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ΕΕιισσααγγωωγγήή  

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»). Καθότι αυτή 
είναι και η πρώτη περίοδος για την οποία η Εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, 
οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις σημειώσεις και πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 

Δεν έχουν, ωστόσο, συνταχθεί  σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1, καθότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ εδώ και 7 χρόνια και, συνεπώς, οι λογιστικές πολιτικές των ΔΠΧΠ που 
ακολουθήθηκαν για τις παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται κατά τη 
σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων.. 

Η τελευταία περίοδος για την οποία η Εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ήταν η χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2004. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε’’ 

 
Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 

Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη 
διοίκηση της Εταιρείας. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης για 
αυτές τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, με βάση την επισκόπηση που διενεργήσαμε. 

Η επισκόπηση μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης. Το 
Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε την επισκόπηση για την απόκτηση 
σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες 
από ουσιώδεις ανακρίβειες. 

Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της 
εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οικονομικά δεδομένα και έτσι 
παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο και κατά συνέπεια 
δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Βασιζόμενοι στην επισκόπησή μας δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία, τα οποία 
μας αναγκάζουν να πιστεύουμε ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις ουσιαστικές απόψεις, σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 34 ’’Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις’’. 

 

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2005 

        Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 
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Σελίδα (6) από (48) 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσοοςς  ιισσοολλοογγιισσμμόόςς  ((ΕΕππιισσκκοοππηημμέέννοοςς))  

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 Σημείωση 2005 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 6 675,491 700,796
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 7 33,054 15,006
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8 689,258 693,257
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 12,306 0
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 9 5 5

1,410,114 1,409,064
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 10 940,079 614,530
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 603,367 518,447
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 56,451 89,083

1,599,897 1,222,060

Σύνολο ενεργητικού 3,010,011 2,631,124

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 13 666,019 666,019
Υπέρ το άρτιο 353,139 353,139
Aποθεματικά 14 527,670 510,360
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 261,287 200,806

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,808,115 1,730,324

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 16 229,036 157,547
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 0 7,194
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18 105,824 100,694
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 19 35,148 37,501

370,007 302,936

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 410,365 415,407
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 99,471 40,750
Δάνεια 16 290,645 141,707
Μερίσματα πληρωτέα 31,408 0

831,889 597,864

Σύνολο υποχρεώσεων 1,201,896 900,800

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3,010,011 2,631,124
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σελίδα (7) από (48) 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ((ΕΕππιισσκκοοππηημμέέννηη))  

Ποσά σε Εύρω '000 Σημ. 2005 2004 2005 2004

Πωλήσεις 2.694.771 2.037.650 1.329.208 988.803

Κόστος Πωληθέντων 21 (2.402.800) (1.839.112) (1.164.462) (863.518)

Μεικτό Κέρδος 291.971 198.538 164.746 125.285

Έξοδα διάθεσης, διανομής, και διοίκησης 21 (87.037) (83.780) (36.813) (45.320)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 21 (6.572) (3.106) (3.156) (2.222)

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 1.391 7.915 460 1.050

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 199.753 119.567 125.237 78.792

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 22 (2.356) 424 (5.717) (4.007)

Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (15.176) (409) (10.422) (1.177)

Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 15.404 13.837 15.404 13.837

Κέρδη προ φόρων 197.625 133.419 124.502 87.445

 Φόρος εισοδήματος 23 (60.274) (42.960) (38.374) (26.956)

Καθαρά κέρδη περιόδου 137.351 90.459 86.128 60.489

Βασικά 24 0,4496 0,2961 0,2819 0,1980 
Καθαρά κέρδη περιόδου 137.351 90.459 86.128 60.490 

Μέσος όρος μετοχών 25 305.513.425 305.463.934 305.513.425 305.463.934 

1 Απριλίου έως 30 ΙουνίουΈξι μήνες έως 30 Ιουνίου

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας 
για την περίοδο (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή)

 

 

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

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σελίδα (8) από (48) 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  κκααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ((ΕΕππιισσκκοοππηημμέέννηη))  

