων 
αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 19) - (36.106) - (36.106)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2007 1.020.081 523.281 522.822 2.066.184  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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V.  Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Επισκοπημένη) 

Σημ. 30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 20 197.620 (1.516)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος - (91.382)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 197.620 (92.898)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 8,9 (59.210) (22.508)
Συμμετοχές σε (αύξηση)/μείωση κεφαλαίου συνδεδ. επιχειρήσεων (179) (518)
Μερίσματα εισπραχθέντα 5.794 4.698
Εισπραχθέντες τόκοι 6 5.486 4.947
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (48.109) (13.381)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι 6 (16.772) (11.240)
Μερίσματα πληρωθέντα (84.987) (104.300)
Καθαρές ροές από μακροπρόθεσμα δάνεια (2.673) (4.461)
Καθαρές ροές από βραχυπρόθεσμα δάνεια (49.202) 258.777
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (153.634) 138.776

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.123) 32.497

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 13 37.878 75.956

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (718) (3.855)

Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.123) 32.497

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 13 33.037 104.598

Εξάμηνη περίοδος που έληξε

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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VI. Σημειώσεις των Συνοπτικών Ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων 
(Επισκοπημένων) 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. λειτουργεί στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της 
Εταιρείας περιλαμβάνουν την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, τη διύλιση και εμπορία των προϊόντων 
πετρελαίου,καθώς και την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών προϊόντων. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ΔΛΠ 34) – «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση».  

Αυτές οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των 
χρηστών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.hellenic-petroleum.gr. 

Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για την εξάμηνη 
περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 9 Μαΐου 2007. 

Λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
της εξάμηνης περιόδου που έληξε τις 30 Ιουνίου 2007 είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006. Όπου ήταν αναγκαίο τα 
συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της 
παρούσης χρήσεως. 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία σε οικονομικές περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2007: 

• ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική αναθεώρηση του IAS 1- 
Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων. Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει μια σειρά 
νέων γνωστοποιήσεων για να βελτιώσει την πληροφόρηση που αφορά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. 
Συμπεριλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την έκθεση σε κινδύνους που προέρχονται από 
τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων, συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις για πιστωτικούς κινδύνους, 
κινδύνους ρευστότητας και αναλύσεις εναλλακτικών σεναρίων εμπορικών κινδύνων. Η αναθεώρηση του 
ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις για τους χειρισμούς κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει εκτιμήσει την 
επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και της αναθεώρησης του ΔΛΠ 1 και συμπέρανε ότι οι κύριες επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις θα αφορούν την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων εμπορικών κινδύνων και τις 
συμπληρωματικές γνωστοποιήσεις κεφαλαίων που επιβάλλονται από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 1. Η 
Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
θα αρχίσουν την 1 Ιανουαρίου 2007, αλλά θα επηρεάσουν μόνο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και όχι 
τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

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

• ΔΕΕΧΠ 10. Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και απομείωση (σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν τη, ή μετά την, 1η Νοεμβρίου 2006). Το ΔΕΕΧΠ 10 απαγορεύει τον αντιλογισμό προβλέψεων 
απομείωσης σε μεταγενέστερες περιόδους εάν αυτές έχουν γίνει σε ενδιάμεσες περιόδους. Η Εταιρεία θα 
εφαρμόσει το ΔΕΕΧΠ 10 από 1 Ιανουαρίου 2007, χωρίς ωστόσο να αναμένεται ότι θα έχει κάποια επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Οι ακόλουθες ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1η Μαρτίου 2006 ή 
μεταγενέστερες περιόδους αλλά δεν  έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 

• ΔΕΕΧΠ 7, Εφαρμογή της μεθόδου της αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 29, Χρηματοοικονομική αναφορά σε 
οικονομίες με υπερπληθωρισμό (σε ισχύ από 1η Μάιου 2006). Η ερμηνεία παρέχει οδηγίες για το πώς 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο αναφοράς στην οποία η εταιρεία προσδιορίζει την 
ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού της νομίσματος, όταν αυτή η οικονομία δεν 
είχε υπερπληθωρισμό την προηγούμενη περίοδο. Δεδομένου ότι καμία από τις εταιρείες του ομίλου δεν 
λειτουργεί σε οικονομία με υπερπληθωρισμό, το ΔΕΕΧΠ 7 δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 

