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ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην: Κσλζηαληίλνο Παλάο – Πξφεδξνο  Γ.. 

Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο – Γηεπζχλσλ  χκβνπινο (έσο 25/06/2019)

ππξίδσλ Κηαξηδήο –  Μέινο (έσο 25/06/2019)

σηήξηνο Καπέιινο - Μέινο (απφ 26/06/2014 έσο 25/06/2019)

Γξαβηάο 4Α

151 25  Μαξνχζη, Αηηηθήο

ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351/ Ννκαξρία Αζελψλ

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ.: 007119101000

ΠξαηζγνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία

Λεσθφξνο Κεθηζίαο 268

152 32 Υαιάλδξη, Διιάδα

Γηεύζπλζε Έδξαο 

Δηαηξείαο:

Διεγθηηθή Δηαηξεία :
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο  ηεο Εηαηξείαο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, 
κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 
απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο 
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Εσθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Εσθύνη τοσ Ελεγκτή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 
έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ.  Σα πξόηππα απηά 
απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε 
ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε 
ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη 
ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ 
εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη 
εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 
εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο 
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
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Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 
νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο 
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο 
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 
νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. 

από τα άρθρα  

 

43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

                   Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 

 

ΠραιςγουωτερχαουσΚοουπερσ  
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία                                                          Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο                 
Λεωφόροσ Κηφιςίασ 268,152 32 Χαλάνδρι                               Ορκωτόσ Ελεγκτήσ Λογιςτήσ                                     
ΑΜ. ΣΟΕΛ: 113                                                                                              ΑΜ. ΣΟΕΛ : 17701 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πάγην Δλεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα 5 2.546 2.642

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 6 8.027 8.172

Αλαβαιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 7 170 125

10.743 10.939

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 8 292 456

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9 538 162

830 618

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 10 10.026 4.276

Πνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 5.750

Απνζεκαηηθά 11 16 14

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 3 (120)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 10.045 9.920

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 12 1.528 1.637

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 1.528 1.637

Καηά ηελ 

11.573ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 11.557

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 11.573 11.557

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. γηα ην 

έηνο 2014 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο  2 Ηνπλίνπ 2015. 

 

 

 Ο Πξφεδξνο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο 

 

 

  

   

Kσλζηαληίλνο Παλάο Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο ηέθαλνο Παπαδεκεηξίνπ 
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(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

) 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 497 440

Κφζηνο πσιεζέλησλ (175) (294)

Μεηθηό θέξδνο 322 146

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 13 (414) (321)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά (2) (8)

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα (94) (183)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά (3) (2)

Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο 240 -

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ 143 (185)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 14 32 70

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) ρξήζεο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από 

θόξνπο
175 (115)

Υξήζε πνπ έιεμε ηελ

175 (115)

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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) 

Καηάζηαζε κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

εκ.
Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Πνζά πξννξηδόκελα 

γηα αύμεζε MK
Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 2.112 - 14 22 2.148

-

Καζαξέο δεκίεο έηνπο - - (115) (115)

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - - - (115) (115)

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 10 2.164 - - - 2.164

Πνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
- 5.750 - - 5.750

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - (24) (24)

Αλαινγνχλ αλαβαιιφκελνο θφξνο - - - (3) (3)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 4.276 5.750 14 (120) 9.920

Καζαξά θέξδε έηνπο - - - 175 175

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - - - 175 175

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 10 5.750 - - - 5.750

Πνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
- (5.750) - - (5.750)

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - (63) (63)

Αλαινγνχλ αλαβαιιφκελνο θφξνο - - - 13 13

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 11 - - 2 (2) -

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 10.026 - 16 3 10.045

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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) 

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 15 (4) (974)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (4) (974)

Σακεηαθέο εηζξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ 5 (5) (18)

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 240 -

Καζαξή ζπκκεηνρή ζε κείσζε/(αχμεζε) θεθαιαίνπ ζπλδεδ. 

επηρεηξήζεσλ
6 145 (6.631)

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
380 (6.649)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο

Πνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 5.750

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 10 - 1.000

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
- 6.750

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 376 (873)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 9 162 1.035

Αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 376 (873)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηνπ έηνπο 9 538 162

Υξήζε πνπ έιεμε ηελ

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (11) απφ (31) 

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. (Δηαηξεία) ηδξχζεθε ζηηο 

19/9/2006 θαη είλαη θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ, ε νπνία είλαη 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.  

θνπφο θαη αληηθείκελν ηεο Δηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή, δηάζεζε θαη εκπνξία ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, πνπ ζα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε κειέηε, εκπνξία εμνπιηζκνχ, 

θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθψλ, θσηνβνιηαΐθψλ, βηνκάδαο 

θιπ).  

Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηε δηεχζπλζε Γξαβηάο 4
α
 , 151 24 Μαξνχζη.  

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

είλαη νη ίδηεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα 

ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ θαη ηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ 

εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, φπσο 

θαη απηέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο 

Δηαηξείαο, Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ γηα ην έηνο 2014 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο  2 Ηνπλίνπ 2015. Οη Μέηνρνη 

ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κεηά ηε Γεκνζίεπζή ηνπο. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο επξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο κεηξηθήο  

Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. www.elperes.gr 

1.1 Μαθξννηθνλνκηθό θαη ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα 

Οη εμειίμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ 

φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ζηε ρψξα επκεηάβιεην. Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε 

θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο δελ 

αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Παξ‟φια απηά ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ιακβάλνληαη έγθαηξα φια ηα 

αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δηαηξείαο. 