Ποσά σε Εύρω '000 Σημείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 1,018,835 491,673 144,797 1,655,305

Καθαρό κέρδος περιόδου -                   -                       90,459 90,459

Μέρισμα για το 2003 -                   -                       (61,094) (61,094)

Υπόλοιπο στις 330 Ιουνίου 2004 1,018,835 491,673 174,162 1,684,670

Μεταφορές σε αποθεματικά 14 -                   18,687 (18,687) -                        

Καθαρό κέρδος περιόδου -                   -                       45,331 45,331

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων 13 323 -                       -                           323

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 1,019,158 510,360 200,806 1,730,324

Εφαρμογή ΔΠΧΠ 3 -                   -                       19,874 19,874

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 1,019,158 510,360 220,680 1,750,198

Μεταφορές σε αποθεματικά 14 -                   17,310 (17,310) -                        

Καθαρό κέρδος περιόδου -                   -                       137,351 137,351

Μέρισμα για το 2004 -                   -                       (79,434) (79,434)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2005 1,019,158 527,670 261,287 1,808,115

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (9) από (48) 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  κκααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  ((ΕΕππιισσκκοοππηημμέέννηη))  

Ποσά σε Εύρω '000 Σημείωση 2005 2004

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26 (159,362) 16,899
Καταβληθέντες τόκοι (6,178) (4,563)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (22,202) (12,566)
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές 667 2,820

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (187,075) 2,590

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων 6 (21,509) (51,577)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 (182) (28)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 6 0 (3,109)
Μερίσματα εισπραχθέντα 14,710 13,143
Τόκοι που εισπράχθηκαν 22 3,822 4,987

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3,159) (36,584)

Τάμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (48,027) (61,092)
Εισροές από μακροπρόθεσμα δάνεια 58,879 180
Εισροές από βραχυπρόθεσμα δάνεια 146,750 7,007

Καθαρές τάμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 157,602 (53,905)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (32,632) (87,899)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 12 89,083 236,091
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (32,632) (87,899)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 12 56,451 148,191

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  εεννδδιιάάμμεεσσωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  
((ΕΕππιισσκκοοππηημμέέννωωνν))  

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. λειτουργεί κυρίως στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας.  Οι 
δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν την εξερεύνηση και παραγωγή, την διαδικασία διύλισης και 
προώθησης των προϊόντων πετρελαίου, και την κατασκευή και προώθηση πετροχημικών προϊόντων.  

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Αμαλίας 54, 105 58 Αθήνα.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 
είναι www.hellenic-petroleum.gr. 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. συντάσσονται σύμφωνα  με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 – «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση». Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι λογιστικές 
αρχές που εφαρμόζει κατά τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων, προσαρμοσμένες στην τρέχουσα 
πρακτική που ισχύει στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, απεικονίζουν καλύτερα την οικονομική θέση των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. 

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 
εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη 
σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2004. 

Αυτές οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση και με τις 
συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 
Ιουνίου 2005. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 
2005 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11 Αυγούστου 2005. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην επαναδημοσίευση τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων (σελ. 7 από 49 ) τα στοιχεία του τριμήνου 01/04/05 εως 30/06/2005 με τα 
αντίστοιχα συγκτιτικά στοιχεία της ίδιας περιόδου του 2004, που είχαν παραλειφθεί στην πρώτη δημοσίευση. 
Οι επαναδημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για την 
εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 
Φεβρουαρίου 2006. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τις οικονομικές 
καταστάσεις μετά τη δημοσίευση. 
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 12 
2.2. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 12 
2.3. Πληροφόρηση κατά τομέα 13 
2.4. Συναλλαγματικές μετατροπές 13 
2.5. Μέθοδοι λογιστικής πετρελαίου και φυσικού αερίου 13 
2.6. Ενσώματα πάγια 13 
2.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14 
2.8. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 15 
2.9. Επενδύσεις 15 
2.10. Επιχορηγήσεις 16 
2.11. Αποθέματα 16 
2.12. Εμπορικές απαιτήσεις 16 
2.13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 
2.14. Μετοχικό κεφάλαιο 17 
2.15. Δανεισμός 17 
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2.17. Παροχές στο προσωπικό 17 
2.18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 
2.19. Προβλέψεις 18 
2.20. Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 18 
2.21. Αναγνώριση εσόδων 19 
2.22. Μισθώσεις 19 
2.23. Διανομή μερισμάτων 20 
2.24. Σημείωση επιμέτρησης για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 20 
2.25. Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ 20 
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Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως: 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2005 
καλύπτουν τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2005.  Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις».  