• ΔΕΕΧΠ 8, Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2 (σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την, ή μετά την 
1 Μάιου 2006). Το ΔΕΕΧΠ 8 απαιτεί προσδιορισμό των συναλλαγών που αφορούν έκδοση 
συμμετοχικών τίτλων, όπου το προσδιορίσιμο αντάλλαγμα που θα ληφθεί είναι μικρότερο από τη δίκαιη 
αξία του εκδοθέντος εργαλείου ιδίων κεφαλαίων, εμπίπτουν στις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 2. Η Εταιρεία έχει 
εφαρμόσει το ΔΕΕΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2007, και δεν αναμένεται να έχει κάποια σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΕΕΧΠ 9, Επαναξιολόγηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων (σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την, ή μετά την 1 Ιουνίου 2006). Μια οντότητα θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον ένα 
ενσωματωμένο παράγωγο απαιτείται να διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και να λογιστικοποιείται 
ως παράγωγο όταν η οντότητα καθίσταται αρχικά μέρος ενός συμβολαίου. Μεταγενέστερη 
επαναξιολόγηση απαγορεύεται εκτός αν υπάρχει αλλαγή στους όρους του συμβολαίου η οποία να 
διαφοροποιεί σημαντικά τις ταμειακές ροές που θα απαιτούνταν από το συμβόλαιο, οπότε σε αυτήν την 
περίπτωση απαιτείται επαναξιολόγηση. Η Εταιρεία έχει εξετάσει τα συμβόλαια της σε σχέση με 
ενσωματωμένα παράγωγα και εκτιμά ότι δεν αναμένεται να έχει κάποια σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

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

• ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης. (σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008) Το ΔΕΕΧΠ 
αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2007

Διυλιση Χημικά
Έρευνα και 
Παραγωγή Ενέργεια Σύνολο

Καθαρές πωλήσεις 3.344.123 182.088 564 822 3.527.597
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) (1.090) 979 - - (111)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 205.223 17.445 (13.214) (151) 209.303
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 2.054 - - - 2.054

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 207.277 17.445 (13.214) (151) 211.357
Αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (11.286)
Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8.662
Κέρδη προ φόρων 208.733
Φόρος εισοδήματος (50.772)

Καθαρά κέρδη περιόδου 157.961

Τα αποτελέσματα κατά τομέα της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2006

Διυλιση Χημικά
Έρευνα και 
Παραγωγή Ενέργεια Σύνολο

Καθαρές πωλήσεις 3.694.652 163.215 564 10.313 3.868.744
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) (654) 803 20 - 169

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 221.234 5.678 (10.769) 2.031 218.174
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 8.902 - - - 8.902

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 230.136 5.678 (10.769) 2.031 227.076
Αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (6.293)
Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 13.443
Κέρδη προ φόρων 234.226
Φόρος εισοδήματος (63.927)

Καθαρά κέρδη περιόδου 170.299  
 
Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 30 Ιουνίου 2007 έχουν ως εξής:

Διυλιση Χημικά
Έρευνα και 
Παραγωγή Ενέργεια

Μη 
κατηγοριο-
ποιημένα Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 3.242.804 219.146 13.135 - 26.552 3.501.637
Καθαρή Θέση 2.022.154 80.669 13.135 (183) (49.591) 2.066.184
Αγορές και ιδιοκατασκευές παγίων (Σύνολο έτους) 56.015 137 3.058 - - 59.210
Αποσβέσεις  (Σύνολο έτους) 30.013 6.405 1.224 - - 37.642

Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 έχουν ως εξής:

Διυλιση Χημικά
Έρευνα και 
Παραγωγή Ενέργεια

Μη 
κατηγοριο-
ποιημένα Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 3.105.804 217.341 12.212 2.425 - 3.337.782
Καθαρή Θέση 1.947.664 70.955 12.212 2.242 (3.166) 2.029.907
Αγορές και ιδιοκατασκευές παγίων (Σύνολο έτους) 74.522 737 - - - 75.259
Αποσβέσεις  (Σύνολο έτους) 74.067 13.059 2.407 - - 89.533  
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4. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006 30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006

Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης 46.262 45.278 25.073 18.481
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 46.306 43.286 23.763 24.421

92.568 88.564 48.836 42.902

Εξάμηνη περίοδος που έληξε

 

5. ΛΟΙΠΑ (ΕΞΟΔΑ) / ΕΣΟΔΑ 

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

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

Τρίμηνη περίοδος που έληξε
30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006 30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006

Έσοδα από τόκους 5.486 4.947 2.985 2.780
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (16.772) (11.240) (8.395) (6.606)

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (11.286) (6.293) (5.410) (3.826)

Εξάμηνη περίοδος που έληξε

 

7. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

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

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

Εξάμηνη περίοδος που έληξε Τρίμηνη περίοδος που έληξε
30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006 30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 0,52 0,56 0,40 0,36
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές μετοχές 
(Σε χιλιάδες  Ευρώ) 157.961 170.299 123.763 109.706

Μέσος αριθμός κοινών μετοχών 305.622.635 305.622.245 305.622.635 305.622.245  
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8. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Ακινητοποιή
σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 107.037 150.369 1.117.511 8.815 35.154 102.585 1.521.471
Προσθήκες 153 40 1.133 145 2.321 69.447 73.239
Κεφαλαιοποιημένα έργα - 1.906 31.715 - 1.728 (35.349) -
Πωλήσεις/ διαγραφές (938) - (6.538) (86) (14) - (7.576)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 8.500 (17.714) (3.296) 21 (399) (43) (12.931)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 114.752 134.601 1.140.525 8.895 38.790 136.640 1.574.203

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 - 86.250 744.211 7.437 26.545 - 864.443
Αποσβέσεις - 6.974 72.373 469 3.325 - 83.141
Πωλήσεις/ διαγραφές - - (6.541) (86) (14) - (6.641)
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - (11.296) (1.044) 22 (552) - (12.870)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 - 81.928 808.999 7.842 29.304 - 928.073

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 114.752 52.673 331.526 1.053 9.486 136.640 646.130

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 114.752 134.601 1.140.525 8.895 38.790 136.640 1.574.203
Προσθήκες - 2 537 34 958 53.267 54.798
Κεφαλαιοποιημένα έργα - 2.094 23.348 - 69 (25.511) -
Πωλήσεις/ διαγραφές - - (5.556) (46) (284) - (5.886)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007 114.752 136.697 1.158.854 8.883 39.533 164.396 1.623.115

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 - 81.928 808.999 7.842 29.304 - 928.073
Αποσβέσεις - 3.438 29.885 178 1.572 - 35.073
Πωλήσεις/ διαγραφές - - (5.556) (46) (284) - (5.886)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007 - 85.366 833.328 7.974 30.592 - 957.260

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2007 114.752 51.331 325.526 909 8.941 164.396 665.855  
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9. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λογισμικό
Δικαιώματα 
και άδειες Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 31.896 31.582 63.478
Προσθήκες 2.020 - 2.020
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 58 - 58
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 33.974 31.582 65.556

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 29.783 7.093 36.876
Αποσβέσεις περιόδου 2.929 3.463 6.392
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 32.712 10.556 43.268

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 1.262 21.026 22.288

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 33.974 31.582 65.556
Προσθήκες 1.354 3.058 4.412
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007 35.328 34.640 69.968

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 32.712 10.556 43.268
Αποσβέσεις περιόδου 837 1.732 2.569
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007 33.549 12.288 45.837

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2007 1.779 22.352 24.131  
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10. ΔΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006
Δάνεια και προκαταβολές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 172 175
Παράγωγα χαρακτηρισμένα για αντιστάθμιση ταμειακών 
ροών (Σημ. 19) - 3.597

Σύνολο 172 3.772  

11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006

Αργό πετρέλαιο 359.311 339.067
Διυλισμένα και ημιτελή προϊόντα 761.937 681.388
Πετροχημικά 35.767 31.970
Αναλώσιμα, ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες 57.092 55.065

Σύνολο 1.214.107 1.107.490  

12. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006

Πελάτες 692.278 677.861
Λοιπές απαιτήσεις 135.938 135.448
Παράγωγα προς πώληση (Σημ. 19) 11.284 7.605
Προπληρωθέντα έξοδα και προκαταβολές 5.982 7.189