2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ 

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη 

θαησηέξσ. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ εθαξκνζζεί ζπζηεκαηηθά γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο 

αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. γηα 

ην έηνο πνπ έιεμε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε «Δ.Δ.» θαη παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππ‟φςηλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη:  

http://www.elperes.gr/
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(α) ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, (β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη 

εχινγα ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αξρή ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο («going concern»). 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί άζθεζε θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ.  

Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηαο ή είλαη απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ή φπνπ 

νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 

«εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο». Οη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ 

γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. 

2.2 Αιιαγέο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο 

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

γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε 

ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

α) Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία ζε νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2014:  

 ΓΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ 

πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.  

 ΓΛΠ 36 (Τξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα 

δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο 

κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ  έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ 

απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο 

δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.  

 ΓΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε 

επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν 

αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ 

αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία.  

 ΔΓΓΠΧΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε 

Ινπλίνπ 2014). Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο 

πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο.  
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ειίδα (13) απφ (31) 

Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή 

ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα 

απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα 

ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015). 

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

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

ΓΛΠ. Δπί ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

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

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

ππεξεζίαο‟. 

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

ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη 

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

ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν 

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

ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

– ΓΠΧΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

– ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ 

απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα 

πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

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

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

απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ 

κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.  

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

ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ 

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

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015). 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα 

ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ 

ηνπ ΓΛΠ. Δπί ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

– ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο 

βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.   

– ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη 

ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
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Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (14) απφ (31) 

(„portfolio exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 

– ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο 

ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016). 

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

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

– ΓΠΧΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο 

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

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

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

πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

– ΓΠΧΑ 7 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο 

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

εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί 

ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο 

ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34.  

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

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

ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε 

ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. 

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

«πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

 ΓΠΧΑ 11 (Τξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Σπκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα 

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

απνηειεί κία „επηρείξεζε‟. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Τξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδσλ Απόζβεζεο» (εθαξκφδεηαη 

ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε 

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

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

ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΧΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο 

επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ 

πεξηιακβάλεη κία δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά 

αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα 
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(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (15) απφ (31) 

δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη 

ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε 

ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο 

αηνκηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 ΓΠΧΑ 15 «Έζνδα από Σπκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017). Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην 2014. θνπφο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα 

ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα 

έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην 

νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 ΓΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΧΑ 9 θαη ΓΠΧΑ 7 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018). Σν 

ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 πνπ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα 

κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ 

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

πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη 

αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΛΠ 1 (Τξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 

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

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

πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα αλαθνξάο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξνχληαη κε βάζε ην θχξην λφκηζκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο 

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

Δηαηξείαο. 

(β) Σπλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

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

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

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνληαη απ 

επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη ζε 

πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαζαξψλ επελδχζεσλ. 
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πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, φπσο κεηνρέο ζε 

εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο 

απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία.  

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, φπσο κεηνρέο 

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

2.4 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα αλαγξάθνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. Σν 

θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ή θαηαζθεπή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

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

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

εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ 

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

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ.   

Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε, είλαη πάγηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή. ρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

θαηαζθεπή αηνιηθψλ, θσηνβνιηαηθψλ πάξθσλ θαη άιισλ έξγσλ ζρεηηθά κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

αλαγξάθνληαη ζην θφζηνο ηνπο. Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο, επαγγεικαηηθέο δαπάλεο θαζψο 

θαη άιιεο άκεζεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή αξρή πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Δηαηξεία. Οη αθηλεηνπνηήζεηο 

ππφ εθηέιεζε δελ απνζβέλνληαη θαζψο ηα πάγηα πνπ αθνξνχλ δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. Δπίζεο ηα 

νηθφπεδα δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα σθέιηκεο 

δσήο ηνπο πνπ έρεη σο εμήο, αλά θαηεγνξία παγίνπ: 

•  Φσηνβνιηαηθά πάξθα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 27 έηε

•  Έπηπια θαη εμαξηήκαηα 4-10 έηε  

Δλζψκαηα πάγηα πνπ αθνξνχλ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο θαη ζρεηηθέο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο απνζβέλνληαη 

αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ ΛΑΓΖΔ Α.Δ. 

Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014

 
ε ππνιεηπφκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ έρεη αλαζεσξεζεί θαη αλακνξθσζεί ζε 27 έηε. Ζ αχμεζε ζηελ σθέιηκε δσή νθείιεηαη ζηελ έθηαθηε 

παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4254/2014 (ζεκείσζε 4). Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο 

θαη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

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

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. (Βιέπε εκ. 2.5) 

Κέξδε ε δεκίεο απφ ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο θαζαξήο αμίαο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απηέο δηαγξάθνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ησλ θαζαξψλ ινηπψλ εζφδσλ (εμφδσλ). 

