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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. , που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 
της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από 
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 113 

Αθήνα,   
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ  
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγιο Ενεργητικό    
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 7 16 
  7 16 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5 458 106 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6 218 109 
  676 215 
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού    
Έξοδα επομένων χρήσεων  0  
  0  
Σύνολο ενεργητικού  683 231 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 7 60 60 
Αποθεματικά 8 8 2 
Αποτελέσματα εις νέον  116 (2) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  184 60 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 11 35 78 
  35 78 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 464 93 
  464 93 
Σύνολο υποχρεώσεων  499 171 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  683 231 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 26  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2010 εγκρίθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στις  6 Απριλίου 2011. 

 
 

Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Διευθύνων Σύμβουλος Λογιστής 

 
 
 
 

  
 
 

Ανδρέας Σιάμισιης Σταματία Ψυλλάκη Εμμανουήλ Δενδρινός 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 
  Έτος που έληξε 
 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 
    
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  3.815 940 
    
Κόστος πωληθέντων 12 (3.590) (848) 
     
Μεικτό κέρδος  225 92 
    
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 13 (78) (55) 
 
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έξοδα) / 
έσοδα - καθαρά  33 0 
Λειτουργικό αποτέλεσμα  180 37 
     
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά  0 (1) 
    
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων  180 36 
    
Φόρος εισοδήματος 14 (56) (17) 
    
(Ζημιές) / Καθαρά κέρδη έτους  124 19 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα:    
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσεως, καθαρά από 
φορολογία  - - 
    
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα 
χρήσης  124 19 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (9) από (26) 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά

Αποτελέ-
σματα εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009  60 2 (21) 41 
Συνολικά έσοδα      
Καθαρές ζημιές έτους  - - 19 19 
Συγκεντρωτικά λοιπά συνολικά έσοδα  - - - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  - - 19 19 
Συναλλαγές με τους μετόχους      
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους  - - - - 

Υπόλοιπο  στις 31 Δεκεμβρίου 2009  60 2 (2) 60 
      
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010  60 2 (2) 60 
Συνολικά έσοδα      
Καθαρό κέρδος χρήσεως  - 6 118 124 
Συγκεντρωτικά λοιπά συνολικά έσοδα  - - - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  - 6 118 124 
Συναλλαγές με τους μετόχους      
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους  - - - - 

Υπόλοιπο  στις 31 Δεκεμβρίου 2010  60 8 116 184 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
  Έτος που έληξε 
 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15 169 92 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (60) - 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  109 92 
    
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα  109 92 
    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 6 109 17 

Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  109 92 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 6 218 109 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Α.Ε. λειτουργεί κατά κύριο λόγο στον τομέα της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τεχνικά, οικονομικά ή και διοικητικά θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας  επιχειρήσεων, της ανάληψης και εκπόνησης μελετών ή άλλων υπηρεσιών συναφών με το ανωτέρω 
αντικείμενο καθώς και της διάθεσης στελεχών σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ο Όμιλος των 
Ελληνικών Πετρελαίων στην αλλοδαπή ή ημεδαπή.  

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Χειμάρας 8Α ,151 25 Μαρούσι.  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών 
είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 
της 31 Δεκεμβρίου 2010. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της εταιρείας είναι το Ευρώ και τα 
οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2010   
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 6 Απριλίου 2011. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα 
να τροποποιήσουν τις Οικονομικές Καταστάσεις μετά τη Δημοσίευση. 

 Οι Οικονομικές Καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας 
www.helpe.gr 

2 Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται 
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ για το έτος που έληξε στις  31 
Δεκεμβρίου 2010 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
υιοθετήσει όλα τα ΔΠΧΑ για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση ορισμένες πρόνοιες του ΔΛΠ 
39 που δεν επηρεάζουν τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν τούτου οι παρούσες οικονομικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί 
από την αναπροσαρμογή της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού, καθώς επίσης και των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού 
(περιλαμβανομένων και των παραγώγων) που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων. 

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

Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 

Ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω.  