Σύνολο 845.482 828.103  

13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 28.163 37.870
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 4.874 8

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 33.037 37.878  

Τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις (που γίνονται για περιόδους λιγότερο 
των τριών μηνών). Τέτοιες καταθέσεις εξαρτώνται από τις άμεσες ταμειακές ανάγκες της Εταιρείας. 
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14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 305.622.245 666.256 353.707 1.019.963

Εξάσκηση δικαιωμάτων  προαίρεσης μετοχών 12.940 29 89 118

31 Δεκεμβρίου 2006 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081

30 Ιουνίου 2007 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081  

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. μέχρι και το τέλος της χρήσης του 2004, προσέφερε ένα πρόγραμμα δικαιωμάτων 
προαίρεσης αγοράς μετοχών στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η τιμή άσκησης αυτών των 
δικαιωμάτων καθορίζεται βάσει της απόδοσης της μετοχής της επιχείρησης σε σχέση με την αγορά και τα 
δικαιώματα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν μέσα σε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2006, τα ανώτατα στελέχη είχαν την επιλογή να αποκτήσουν 47.660 μετοχές στην τιμή των € 9,68 η 
κάθε μία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, 3.440 μετοχές στην τιμή των € 6,97 η κάθε μία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2008. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. που έγινε τις 25 Μαΐου 2005 ενέκρινε 
ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών με σκοπό την σύνδεση του αριθμού 
μετοχών που χορηγούνται στους εργαζομένους της εταιρείας με τα οικονομικά αποτελέσματα και την απόδοση της 
Εταιρείας και της διοίκησης της. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. που έγινε 
τις 31 Μαΐου 2006, ενέκρινε την παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας (stock 
option) για το έτος 2007 συνολικά 272.100 μετοχών. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 17 
Μαΐου 2007 ενέκρινε την παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας (stock option) για 
το έτος 2007 για συνολικά 408.015 μετοχές. 

15. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 

κινδύνου
Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 72.040 86.495 - 385.107 543.642
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση 
πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 20) - - 1.501 - 1.501
Μεταφορές στα αποθεματικά - 14.244 - - 14.244
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 72.040 100.739 1.501 385.107 559.387
Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση 
πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου (Σημ. 20) - - (36.106) - (36.106)
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007 72.040 100.739 (34.605) 385.107 523.281  

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. 

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 προηγούμενων 
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χρήσεων. Όπου κρίθηκε αναγκαίο έχουν γίνει προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με αυτά τα 
αποθεματικά. 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν: 

(i) 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.  

(ii) 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. 

(iii) Στα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνονται ποσά €81 εκατομμυρίων περίπου για αποθεματικά στα 
πλαίσια του Ν 3220/2004 νόμος που εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα θεωρεί μια 
μορφή κρατικής επιχορήγησης αντίθετη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρεία δεν έχει 
προβεί σε αλλαγές στις οικονομικές της καταστάσεις καθώς κρίνει ότι έχει πράξει σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω πληροφορίες για το αποθεματικό αυτό βρίσκονται στη Σημείωση 23στ, 
«Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις». 

16. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 284.282 29.579
Ομολογιακό δάνειο - 265.756
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 284.282 295.335

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 361.242 417.589
Τρέχουσα αναλογία μακροπρόθεσμου χρέους 8.922 8.922
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 370.164 426.511

Σύνολο δανείων 654.446 721.846  

Τον Απρίλιο του 2006, η εταιρεία σύναψε βραχυπρόθεσμο διμερές δάνειο αξίας €400 εκατ. με την Hellenic 
Petroleum Finance Plc («HPF»), θυγατρική της εταιρείας. Στις 18 Οκτωβρίου 2006 το δάνειο αυξήθηκε €600 εκατ. 
Στις 30 Ιουνίου 2007, το υπόλοιπο του δανείου ήταν €591 εκατ. (US$ 730 εκατ. + €50 εκατ.). 