2.5 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

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

απνκείσζεο εηεζίσο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο 

ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα 

ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 
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Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

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

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

δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Με ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή 

αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη 

σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

2.6 Βάζε Δλνπνίεζεο 

Ζ Δηαηξεία βάζεη ηνπ ΓΛΠ 27 παξ.10 θαη ηνπ Κ.Ν 2190/1920 άξζξν 93, δελ ππνρξενχηαη ζηελ δεκνζίεπζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελνπνηεκέλεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο ΔΛ.ΠΔ ΑΠΔ. Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο κατά 100% κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ (έδξα Μαξνχζη Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 8Α, 

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 2443/06/Β/86/23). 

2.7   Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο.  

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο ησλ επελδχζεσλ.ε 

ηέηνηα πεξίπησζε, ε Δηαηξεία ππνινγίδεη ην πνζφ ηεο απνκείσζεο ζαλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαθηήζηκεο 

αμίαο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηεο αμίαο θαη ε δεκία απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα 

Υξήζεο. Γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ησλ επελδχζεσλ ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην IAS 36. 

2.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

2.8.1 Ταμηλόκεζε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ Δηαηξεία έρεη κφλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο δάλεηα θαη απαηηήζεηο. 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο 

απηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο «Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο» 

θαη ηηο «Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο» ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

2.8.2 Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηα δηαθξαηνχκελα σο ηελ ιήμε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

2.8.3 Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

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

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

απνκείσζεο ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.9. 
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2.8.4   Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

ην θαζαξφ ππφινηπν λα εκθαληζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ λνκηθφ θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα 

θαη ππάξρεη θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζηεί ην ζπκςεθηζκέλν ππφινηπν ή λα εηζπξαρζεί ε απαίηεζε θαη 

θαηαβιεζεί ε ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. Σν λφκηκα θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα, δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ 

κειινληηθφ γεγνλφο θαη λα δχλαηαη λα αζθεζεί θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

θαη ζε πεξίπησζε αζέηεζεο, αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

2.9 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο νη νπνίεο γεληθά έρνπλ πίζησζε 30 εκεξψλ θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, 

αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

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

αδπλακία ηαθηηθψλ πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε έρεη απνκεησζεί.  

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ 

επηηφθην. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηπρφλ εμαζθαιίζεηο ηηο 

νπνίεο έρεη ιάβεη ε Δηαηξεία γηα ηελ απαίηεζε. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην «Κφζηνο πσιεζέλησλ». Δάλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ε δεκία 

απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά ζε γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρσξίο ε 

δεκία απνκείσζεο, λα κεησζεί θαη ε κείσζε λα απηή λα κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά ζε γεγνλφηα πνπ 

έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο, (γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

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

2.10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

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

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

ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο. 

2.11 Μεηνρηθό θεθάιαην 

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

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, κεηψλνληαο ην θφζηνο έθδνζεο. 

2.12 Σξέρνπζα θαη Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

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

αλαγλσξίδεηαη ζηελ «Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ» εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ έρνπλ 

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

«Ίδηα Κεθάιαηα». 

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

θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ δηεμάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. Ζ δηνίθεζε αλά δηαζηήκαηα 

αμηνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ρξήδεη εξκελείαο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

γίλνληαη πξνβιέςεηο επί ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 
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Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

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

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

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

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

θέξδνο ή δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφκνπο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα 

απνπιεξσζνχλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα ππάξμεη 

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

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

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

ζπκςεθηζκφο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

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

θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ.  

2.13 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ε εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ.  

2.14 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Σα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ εμνθινχληαη θαλνληθά εληφο 30 εκεξψλ. Οη πξνκεζεπηέο 

θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη 

ζχκθσλα κε ην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη ππνρξεψζεηο 

ηαμηλνκνχληαη ζε βξαρππξφζεζκεο αλ ε πιεξσκή επίθεηηαη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν. Δάλ φρη, 

παξνπζηάδνληαη κέζα ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

2.15 Πξνβιέςεηο 

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

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

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

κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα. ηηο πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα 

ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ. Πξνβιέςεηο δελ κπνξεί λα γίλνπλ γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο 

ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. 

Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δαπάλε πνπ ζα 

ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ο 

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

αμία ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε. 

2.16 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζαξά απφ 

Φφξνπο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη εθπηψζεηο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε αμία ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα 

κεηξεζεί αμηφπηζηα θαη φηαλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα εηζξεχζνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία. Σα 

έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (20) απφ (31) 

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 

Έζνδα απφ πσιήζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλαγλσξίδνληαη βάζε ηεο κεληαίαο παξαγσγήο πνπ παξαδίδεηαη 

θαη πηζηνπνηείηαη απφ ην ΛΑΓΖΔ θαη ηνλ αλεμάξηεην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ, θαη ε νπνία είλαη ε εκεξνκελία 

πνπ κεηαβηβάδνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε.   

 (β) Έζνδα απφ κεξίζκαηα  

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ κεξίζκαηα απφ ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ινγίδνληαη σο έζνδα 

φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο απηψλ, δειαδή φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξηζνχλ απφ ηελ γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ησλ ζπλδεκέλσλ Δηαηξεηψλ. 

 (γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηνλ ρξφλν θαη ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  

2.17 Μηζζώζεηο     

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη νθέιε αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 

ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ 

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

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

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

2.19 Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα πξφηππα ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο», ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Παξνπζίαζε», ΓΛΠ 36 «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» 

θαη ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

Δηαηξεία.  

