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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.467.020 3.550.082 2.797.816 2.859.376
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 151.125 158.320 10.761 11.113
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 808.286 781.248 796.277 665.773 Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (151.905) 64.990 (153.660) 65.748
Αποθέματα 1.060.382 1.220.122 928.117 1.038.763 Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής (45.845) (137.536) (45.845) (137.536)
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 884.073 791.300 928.115 652.397 Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας (2.739) (1.369) - -
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 895.763 901.061 695.729 627.738 Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (6.455) - -
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια - - - -
για πώληση 1.875 1.891 45 41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.268.524 7.404.024 6.156.860 5.855.201 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 2.296.565 2.436.121 1.707.568 1.831.524

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 (ποσά σε χιλιάδες €)
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 1/1/2013- 1/1/2012- 1/1/2013- 1/1/2012-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.162.579 1.355.489 687.487 886.992 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.182.660 2.375.570 1.707.568 1.907.073
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 113.905 121.484 Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ ) = (α) + (β) 2.296.565 2.497.054 1.707.568 1.907.073 (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (210.972) 61.160 (224.143) 58.223

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.385.615 383.274 1.290.836 410.778
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 185.431 222.196 100.505 140.242 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.314.148 2.375.097 1.077.485 1.536.627 Αποσβέσεις 120.742 83.909 86.645 48.181
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.086.765 1.926.403 1.980.466 1.860.481 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (1.774) (1.804) (1.409) (1.440)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.971.959 4.906.970 4.449.292 3.948.128 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 105.637 27.685 87.751 8.175

Πιστωτικοί  τόκοι και συναφή έσοδα (3.668) (6.537) (6.747) (2.790)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.268.524 7.404.024 6.156.860 5.855.201 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής

δραστηριότητας (38.948) (31.471) (17.122) (15.818)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 9.929 (5.414) 19.077 (1.024)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Συναλλαγματικές διαφορές (8.641) 27.521 (3.194) 23.636
(ποσά σε χιλιάδες €) Κέρδος από εισφορά παγίων για αύξηση ΜΚ θυγατρικής - - (22) -

1/1/2013- 1/1/2012- 1/4/2013 1/4/2012 Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.195) (21) - -
30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 (28.890) 155.028 (59.164) 117.143

Κύκλος εργασιών 4.797.193 5.078.928 2.555.821 2.381.947
Μικτά κέρδη 64.147 274.863 32.610 90.199
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (156.592) 78.358 (84.228) 10.165
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (210.972) 61.160 (121.797) (33.821) Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Μείον φόροι 33.225 (18.600) 26.741 5.354 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (177.747) 42.560 (95.056) (28.467) δραστηριότητες

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων 162.811 117.600 114.244 97.894
Κατανέμονται σε: (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (81.570) 17.349 (259.106) 75.877
Ιδιοκτήτες μητρικής (172.972) 43.509 (95.148) (27.593) Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 134.476 (164.385) 91.147 (106.133)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (4.775) (949) 92 (874) Μείον:

(177.747) 42.560 (95.056) (28.467) Καταβεβλημένοι Φόροι (4.290) (3.292) - (500)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 182.537 122.300 (112.879) 184.281

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 25.842 22.430 3.947 10.379
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (151.905) 64.990 (91.109) (18.088)

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (147.065) 66.068 (91.306) (17.095)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (4.840) (1.078) 197 (993) Επενδυτικές δραστηριότητες

(151.905) 64.990 (91.109) (18.088) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (37.344) (219.119) (31.036) (208.276)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 3.403 1.244 - 643

(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€) (0,57) 0,14 (0,31) (0,09) Τόκοι εισπραχθέντες 3.668 6.537 6.747 2.790
Μερίσματα εισπραχθέντα - 159 - -
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ.κεφ. θυγατρικών,συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών 
επενδύσεων (2.504) (640) (2.504) (1.500)

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (37.624) 160.463 (24.581) 53.158 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (32.777) (211.819) (26.793) (206.343)

(ποσά σε χιλιάδες €)
1/1/2013- 1/1/2012- 1/4/2013 1/4/2012
30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (92.848) (26.731) (73.613) (7.168)
Κύκλος εργασιών 4.463.139 4.789.802 2.397.353 2.195.781 Μερίσματα πληρωθέντα (1.837) (2.283) (11) (895)
Μικτές (ζημιές) / κέρδη (39.836) 150.915 (26.729) 24.309 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.276.000 349.227 1.138.500 377.908
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών Εξοφλήσεις δανείων (1.334.615) (282.810) (717.583) (379.325)
επενδυτικών αποτελεσμάτων (146.333) 87.244 (71.551) 14.764 Χορήγηση δανείου σε θυγατρική εταιρεία - - (137.900) -
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (224.143) 58.223 (106.088) (27.289) Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (153.300) 37.403 209.393 (9.480)
Μείον φόροι 43.863 (12.918) 28.753 6.352
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (180.280) 45.305 (77.335) (20.937)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους 26.620 20.443 3.713 7.999 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (3.540) (52.116) 69.721 (31.542)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (153.660) 65.748 (73.622) (12.938)