Ομολογιακό Δάνειο 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2007 αποπληρώθηκε το ομολογιακό δάνειο των US$ 350 εκατ το όποιο είχε εκδοθεί από την 
εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2005, με μέρος των πόρων του δανείου που αναφέρονται παραπάνω. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
 

17 από 24 

17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006

Επιχορηγήσεις 25.614 25.614
Παράγωγα χαρακτηρισμένα για αντιστάθμιση ταμειακών 
ροών (Σημ. 19) 46.140 2.097
Λοιπές προβλέψεις 13.629 20.228

Σύνολο 85.383 47.939  

Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο 

Το Δημόσιο έχει προκαταβάλλει στον Όμιλο €43.434 για σκοπούς εξερεύνησης υδρογονανθράκων, όπως 
καθορίζεται από το νόμο 367/1976. Οι επιχορηγήσεις αυτές θα καταστούν πληρωτέες εφόσον ο Όμιλος παραγάγει 
έσοδα ως αποτέλεσμα των επιχορηγούμενων ερευνών με όρους αποπληρωμής οι οποίοι θα καθοριστούν από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, εφόσον συντρέχει λόγος. Ποσό, ύψους €17.902 έχει ήδη διαγραφεί σε προηγούμενες 
χρήσεις καθώς θεωρείται ιδιαίτερα απίθανο ότι θα μπορέσει να καταστεί πληρωτέο. Το υπόλοιπο ποσό των €25.614 
έχει περιληφθεί ως τμήμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς σχετίζεται με έξοδα έρευνας σε περιοχές που 
δεν έχουν αποδεσμευθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2007. Ο Όμιλος θεωρεί σωστό το χειρισμό αυτό ιδιαίτερα ενόψει 
της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε με τη νέα νομοθεσία περί έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (βλέπε 
σημείωση 23η, «Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις»). 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006

Προμηθευτές 432.721 351.580
Δεδουλευμένα έξοδα 15.163 2.278
Κρατικές επιχορηγήσεις 26.623 28.345
Παράγωγα προς πώληση (Σημ. 19) 5.899 1.307
Λοιπές υποχρεώσεις 21.425 36.300

Σύνολο 501.831 419.810  
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19. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Στοιχεία 
Ενεργητικού Υποχρεώσεις

Στοιχεία 
Ενεργητικού Υποχρεώσεις

Παράγωγα προς πώληση
Παράγωγα αγαθών:
   Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps) 11.284 5.899 7.605 1.307

11.284 5.899 7.605 1.307

Σύνολο εύλογης αξίας παραγώγων προς πώληση 11.284 5.899 7.605 1.307

Παράγωγα χαρακτηρισμένα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών:
   Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps) - 46.140 3.597 2.097
Σύνολο εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών - 46.140 3.597 2.097

Σύνολο 11.284 52.039 11.202 3.404

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
   Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps)
   (Σημ. 10, 17) - 46.140 3.597 2.097

- 46.140 3.597 2.097
Κυκλοφορούν ενεργητικό
   Συμβάσεις ανταλλαγής τιμής αγαθών (commodity swaps)
   (Σημ. 12, 18) 11.284 5.899 7.605 1.307

11.284 5.899 7.605 1.307

Σύνολο εύλογης αξίας παραγώγων 11.284 52.039 11.202 3.404

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006

 

Παράγωγα προς πώληση 

Συμβάσεις ανταλλαγής εμπορευμάτων (swaps) 
Για να διαχειριστεί τις μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων αγαθών σε δολάριο στο μέτρο που η αξία των 
αποθεμάτων της εκτίθεται σε κινδύνους από μεταβολή των τιμών ο Όμιλος συμβάλλεται σε συμβάσεις ανταλλαγής 
τιμών αγαθών. Στο βαθμό που αυτά τα συμβόλαιο δεν χαρακτηρίζονται ως πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου, 
ταξινομούνται ως παράγωγα προς πώληση. Η εύλογη αξία των παραγώγων προς πώληση αναγνωρίζεται στον 
Ισολογισμό στους «Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις» και στους «Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις». 
Διακυμάνσεις στην εύλογη αξία των παραγώγων αυτών καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στα 
«Λοιπά έσοδα / έξοδα». 