2.20 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

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

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο ρξήζεο. 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Λφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη απφ ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

 Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζην απξφβιεπην ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη απφ ηελ 

ππεξεζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. 

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (21) απφ (31) 

 

(α) Κίνδσνος αγοράς 

i) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, σο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε 

θίλδπλν απφ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. 

ii) Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκήο πξντφλησλ 

Ζ ηηκή πψιεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ΑΠΔ θαζνξίδεηαη απφ λφκνπο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Ζ πην 

πξφζθαηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έγηλε κε ηελ Τ.Α.Π.Δ/Φ1/1289/9012 γηα 

ηνπο Φ/Β ζηαζκνχο θαη κε ηνλ λφκν 4524/2014 γηα ηηο ινηπέο πιελ Φ/Β ζηαζκψλ κνξθέο ΑΠΔ. Ο λφκνο 

4524/2014 θαζφξηζε επίζεο εθ λένπ ηηο ηηκέο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φισλ ησλ ελ ιεηηνπξγία έξγσλ 

ΑΠΔ.  

iii) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο 

ησλ επηηνθίσλ, θαζψο ε Δηαηξεία δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 (β) Πιζηωηικός κίνδσνος 

Ο κφλνο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ν ΛΑΓΖΔ. Γπλεηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη ζηα δηαζέζηκα θαη 

ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη ζηηο επελδχζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ 

αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία. Σα πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδε ν ΛΑΓΖΔ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ςήθηζε ηνπ λ.4254/2014 (εθ‟εμήο  “New 

Deal”), πεξί εμπγίαλζεο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 40 λ.2773/1999. Παξά ηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηελ βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ είζπξαμεο ησλ νθεηιφκελσλ ηηκνινγίσλ απφ ηνλ ΛΑΓΖΔ, 

κηα κειινληηθή πηψρεπζε ε εθθίλεζε άιιεο δηαδηθαζίαο ζπιινγηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ ηνπ ΛΑΓΖΔ 

εθφζνλ δελ ππάξμεη δηάδνρε νληφηεηα πνπ λα αλαδερζεί ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ζην κέηξν πνπ ην 

χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ αιιά θαη κειινληηθψλ νθεηιψλ απφ ηνλ ΛΑΓΖΔ ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξεία λα επηηχρεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

 (γ) Κίνδσνος ρεσζηόηηηας 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηθαλψλ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ θαη δηαζεζίκσλ 

ηελ ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θιείλεη αλνηθηέο ζέζεηο κε επαξθή 

πηζησηηθά φξηα µε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη πιεξσηέεο εληφο 

ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

3.2 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα 

απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο 

κεηφρνπο θαη ινηπνχο ζπκκέηνρνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

Ζ Δηαηξεία γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ην 

κέξηζκα πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα εθπνηήζεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο. 

Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαζψο δελ έρεη δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
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Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (22) απφ (31) 

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζπλερψο επαλεθηηκνχληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φπσο 

πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ 

πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ. πλεπψο νη εθηηκήζεηο 

απηέο εμ νξηζκνχ ζπάληα ζα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα.  

Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ θίλδπλν επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηε επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

 (α) Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, 

βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν πνπ ζα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη 

ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. 

(β) Δθηίµεζε απνµείσζεο ηεο αμίαο επελδύζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη απαηηήζεσλ 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη εηεζίσο εάλ ζπκκεηνρέο ηεο θαη ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ 

ππνζηεί νπνηαδήπνηε απνκείσζε, ζχκθσλα µε ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή (βιέπε εκ. 2.8). Σα αλαθηήζηκα πνζά 

ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ έρνπλ θαζνξηζηεί µε βάζε ηελ αμίαο ζε ρξήζε. Απηνί νη ππνινγηζκνί 

απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ. 

(γ) Απνκείσζε αδεηώλ ρξήζεο  

Ο φκηινο αμηνινγεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ, θαηά πφζν ππάξρνπλ βάζηκεο θαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη κία άδεηα 

ρξήζεο έρεη ππνζηεί απνκείσζε. Οη άδεηεο ρξήζεο εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε φηαλ ηα γεγνλφηα ή νη 

κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όπνπ ε 

αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, νη άδεηεο ρξήζεο απνκεηψλνληαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ. 

Σα αλαθηήζηκα πνζά ησλ αδεηψλ ρξήζεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο αμίαο ρξήζεο. Ζ αμία ρξήζεο 

ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνππνινγηζκφ 

ηεο Γηνίθεζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο έσο ην πέξαο ηεο νθέιηκεο δσήο ηεο εθάζηνηε άδεηαο ρξήζεο, βάζεη ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κε ηελ αξκφδηα αξρή. 

(δ) Αιιαγέο ζηελ ινγηζηηθή αξρή 

Σελ 01.04.2014 δεκνζηεχηεθε ην Φ.Δ.Κ. πνπ επηθχξσζε ηνλ Ν.4254/2014 «ξπζκίζεηο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ 

εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 40 Ν.2773/1999», κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ νπνίνπ δελ αλακέλεηαη ζην άκεζν 

κέιινλ δηαθνξνπνίεζε ζηα ηηκνιφγηα ησλ ΑΠΔ θαη πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ 

ιεηηνπξγίαο γηα κία επηπιένλ 7εηία κεηά ηελ ιήμε ηζρχνο ηνπο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάξθσλ απφ 20 ζε 27 έηε. Ζ αιιαγή ζηελ ινγηζηηθή 

αξρή, ινγηζηηθνπνηείηαη αλαδξνκηθά απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, ζχκθσλα, κε ηα ζρεηηθά εδάθηα ηνπ λφκνπ. 