α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία σε οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010:  

• ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011). Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει 
τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related 
entities) και να αποσαφηνίσει και απλοποιήσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, 
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων 
των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον 
ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις 
ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές 
από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή.  

• ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις». Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο 
λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 
υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση 
επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση 
δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη 
αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται 
στην καθαρή θέση. Tο τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 
πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, 
δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιμετρά τυχόν μη 
ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της 
μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Η 
Εταιρεία εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010.  

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων ((εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2011). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου καθώς και για 
μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου αλλά 
για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη.  Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των 
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ 
σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις 
για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 9, λα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους 
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συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα έξοδα συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία 
και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από 
σπάνιες περιπτώσεις, όπου το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάζει, οπότε η 
οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 
πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά 
συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας 
συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται 
κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. 
Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα 
από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση 
της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, 
αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης 
αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της 
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

β) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.  

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010 

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  

• ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

• ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009)  

• ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011)  

• ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σύμφωνα με την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009) 

• ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την 
ΕΕ, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Οκτωβρίου 2009) 

• ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010)  

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2009 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο 2009. Η ημερομηνίες 
έναρξης ισχύος τους διαφέρουν, ωστόσο οι περισσότερες ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2010 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), δημοσιεύτηκαν το Μάιο 2010. Η ημερομηνίες 
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έναρξης ισχύος τους διαφέρουν, ωστόσο οι περισσότερες ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

γ) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία:  

• ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την 
ΕΕ, εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2010)   

• ΕΔΔΠΧΑ 16 – Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύμφωνα με 
την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2009). 

 

2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται με βάση το κύριο νόμισμα του 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της 
Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

Συναλλαγματικές διαφορές μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως μετοχές σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, διαγράφονται στα αποτελέσματα σαν μέρος του κέρδους ή της ζημίας 
από μεταβολή στην εύλογη αξία. Συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
και παθητικού, όπως μετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση, περιλαμβάνονται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα.  

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

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η 
αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς 
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απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνεται στα «Έξοδα διοίκησης και 
διάθεσης». 

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

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

2.6 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν 
αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια 
Κεφάλαια». 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού στη χώρα όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως 
έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις 
όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των 
ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

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

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. Ο φόρος εισοδήματος 
της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην 
«Κατάσταση Αποτελεσμάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια 
Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια Κεφάλαια». 

2.7 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση καταβολής των νομίμων αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης βάσει του Ν. 
2112/1920. Η υποχρέωση αυτή εμπίπτει στην κατηγορία προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. 
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Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών. Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που να είναι 
χρηματοδοτούμενο. 

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

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

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

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

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

2.8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι 
υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι 
παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

2.9 Προβλέψεις 
Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η 
εταιρεία έχει νομικές συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι 
πιθανόν να χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά 
μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω 
τερματισμού συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων. Προβλέψεις δεν 
μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενομένων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Ο 
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 
του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση. 
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2.10 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους 
Προστιθέμενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η 
πιθανότητα τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 

Το έσοδο αναγνωρίζεται στην οικονομική χρήση κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 (β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση το χρόνο και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Η μεταβολή της έκπτωσης με το πέρασμα του χρόνου, λόγω της προεξόφλησης, 
αναγνωρίζεται σαν έσοδο από τόκους.  

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

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

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική της έγκειται στο να εξασφαλίσει 
ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα και εταιρείες του ομίλου ΕΛΠΕ. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η Εταιρία δεν είχε απαιτήσεις από πελάτες που να ξεπερνούν τη συμφωνημένη 
πιστωτική περίοδο, ούτε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδυνάμων και διαθεσίμων την 
ικανότητα χρηματοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις με επαρκή πιστωτικά 
όρια µε τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

(γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 
των επιτοκίων. 
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3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς 
συμμέτοχους. και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα 
προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα διαχείρισης των κεφαλαίων της καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 

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

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

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

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

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

 (α) Φόρος εισοδήματος 

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



ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (19) από (26) 

(β) Εκτίμηση αποµείωσης της αξίας συμμετοχών, επενδύσεων, χρηματοοικονομικών στοιχείων και 
απαιτήσεων 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

(γ)  Συνταξιοδοτικά προγράμματα  

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με 
τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 
προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής.  

Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το 
επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το 
επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η 
υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής 
υποχρέωσης. 

Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες 
συνθήκες αγοράς.   

 

 

5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 

Πελάτες 428 90 
Πελάτες 428 90 
   
Λοιπές απαιτήσεις 30 59 
 -Μείον: Προβλέψεις απομείωσης - (43) 
Λοιπές απαιτήσεις 30 16 

Σύνολο 458 106 

 

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

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις από ΦΠΑ & λοιπούς φόρους. 

 



ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (20) από (26) 

6 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 31 Δεκέμβριος 2010 31 Δεκέμβριος 2009 

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 218 109 

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 218 109 
   
   
Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν:   
 31 Δεκέμβριος 2010 31 Δεκέμβριος 2009 

Euro 0.75% 1.28% 

 

7 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 60,000 60 60 

31 Δεκεμβρίου 2009 60,000 60 60 

31 Δεκεμβρίου 2010 60,000 60 60 

 

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε μετόχους και είναι 
πλήρως καταβεβλημένο. Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας είναι €1,00 (31 Δεκεμβρίου 2009: 
€1,00). 

 

8 Αποθεματικά 

 
Τακτικό 

αποθεματικό Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 2 2 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 2 2 
   

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 2 2 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 8 8 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (21) από (26) 

Τακτικό αποθεματικό 

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

 

9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 
Λοιπές υποχρεώσεις 464 93 

Σύνολο 464 93 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν μισθοδοσία, λοιπές δαπάνες προσωπικού και διάφορους φόρους και τέλη, καθώς 
και πρόβλεψη φόρου για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (Σημ. 14). 

 

10 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

Αναβαλλόμενη φορολογία που αφορά ειδικά ή αφορολόγητα αποθεματικά υπολογίζεται στο βαθμό που η 
εταιρεία εκτιμά ότι είναι πιθανόν να προκύψει και καταχωρείται στα αντίστοιχα κονδύλια. 
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Σελίδα (22) από (26) 

 
 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:  
   
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 

Υπόλοιπο αρχής έτους 16 12 
(Χρέωση)/ Πίστωση αποτελεσμάτων χρήσης (9) 4 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 7 16 
   
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης προκύπτουν 
ως εξής:  
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 7 16 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 7 16 
   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: - - 
   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 7 16 

 

11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:   
Συνταξιοδοτικές παροχές 35 78 

Σύνολο 35 78 
   
   
Η μεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής: 
  
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 

Υπόλοιπο έναρξης 78 60 

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα (Σημ. 12) 
 

- 18 

Σύνολο πιστώσεων στα αποτελέσματα  
 

(43) - 

Υπόλοιπο τέλους 35 78 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (23) από (26) 

12 Παροχές σε εργαζομένους 
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 

Μισθοδοσία 950 675 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 164 141 
Συνταξιοδοτικές παροχές - 18 
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 24 14 

Σύνολο 1.138 848 

Από το ανωτέρω συνολικό εργοδοτικό κόστος του έτους 2010, ποσοστό 95% (2009: 100%), ήτοι ποσό 1.081 χιλ. 
€ (2009: 848 χιλ. €), περιλαμβάνεται στο Κόστος Πωληθέντων, ενώ το υπόλοιπο έχει επιμεριστεί στα Έξοδα 
Διοίκησης και Διάθεσης.  Στο Κόστος Πωληθέντων του έτους 2010 περιλαμβάνεται επίσης το κόστος λήψης 
υπηρεσιών ποσού 2.509 χιλ. € (2009: μηδέν).  

 

13 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 78 55 

 78 55 

 

14 Φόρος Εισοδήματος 
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 

Φόρος χρήσης 35 21 

Περαίωση ν.3888/2010 12 0 
 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 10) 9 (4) 

Σύνολο 56 17 
   
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων 180 36 
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές 43 9 
Έσοδα που δεν υπόκεινται σε φορολογία (25) - 
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 18 8 
Περαίωση ν.3888/2010 12 - 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 10)                                 9 - 

Φόροι 56 17 
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Σελίδα (24) από (26) 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση του οικονομικού έτους 2011 (1 
Ιανουαρίου 2010 - 31 Δεκεμβρίου 2010) (Σημ. 16). 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 24% για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2010 (25% για 
την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2009). 