Παράγωγα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

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

Σημ. 30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006

Κέρδη προ φόρων 208.733 234.226
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 8,9 37.641 48.067
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (1.723) (2.935)
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 6 11.286 6.293
Προβλέψεις 10.844 10.899
Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές δανείων (2.054) (8.903)
Έσοδα από μερίσματα (8.662) (13.443)

256.065 274.204

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (106.617) (196.934)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (13.344) (20.381)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων 61.516 (58.405)

(58.445) (275.720)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 197.620 (1.516)

Εξάμηνη περίοδος που έληξε
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21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
30 Ιουνίου 2007 30 Ιουνίου 2006

Πωλήσεις προϊόντων
Εταιρείες ομίλου 1.082.931 1.169.305
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 337.828 400.495
Πωλήσεις υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου 4.345 4.631

1.425.104 1.574.431

ιι) Αγορές προϊόντων

Αγορές προϊόντων
Εταιρείες ομίλου 14.651 17.720
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 11.672 10.369
Αγορές υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου 6.191 2.187

32.514 30.276

ιιι) Υπόλοιπα που προκύπτουν από πωλήσεις/ αγορές 
προϊόντων/ υπηρεσιών

30 Ιουνίου 2007 31 Δεκεμβρίου 2006

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
    - Υπόλοιπα πελατών 169.863 153.290
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 129.573 128.544

299.436 281.834

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
    - Υπόλοιπα προμηθευτών 10.219 12.460
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 1.995 3.614

12.214 16.074

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 287.222 265.760

Εξάμηνη περίοδος που έληξε

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η Εταιρεία 
για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 

Στις «Εταιρείες ομίλου» συγκαταλέγονται όλες οι εταιρείες που ενοποιούνται στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια με 
τη μέθοδο πλήρης ενοποίησης. 

Στις «Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες» συγκαταλέγονται εταιρείες συνδεμένες με το ελληνικό κράτος όπως η 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι 
εταιρείες του Ομίλου που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
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Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

β) 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 

γ) Χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών τους) που τελούν υπό κοινό έλεγχο 
με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου. Η Εταιρεία στις 30 Ιουνίου 2007 είχε δάνεια ύψους 
€25.000 (31 Δεκεμβρίου 2006: € 138.266) με τις ακόλουθες συνδεδεμένες τράπεζες: 

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
• Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
• Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος έπαψε να είναι συνδεδεμένο μέρος μετά την εξαγορά της από την 

Calyon τον Ιούνιο του 2006 

δ) Κοινοπραξίες με τρίτους: 
• OMV Aktiengesellschaft 
• Sipetrol 
• Woodside – Repsol – Elpe 

ε)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) 

στ) Χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών τους) στα οποία ασκείται έλεγχος 
από μέρη που κρατούν σημαντικό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου. Η Εταιρεία στις 30 Ιουνίου 2007 
είχε δάνεια ύψους € 5.000 (31 Δεκεμβρίου 2006: € 82.916) με τις ακόλουθες συνδεδεμένες τράπεζες: 

• EFG Eurobank Ergasias A.E. 

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

• Private Sea Marine Services (πρώην Lamda Shipyards) 

22. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι σημαντικότερες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι: 
• Κεφαλαιουχικές επενδύσεις συνολικού ποσού €79 εκατομμυρίων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

(31 Δεκεμβρίου 2006: €52 εκατ.). Από τα €79 εκατομμύρια τα €34 σχετίζονται με το πρόγραμμα 
αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. 

• Δαπάνες στα πλαίσια της έρευνας για παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ύψους €18 
εκατομμυρίων (31 Δεκεμβρίου 2006: €20 εκατομμύρια). Οι δαπάνες θα εξαρτηθούν από την πρόοδο 
της έρευνας. 
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23. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις σε σχέση με τραπεζικές και λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια των εμπορικών της συναλλαγών. Δημιουργούνται προβλέψεις έναντι 
τέτοιων θεμάτων όπου θεωρείται απαραίτητο και συμπεριλαμβάνονται στις «Λοιπές Προβλέψεις» (σημ. 16). 

α. Η Εταιρεία 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 της Εταιρείας ή 
στην οικονομική της θέση. 