Αλ ε σθέιηκε δσή παξέκελε ζηα 20 έηε ηα θέξδε πξν θφξσλ ηεο πεξηφδνπ 2014 ζα επηβαξπλφηαλ  θαηά ην πνζφ 

€ 38. Ηζφπνζε επίδξαζε αλακέλεηαη θαη ζηηο επφκελεο ρξήζεηο.  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
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Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (23) απφ (31) 

5 Δλζώκαηα πάγηα 

Κηήξηα
Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Έπηπια θαη 

εμαξηήκαηα

Πάγηα ππν 

εθηέιεζε 
ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 18 484 2 1.087 1.591

Πξνζζήθεο 122 1.021 24 33 1.200

Κεθαιαηνπνηεκέλα έξγα 169 859 - (1.028) -

Μεηψζεηο - - - (18) (18)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013 309 2.364 26 74 2.773

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

 Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 - 12 - - 12

Απνζβέζεηο 14 103 2 - 119

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013 14 115 2 - 131

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 295 2.249 24 74 2.642

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 309 2.364 26 74 2.773

Πξνζζήθεο - - - 5 5

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 309 2.364 26 79 2.778

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

 Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 14 115 2 - 131

Απνζβέζεηο 12 88 1 - 101

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 26 203 3 - 232

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 283 2.161 23 79 2.546
 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δεζκεχζεη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ. 

Σα πάγηα ππφ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 αθνξνχλ θπξίσο ηα έξγα: α) Έβξνο Βηνκάδα 4,68MW, β) Καβάια 

Βηνκάδα 4,99 MW, γ) νχξεο-Βιχρα θσηνβνιηαηθφ 2 MW, δ) Πέιια Βηνκάδα 4,99 MW, ε) Βηνκεραληθή 

Δγθαηάζηαζε Θεζζαινλίθεο Φσηνβνιηατθφ 4MW θαη ζη) Βηνκεραληθή Δγθαηάζηαζε Αζπξνπχξγνπ 

Φσηνβνιηατθφ 4,6MW. Καλέλα επηπιένλ Φ/Β χζηεκα δελ μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεηαη ή νινθιεξψζεθε  

εληφο ηνπ 2014. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (24) απφ (31) 

6 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Αμία ζπκκεηνρώλ έλαξμε ρξήζεο 8.172 101

Αχμεζε / (κείσζε) Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ

ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

Αμία ζπκκεηνρώλ ηέινο ρξήζεο 8.027 8.172

Δπσλπκία ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

BIODIESEL AE 40 40

ΔΛΠΔ ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΟΚΚΗΝΟΤ A.E. 61 30

ΔΛΠΔ ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΡΒΗΩΝ A.E. 51 31

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΤΛΟΤ ΜΔΘΩΝΖ A.E. 7.875 8.071

8.027 8.172

Δπσλπκία ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Πνζνζηό ζπκκεηνρήο Υώξα Δγθαηάζηαζεο

BIODIESEL AE 25,0% ΔΛΛΑΓΑ

ΔΛΠΔ ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΟΚΚΗΝΟΤ A.E. 51,0% ΔΛΛΑΓΑ

ΔΛΠΔ ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΡΒΗΩΝ A.E. 51,0% ΔΛΛΑΓΑ

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΤΛΟΤ ΜΔΘΩΝΖ A.E. 100,0% ΔΛΛΑΓΑ

Καηά ηελ

Καηά ηελ 

8.071(145)

 

Σε ρξήζε 2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 15 Ννεκβξίνπ 2013 ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΤΛΟΤ ΜΔΘΩΝΖ Α.Δ. απφ ηελ «GAMESA ENERGÍA S.A. SOCIEDAD 

UNIPERSONAL». Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη ε εηζαγσγή, εγθαηάζηαζε, 

παξαγσγή, πξνψζεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κεηαμχ άιισλ, αηνιηθψλ πάξθσλ, θαζψο θαη ε θηήζε κε νπνηνλδήπνηε ηίηιν 

εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη αθηλήησλ. 

Ζ αμία ηεο επέλδπζεο αλαιχεηαη σο εμήο: πνζφ αμίαο € 6.631  θαηαβιήζεθε ηνηο κεηξεηνίο ζε δχν δφζεηο 

(πξνθαηαβνιή €1.000 ρηιηάδεο ηνλ επηέκβξην θαη ην ππφινηπν θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο). Ζ 

ελαπνκέλνπζα  αμία χςνπο €1.440 πξνθχπηεη απφ ηνπο φξνπο ηεο εμαγνξάο. Με βάζε ηελ ζπκθσλία πνζφ 

Δπξψ 1.440 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επηρνξήγεζε πνπ δηθαηνχηαη θαη έρεη αηηεζεί ε Δηαηξεία, ζα θαηαβιεζεί 

ζηελ «GAMESA ENERGÍA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL» φηαλ θαη εθφζνλ ε επηρνξήγεζε απνδνζεί 

ζηελ Δηαηξεία απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ηεο επηρνξήγεζεο ζην ππνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

αλακέλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε ιήςε ηεο επηρνξήγεζεο είλαη βέβαηα, 

θαη δεδνκέλνπ απηνχ,  ε επέλδπζε εκθαλίδεηαη ζε απηήλ ηελ αμία.  