(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) (0,59) 0,15 (0,25) (0,07) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 901.061 985.486 627.738 563.282
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.758) 2.615 (1.730) 2.289

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (61.097) 133.985 (29.232) 39.769 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 895.763 935.985 695.729 534.029

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) για επίδικες υποθέσεις 8.093 3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες 13.598 12.114
γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 104.264 82.647
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 7.159 7.058

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση (16) (9) - -
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών 26.620 13.761 26.620 13.761
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών - 7.769 - 6.682
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενοποίηση θυγατρικών (762) 909 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 25.842 22.430 26.620 20.443

12. Οι σωρρευτικές συναλλαγές του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ.Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα 430.186 1.805.806
Έξοδα 334.664 360.590
Απαιτήσεις 85.819 661.835
Υποχρεώσεις 36.916 105.221
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 934 529
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης - -

Αθήνα,  29  Αυγούστου 2013

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΚ  121225 ΑΡ. ΔΙΑΒ.  702932584 Α.Δ.Τ.  ΑΑ  010147 Α.Δ.Τ.  ΑΚ  553436

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α    Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α    Α. Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 000296601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

1.903.312Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα) 2.497.054 2.516.491 1.907.073

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί 
σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι 

1. Στη σημείωση Αρ. 30 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που
περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική
είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου. 3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2008 – 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 28
των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για τις χρήσεις 2006 -2009. Με βάση αυτόν, προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές € 29 εκ., όπως αναφέρεται στην σημ.
Αρ. 10 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για τις συγκεκριμένες λογιστικές διαφορές προέκυψε φόρος και προσαυξήσεις
ύψους περίπου € 14,5 εκ.. Η εταιρεία αξιολογεί την ανωτέρω κατάσταση ώστε να προσδιορίσει τις περαιτέρω ενέργειές της, ωστόσο δε θεωρεί ότι
θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις ενδιάμεσες οικονομικές της καταστάσεις. 4. Για την κατάρτιση
των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30/06/2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του
Ισολογισμού της 31/12/2012, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2013 όπως αναλυτικά
αναφέρεται στη σημ. Αρ. 2 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 30/06/2013. Όπου ήταν αναγκαίο τα
συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως
αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 28 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των
ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των
εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση
(βασικός μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή προσπάθεια πώλησης της 35%
επένδυσής του στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκρίθηκε δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 66% του
ΔΕΣΦΑ (100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ Α.Ε.) από την εταιρεία SOCAR (Αζερμπαϊτζάν) έναντι €400 εκατ., που αντιστοιχεί €212 εκατ. για το ποσοστό
της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Η τελική έγκριση για τη συναλλαγή θα ληφθεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013.
Στις 30 Ιουνίoυ 2013, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 578 εκατ. Δεδομένου ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο
μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων αρχών, και ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις καθώς και
οι διαδικασίες πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η διοίκηση του Ομίλου, θεωρεί σωστό να διατηρήσει στις 30 Ιουνίου 2013, την πολιτική σύμφωνα με την οποία
η συμμετοχή στον όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημ. Αρ. 9 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικ. καταστάσεων).
7. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναχρηματοδοτηση των δανείων του ύψους € 0,9 δις που έληγαν τον Ιανουάριο του 2013. Η
αναχρηματοδότηση επιτεύχθηκε μερικώς από τις λειτουργικές χρηματοροές και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και μερικώς από νέα δάνεια,
όπως αναφέρεται στις σημ. Αρ. 3 & 20 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως, το Μάιο 2013 ο Όμιλος
ολοκλήρωσε τη διαδικασία έκδοσης τετραετούς Ευρω-ομολόγου ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 8%. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την
30/06/2013 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.100, Όμιλος: 2.964 άτομα (30/06/2012: Εταιρεία: 2.101, Όμιλος: 3.167 άτομα). 9 Λόγω της τροποποίησης
του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα, στα ίδια κεφάλαια και στις υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία των προηγουμένων χρήσεων. Οι παραπάνω αναπροσαρμογές παρατίθενται στη Σημ. Αρ. 21 των
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.