β. 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 της χρήσης 2004. Τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε δεν έχουν ελεγχθεί από 
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2006. Η Διοίκηση δεν εκτιμά ότι θα προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

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

δ. Η Εταιρεία έχει δώσει επιστολές διαβεβαιώσεων και εγγυητικές επιστολές ύψους €1.345 εκατομμυρίων στις 
τράπεζες για τα δάνεια που χορηγούνται στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, το 
εναπομένον ποσό των οποίων ανέρχονταν στις 30 Ιουνίου 2007 σε €1.044 εκατομμύρια. Επίσης η Εταιρεία έχει 
δώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων ύψους €523 εκατομμυρίων για ολοκλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων 
της Εταιρείας. 

ε. Τον Οκτώβριο του 2002, τα Ελληνικά Πετρέλαια εγγυήθηκαν, μέσω ενός Ομολόγου το οποίο εκδόθηκε από την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ύψους € 45 εκατομμυρίων, την πραγματοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος 
για την απόκτηση της Jugopetrol AD Kotor. Την 30 Ιουνίου 2007 η εγγυητική έχει μειωθεί στα €12 εκατομμύρια 
(31 Δεκεμβρίου 2006: €17 εκατομμύρια). 

στ. Σύμφωνα με την ίδια πολιτική που έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν, η μητρική εταιρεία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 3220/2004, έχει δημιουργήσει σε προηγούμενες χρήσεις αφορολόγητα αποθεματικά σε σχέση με 
επενδυτικά σχέδια που ανέρχονται σε ποσό περίπου €81 εκατομμυρίων (αναλογούμενος φόρος εισοδήματος 
περίπου €20 εκατομμύρια). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του εν λόγω νόμου 
χαρακτηρίζοντας τον ως κρατική επιχορήγηση που δεν είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές οδηγίες και διερευνά το 
θέμα σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει πως ο 
Ν 3220/2004 είναι μια μορφή κρατικής επιχορήγησης αντίθετη των κοινοτικών οδηγιών, μπορεί αναγκάσει την 
Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει το νόμο αυτό και να ζητήσει από τις εταιρείες που επωφελήθηκαν από τις 
διατάξεις του να πληρώσουν τους αναλογούντες φόρους,. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί το θέμα και 
πιστεύει ότι λόγω του ότι η Εταιρεία έχει νομίμως πράξει μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου ότι η τελική 
έκβαση της υπόθεσης δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας ή του Ομίλου όπως 
εμφανίζεται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. 

ζ. Ύστερα από καταγγελίες της ΙΑΤΑ η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα στην τιμολόγηση των 
καυσίμων πολιτικής αεροπορίας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας η επιτροπή 
επέβαλε πρόστιμο τάξεως €9,4 εκατομμύρια σε όλα τα ελληνικά διυλιστήρια. Το ποσοστό που αναλογεί στα 
Ελληνικά Πετρέλαια ανέρχεται €7,3 εκατομμύρια και βασίζεται σε ένα ποσοστό των αντίστοιχων πωλήσεων του 
έτους που είχε προηγηθεί της έρευνας. Η Εταιρεία θεωρεί ότι το σκεπτικό της απόφασης δεν έλαβε υπ’ όψη κρίσιμα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έρευνα. Προς τούτο έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών, ενώ παράλληλα ασκήθηκε και αίτηση αναστολής η οποία έγινε μερικώς δεκτή, δηλαδή ανεστάλη μεν η 
εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν με την απόφαση της Επ. Ανταγωνισμού μέχρι την 
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31.08.2007, αλλά δεν ανεστάλη ως προς την πληρωμή του προστίμου. Η Εταιρεία εκτιμά ότι η τελική έκβαση της 
υπόθεσης δεν θα έχει οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματά της. Η εκδίκαση της προσφυγής έχει 
ορισθεί για τις 27.09.2007. 