Σνλ Μάην 2014 ε εηαηξεία GAMESA ENERGÍA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL επέζηξεςε € 36 σο ηελ 

ηειηθή πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ αγνξάο ζηελ Δλεξγεηαθή Πχινπ Μεζψλεο Α.Δ. Σν πνζφ ηελ 08.05.2014 

επηζηξάθεθε, ζηνλ κνλαδηθφ ηεο  κέηνρν (ε Δηαηξεία). Έπεηηα ηελ 31.07.2014 ε Δηαηξεία θαηέβαιε ζηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο Λάξθν Δλεξγεηαθή Κνθθίλνπ € 21 θαη Λάξθν Δλεξγεηαθή Κνθθίλνπ € 20, σο αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Σέινο ηελ 15.09.2014 ε Δλεξγεηαθή Πχινπ Μεζψλεο Α.Δ. πξνρψξεζε ζε κείσζε Μεηνρηθνχ 

Κεθαιαίνπ χςνπο € 160.    



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (25) απφ (31) 

7 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ 

δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.  

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ:

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεο 125 58

(Υξέσζε) / Πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 32 70

Έζνδν/ (έμνδν) απφ θαζαξή ζέζε 13 (3)
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 170 125

 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Δλζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 10 10

Έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγχεο λφκνπ 4093/2012 40 38

Φνξνινγηθέο δεκηέο 93 77

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 13 -

Λνηπά 14

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 170 125

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 170 125

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  πξνέθπςαλ σο αθνινχζσο:

  

8 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Πειάηεο 229 382

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο - (163)

Πειάηεο 229 219

Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ - 13

Λνηπέο απαηηήζεηο 62 221

Πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη πξνθαηαβνιέο 1 3

ύλνιν 292 456

Καηά ηελ 

Σν ππφινηπν ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ αθνξά απαίηεζε απφ ΦΠΑ € 62 (Γεθ 2013:€ 220). Καηά ηελ 17 Απξηιίνπ 

2014 ε Δηαηξεία εηζέπξαμε πνζφ € 220 απφ αίηεζε επηζηξνθήο ΦΠΑ ρξήζεσλ 2012, 2011 θαη 2010. 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο: 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (26) απφ (31) 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

χλνιν απαηηήζεσλ απφ πειάηεο 229 382

επί ηνπ νπνίνπ:

> Πέξαλ πηζησηηθήο πεξηφδνπ αιιά κε απνκεησκέλν 

ππφινηπν
186 326

> Πέξαλ πηζησηηθήο πεξηφδνπ επηζθαιείο θαη απνκεησκέλν 

ππφινηπν
- -

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο - (163)

ύλνιν 229 219

Καηά ηελ 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία σο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ. Πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαηηήζεηο νη νπνίεο είλαη επηζθαινχο είζπξαμεο θαη έρεη 

αμηνινγεζεί φηη ζα θαηαιήμνπλ ζε δεκία. Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηε ρξήζε 2013 

ζρεκαηίζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.4254/2014 (ςεθίζηεθε ζηηο 07/03/2014) πνπ πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ηελ 

έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αλαθεξζείζαο ρξήζεο. 

Ζ θίλεζε πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο έρεη σο εμήο: 

2014 2013

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 163 -

Πξνβιέςε απνκείσζεο - 163

Λνηπέο θηλήζεηο (163) -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ - 163

 

9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Σακείν θαη δηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο 538 162

ύλνιν 538 162

Καηά ηελ 

 

10 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο
ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ 2013 352.000 2.112 2.112

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 360.667 2.164 2.164

31 Γεθεκβξίνπ 2013 712.667 4.276 4.276

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 958.334 5.750 5.750

31 Γεθεκβξίνπ 2014 1.671.001 10.026 10.026
 

Σν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη ίδην κε ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη δηαηεζεί ζε κεηφρνπο θαη 

είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλν. Ζ νλνκαζηηθή αμία κηαο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη € 6,00 (31 Γεθεκβξίνπ 

2013: € 6,00). 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (27) απφ (31) 

 

Με ην πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππ‟αξηζκφ 88 ηελ 13 Ννεκβξίνπ 2013 απνθαζίζηεθε ε εηζθνξά 

ρξεκάησλ έλαληη αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ εμαγνξά ηεο Δλεξγεηαθή Πχινπ 

Μεζψλεο Α.Δ. απφ ηελ «GAMESA ENERGÍA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL». Σν ηίκεκα ηεο εμαγνξάο 

πνπ απαηηήζεθε έλαληη αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ήηαλ Δπξψ 5.750. Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ 

ζα εγθξίλεη ηελ αχμεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 30 Μαΐνπ 2014. Σν πνζφ απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ γξακκή πνζά 

πξννξηδφκελα γηα αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ζηα Ηδία θεθάιαηα. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ην πξαθηηθφ ππ‟αξηζκφ 98 ηελ 19 Ηνπλίνπ 2014, ην πνζφ κεηαθέξζεθε απφ ηελ γξακκή πνζά 

πξννξηδφκελα γηα αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ζηελ γξακκή Μεηνρηθφ Κεθάιαην. Σα έμνδα αχμεζεο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλήιζαλ ζε  € 63, θαηαρσξήζεθαλ αθαηξεηηθά ζηα Ηδία θεθάιαηα. 