Εντός του 2008 ψηφίστηκε νόμος (N3697/2008) βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και για χρήσεις μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζονταν σε 25%, 24%, 23%, 22%, 
21% και 20% αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης 
φορολογίας με 31 Δεκεμβρίου 2009. Στις 31.3.2011 δημοσιεύτηκε νόμος (3943/2011), βάσει του οποίου ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για τις χρήσεις 2011 και μετά ορίστηκε σε 20%.Ο 
συντελεστής αυτός χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας με 31 Δεκεμβρίου 
2010. 

 

15 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  Έτος που έληξε 
  31 Δεκέμβριος 2010 31 Δεκέμβριος 2009 

Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων  180 36 
Προσαρμογές για:    
Προβλέψεις  (43) 43 
  137 79 
    
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (322) 4 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  354 9 
  32 13 
 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  169 92 
Καταβληθέντες φόροι  (60) 0 
 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  109 92 

 

16 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 

α)   Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση οικονομικού 2011(1 Ιανουαρίου 2010 - 
31 Δεκεμβρίου 2010). Η Διοίκηση  εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από 
μελλοντικούς ελέγχους για τη χρήση της εταιρείας πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

β)     Δεν υφίστανται εκκρεμείς νομικές υποθέσεις. 
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Σελίδα (25) από (26) 

17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
17.1 Μητρική και τελικός βασικός μέτοχος 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Hellenic Petroleum International A.G., η οποία κατέχει το 100% (εκτός 
μιας μετοχής) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι η Μητρική εταιρεία. Τελικός βασικός 
μέτοχος είναι η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.  

17.2 Συνδεδεμένα μέρη 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τις παρακάτω εταιρείες, θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες με τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια: 

 - EKO Bulgaria EAD 
 - EKO Serbia AD (Πρώην YU AD Beograd) 
 - Global Petroleum Albania SHA 
 - Hellenic Petroleum Finance PLC 
 - Jugopetrol AD Kotor 
 - OKTA Crude Oil Refinery AD Skopje 
 - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd 
 - Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 
 - Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ 
 - Elpedison Ενεργειακή ΑΕ 
 

17.3  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  

 Έτος που έληξε 

 
31 Δεκεμβρίου 

2010 
31 Δεκεμβρίου 

2009 
Πωλήσεις υπηρεσιών   
     - EKO Bulgaria 220 200 
 - EKO Serbia AD (Πρώην YU AD Beograd) 140 130 
 - Global Petroleum Albania SHA 100 100 
 - Hellenic Petroleum Finance PLC 100 50 
 - Jugopetrol AD Kotor 270 260 
 - OKTA Crude Oil Refinery AD Skopje - 100 
 - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd 100 100 
 - Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 114 - 
 - Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ 2.576 - 
 - Elpedison Ενεργειακή ΑΕ 195 - 

 3.815 940 
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (26) από (26) 

 

17.4 Υπόλοιπα που προκύπτουν από πωλήσεις/ 
αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών  

 
31 Δεκέμβριος 

2010 
31 Δεκέμβριος 

2009 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   
 - OKTA Crude Oil Refinery AD Skopje - 90 
 - Hellenic Petroleum Finance PLC 23 - 
 - Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd 25 - 
 - Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 140 - 
 - Elpedison Ενεργειακή ΑΕ 240  
 428 90 
   
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη - - 
   

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 428 90 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες που τους παρέχει η ΕΛΠΕ 
Συμβουλευτική ΑΕ και οι οποίες έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η 
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 

Στα «Συνδεδεμένα Μέρη» συγκαταλέγονται οι εταιρείες που ενοποιούνται στον Όμιλο Ελληνικά 
Πετρέλαια με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης καθώς και εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 
που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού με 31 Δεκεμβρίου 2010. 

 