η. Με βάση το νόμο 3587/2007 της 10 Ιουλίου, 2007, άρθρο 20, επανέρχονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο, χωρίς την 
έκδοση οποιασδήποτε πράξης, τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, επί 
χερσαίων και θαλασσίων περιοχών της χώρας που έχουν παραχωρηθεί με σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων στη 
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων (ΔΕΠ) από το έτος 1976 μέχρι το έτος 1984, και την Δημόσια Επιχείρηση 
Πετρελαίων Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ ΕΚΥ) από το έτος 1988 μέχρι το έτος 1995, καθώς 
και με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 417/1995. Με το ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι η Εταιρεία 
υποχρεούται να παραδώσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, όλα 
τα στοιχεία, μελέτες, χάρτες και εν γένει κάθε έγγραφο που είναι στη κατοχή της και που αφορούν τις γινόμενες 
εργασίες έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις παραχωρημένες περιοχές. Στα πλαίσια των 
Λογιστικών αρχών και πολιτικών που ακολουθούνται, η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιοποιήσει δικαιώματα έρευνας, 
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης στην Ελλάδα στις οικονομικές καταστάσεις. Όλες οι δαπάνες που αφορούσαν 
εργασίες έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις παραχωρημένες περιοχές έχουν 
εξοδοποιηθεί στις περιόδους που έλαβαν χώρα οι εργασίες αυτές. Ως εκ τούτου, δεν εμφανίζεται καμία σημαντική 
επίδραση στις οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 30 
Ιουνίου 2007 από τον νόμο 3587/2007. Η Εταιρεία εξετάζει τα νέα δεδομένα και το νομικό πλαίσιο που 
διαμορφώνεται με στόχο να καθορίσει τις επόμενες ενέργειες της και την στρατηγική για την έρευνα και παραγωγή 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. 

24. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

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 2005 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 ύψους 
€45.827). Το προμέρισμα είναι πληρωτέο σε όλους τους μετόχους που δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της 
χρήσεως 2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων στις 31 Μαΐου 2006, 
ενέκρινε για τελικό μέρισμα ύψους €0,28 ανά μετοχή (Σύνολο €85.574). Επομένως το συνολικό μέρισμα για το 
2005, διαμορφώθηκε σε €0,43 ανά μετοχή (Σύνολο: €131.401). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 30 Αυγούστου 2006, κατά την οποία ενέκρινε τις 
εξαμηνιαίες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο 
που έληξε την 30 Ιουνίου 2006, αποφάσισε και ενέκρινε τη καταβολή προμερίσματος χρήσης 2006, ποσού €0,15 
ανά μετοχή (Σύνολο €45.843). Η σχετική απεικόνιση του προμερίσματος καθώς και του τελικού μερίσματος του 
2006 (συνολικού ποσού €131.417) εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας την περίοδο που λήγει 
την 31 Δεκεμβρίου 2006. 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 8 Αυγούστου 2007, κατά την οποία ενέκρινε  τις 
εξαμηνιαίες συνοπτικές  ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία 
περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2007, αποφάσισε και ενέκρινε τη καταβολή προμερίσματος χρήσης 2007, ποσού 
€0,15 ανά μετοχή (Σύνολο €45.845). Η σχετική απεικόνιση του μερίσματος θα εμφανιστεί στις ενδιάμεσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας τις επόμενης περιόδου που λήγει την 30 Σεπτεμβρίου 2007. 
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25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 

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

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

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5, μία εταιρεία πρέπει να ταξινομεί ένα Πάγιο στοιχειό ενεργητικού διαθέσιμο προς πώληση 
εάν η τρέχουσα της αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσα από μία πράξη πώλησης παρά μέσα από συνεχόμενη χρήση. 
Δεδομένου ότι η πρόθεση της εταιρείας δεν είναι η ανάκτηση της τρέχουσας αξίας της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 
μέσα από τη πώληση της αλλά η από επένδυση του 50% της εταιρείας και η επέκταση των δραστηριοτήτων στο 
τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, η συναλλαγή δεν πλήρη τα κριτήρια μίας επένδυσης 
κατεχόμενης προς πώληση και δεν πρέπει να παρουσιαστεί σαν «Διακοπείσες Δραστηριότητες». Για αυτό το λόγω, 
η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στις Ενδιάμεσες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 
στις «Επενδύσεις σε Θυγατρικές εταιρείες» και δεν έχει ταξινομηθεί ως «κατεχόμενη προς πώληση» ούτε σαν 
«Διακοπείσες Δραστηριότητες».  

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

Στις 30 Ιουνίου 2007, η συναλλαγή αυτή δεν είχε καμία επίδραση στις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 