11 Απνζεκαηηθά 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό ύλνιν

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 14 14

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 2 2

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 16 16

 

Ταθηηθό απνζεκαηηθό 

χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ λφκν, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ θαηά ειάρηζην ην 5% ησλ εηήζησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έσο φηνπ ην απνζεκαηηθφ 

απηφ ηζνχηαη ζην έλα ηξίην ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, 

αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαγξαθή δεκηψλ. 

12 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Πξνκεζεπηέο 18 13

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (εκ.18) 46 167

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 1.440 1440

Λνηπέο πξνβιέςεηο 24 17

ύλνιν 1.528 1.637

Καηά ηελ 

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αληηπξνζσπεχνπλ δαλεηζκφ πξνζσπηθνχ απφ ηελ Διιεληθά 

Καχζηκα Α.Δ, ΔΚΟ ΑΒΔΔ θαη Αζπξνθφο. 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πιεξσηέν πνζφ πξνο ηελ GAMESA ENERGÍA S.A. SOCIEDAD 

UNIPERSONAL πνπ νθείιεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί πιήξσο ην ηίκεκα  εμαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δλεξγεηαθήο Πχινπ Α.Δ. βάζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ ζα θαηαβιεζεί ζηελ GAMESA ENERGÍA 

S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL φηαλ εηζπξάμεη ε Δλεξγεηαθή Πχινπ Α.Δ. ηελ αλακελφκελε επηρνξήγεζε 

ηεο επέλδπζεο ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 6,8MW ζηε ζέζε «Άγηνο Αζαλάζηνο» ζηελ Πχιν. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (28) απφ (31) 

13 Γηνηθεηηθά έμνδα 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 358 282

Παξνρέο ηξίησλ 4 23

Φφξνη  ηέιε 35 2

Παξνρέο ηξίησλ 17 14

ύλνιν 414 321

Έηνο πνπ έιεμε ηελ

ην πνζφ ησλ  ακνηβψλ θαη εμφδσλ ηξίησλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ € 358 (2013: € 282), ην νπνίν αθνξά 

ακνηβέο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ γηα απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Δηαηξεία.  

14 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (εκ.7) 32 70

ύλνιν 32 70

Έηνο πνπ έιεμε

 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 143 (185)

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο
(37) 48

Φφξνο επί ησλ εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο
(7) (4)

Εεκίεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεηαη 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
76 27

Δπίπησζε ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ - (1)

Φόξνο ρξήζεο 32 70

Έηνο πνπ έιεμε ηελ

 

Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2013 είλαη 26%. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα θφξνπο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ, θαζφζνλ εθηηκάηαη φηη, ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο, δελ ζα επηβιεζεί ζεκαληηθφ πνζφ πξφζζεησλ θφξσλ ζε κειινληηθφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (29) απφ (31) 

15 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 143 (185)

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ
5 101 119

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (63) (24)

Έζνδα απφ κεξίζκαηα (240) -

(59) (90)

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θηλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ 8 164 (151)

Οθεηιφκελν πνζφ επελδχζεσλ - (1.440)

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ 11 (109) 707

55 (884)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
(4) (974)

Έηνο πνπ έιεμε

 

16 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α)    Γελ ππάξρνπλ  εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ Δηαηξεία. 

β)    Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 έσο 2010. Ζ Γηνίθεζε  εθηηκά 

φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ κειινληηθνχο ειέγρνπο πέξα απφ απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην 

Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ζηελ 

εηαηξεία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν 

ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ.  

Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

Γηα ηελ Δηαηξεία, ε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» γηα ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2011 έσο 2013 έρεη 

εθδνζεί ρσξίο νπζηαζηηθέο πξνζαξκνγέο φζνλ αθνξά ην έμνδν θφξνπ θαη ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε θφξνπ, 

φπσο απηά αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2011 έσο 2013.  

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, νη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2011 έσο 2013 ζεσξνχληαη νξηζηηθέο γηα ζθνπνχο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηά απφ δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο» πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Γηα ηελ Δηαηξεία, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2014 

ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ PricewaterhouseCoopers Α.Δ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (30) απφ (31) 

 Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

γ) Βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.4203/2013 πνπ ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή ην Ννέκβξην 2013 επηβάιιεηαη 

Μεηαβαηηθφ Σέινο Αζθάιεηαο Δθνδηαζκνχ ζε φιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην δηαζπλδεδεκέλν χζηεκα θαη Γίθηπν. ηηο αλσηέξσ κνλάδεο παξαγσγήο πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε Δηαηξεία.  

Σν ηέινο έρεη εθαξκνγή απφ ην Ννέκβξην 2013 θαη ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ 2% επί ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ πληειεζηή Γηαθνξνπνίεζεο αλά θαηεγνξία κνλάδσλ παξαγσγήο. Ο 

ζπληειεζηήο ζα ξπζκηζηεί κε λέα θπβεξλεηηθή απφθαζε, θαη σο εθηνχηνπ, ε Δηαηξεία, δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη εθηίκεζε ηνπ πνζνχ πνπ ζα βαξχλεη ην απνηέιεζκα ρξήζεο 2013. 

δ) Σνλ Μάξηην 2014 κε  λνκνζεηηθή ξχζκηζε, νη παξαγσγνί ΑΠΔ ππνρξεψζεθαλ ζηελ παξνρή έθπησζεο επί ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ελέξγεηαο πνπ ηηκνινγνχλ. Δπίζεο επήιζαλ αιιαγέο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο. Σέινο ζχκθσλα κε ην λφκν 4254/2014 γηα ηνπο παξαγσγνχο ΑΠΔ πνπ ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο ε ζχκβαζε πψιεζεο επεθηείλεηαη θαηά επηά (7) έηε. Δπίζεο θαηαξγήζεθε ε έθηαθηε εηζθνξά ζηηο 

ΑΠΔ απφ ηνλ Απξίιην 2014.   

ε) χκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν Η.2 «Δηήζην ηέινο δηαηήξεζεο δηθαηψκαηνο θαηνρήο άδεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», νη θάηνρνη αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ΑΠΔ ή ΖΘΤΑ 

θαηαβάινπλ εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζηελ ΛΑΓΖΔ Α.Δ. ππέξ ηνπ εηδηθνχ 

δηαρεηξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.2773/1999 εηήζην ηέινο χςνο ρηιίσλ επξψ (€ 1.000,00) αλά 

Μεγαβάη (MW). Ζ Δηαηξεία πξφθεηηαη λα θαηαβάιιεη εληφο ηνπ 2015 ηέιε δηαηήξεζεο άδεηαο παξαγσγήο γηα ηα 

έξγα ππφ εθηέιεζε 25,26MW (εκ.5). 

17 Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε  κίζζσζεο  ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο (έδξα ηεο Δηαηξείαο),  δηάξθεηαο 

κέρξη ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ 2022. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο κίζζσζεο εθηηκάηαη κε εκεξνκελία 31/12/2014  ζην πνζφ ησλ  € 25 ρηι. (31/12/2013  € 28). 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε ρξνλνινγηθή αλάιπζε θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ κηζζσκάησλ: 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Μηζζψκαηα  < 1 έηνπο 3 3

Μηζζψκαηα  > 1 έηνπο θαη < ησλ 5 εηψλ 13 13

Μηζζψκαηα  >  ησλ 5 εηψλ 9 12

ύλνιν 25 28

Έηνο πνπ έιεμε

Ζ Δηαηξεία επίζεο έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο αθηλήησλ γηα ηελ κειινληηθή θαηαζθεπή θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ. Ζ  θαηαβνιή κηζζσκάησλ ζα μεθηλήζεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ.  

Ζ ζπκθσλία εμαγνξάο πξνβιέπεη φηη πνζφ Δπξψ 1.440 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επηρνξήγεζε πνπ δηθαηνχηαη 

θαη έρεη αηηεζεί ε Δηαηξεία, ζα θαηαβιεζεί ζηελ «GAMESA ENERGÍA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL» 

φηαλ θαη εθφζνλ ην πνζφ απνδνζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 

18 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη είλαη ε Μεηξηθή Δηαηξεία θαη ν ηειηθφο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ειίδα (31) απφ (31) 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ζηηο νπνίεο 

ζπγθαηαιέγνληαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ ελνπνηνχληαη ζηνλ Όκηιν ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ κε ηε κέζνδν ηεο 

πιήξνπο ελνπνίεζεο. Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ππεξεζίεο δαλεηζκνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Δηαηξεία, 

κηζζψζεηο εθηάζεσλ γηα θσηνβνιηατθά θαη γξαθεία. 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ αθνινπζεί ε 

Δηαηξεία γηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ. 

i. Αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Αγνξέο ππεξεζηώλ

Δηαηξείεο νκίινπ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 10 14

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 126 154

ΔΚΟ ΑΒΔΔ 46 42

ΑΠΡΟΦΟ 57 51

ΝΣΗΑΞΟΝ ΑΒΔΔ 4 6

Καζαξέο αγνξέο από ζπλδεδεκέλα κέξε 243 267

ii.Τπόινηπα πνπ πξνθύπηνπλ από πσιήζεηο/αγνξέο 

πξντόλησλ/ππεξεζηώλ

Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Δηαηξείεο  νκίινπ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 1 8

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 18 99

ΔΚΟ ΑΒΔΔ 8 23

ΑΠΡΟΦΟ 15 31

ΝΣΗΑΞΟΝ ΑΒΔΔ 4 6

Καζαξά ππόινηπα από ζπλδεδεκέλα κέξε 46 167

Υξήζε πνπ έιεμε

Καηά ηελ

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δελ έιαβαλ ακνηβέο γηα ηελ ρξήζε 2014 (2013: κεδέλ). 

19 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Καηά ηελ 17 Απξηιίνπ 2014 ε Δηαηξεία εηζέπξαμε πνζφ € 220 απφ αίηεζε επηζηξνθήο ΦΠΑ ρξήζεσλ 2012, 

2011 θαη 2010. 