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις ερμηνείες της Διεθνούς 
Επιτροπής Ερμηνειών Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΕΕΧΠ») που είχαν εκδοθεί και ίσχυαν έως την 
ημερομηνία ετοιμασίας αυτών των οικονομικών καταστάσεων (Ιούνιος 2005).  Τα ΔΠΧΠ και οι ερμηνείες της 
ανωτέρω επιτροπής που θα ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου 2005, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που η εφαρμογή 
τους θα είναι προαιρετική, δεν είναι γνωστά με βεβαιότητα κατά την ετοιμασία αυτών των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 

Συμφωνία της επίδρασης από τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές στα ΔΠΧΠ στα ίδια κεφάλαια, 
και τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρατίθενται στην Σημείωση 4.2. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί 
από την επανεκτίμηση των ακινήτων, των επενδύσεων σε ακίνητα, των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά 
την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας.  Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό 
υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4.1. 

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές  

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

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 3 και τις αναθεωρημένες προβλέψεις των ΔΛΠ 36 και ΔΛΠ 38 από την 1 
Ιανουαρίου 2005. Συνεπώς, αποαναγνώρισε προηγουμένως αναγνωρισθείσα αρνητική υπεραξία με καθαρή 
αξία €19,8 εκ. με ανάλογη προσαρμογή στη ίδια κεφάλαια έναρξης της περιόδου την 1 Ιανουαρίου 2005. 
Επίσης, η Εταιρεία έχει σταματήσει την απόσβεση προηγουμένως αναγνωρισθείσας υπεραξίας η οποία εφεξής 
θα υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης με βάση τις προβλέψεις του ΔΛΠ 36 (Αναθεωρημένο). 

Επειδή το ΔΠΧΠ 3 δεν εφαρμόζεται αναδρομικά, τα συγκριτικά στοιχεία προηγουμένων περιόδων δεν έχουν 
αναπροσαρμοστεί. 

2.2. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στο κόστος κτήσης. 
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2.3. Πληροφόρηση κατά τομέα 

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

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι μόνο στην Ελλάδα, οι γεωγραφικοί τομείς δεν έχουν 
παρουσιαστεί.  

2.4. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος 
του πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή 
των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

2.5. Μέθοδοι λογιστικής πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Οι πολιτικές της επιχείρησης σε θέματα λογιστικοποίησης συναλλαγών πετρελαίου και το φυσικού αερίου είναι 
σύμφωνες με τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τη βιομηχανία Πετρελαίου και Αερίου διεθνώς. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει την μέθοδο «επιτυχών προσπαθειών» για τη λογιστικοποίηση δαπανών εξερεύνησης και ανάπτυξης, 
όπως περιγράφονται κατωτέρω:  

Δαπάνες εξερεύνησης  

Οι γεωλογικές δαπάνες είναι στο έτος που υφίστανται.  

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

2.6. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 
την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Οικόπεδα Μηδέν  

- Κτίρια 13-20 έτη 

- Εξειδικευμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 7-15 έτη 

- Μηχανήματα, εξοπλισμός και εξοπλισμός μεταφορών 5-8 έτη 

- Υπολογιστές 3-5 έτη 

- Μεταφορέας LPG 10 έτη 

- Λευκός μεταφορέας προϊόντων 17 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

2.7.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία/ αρνιτική υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης 
αξίας του μεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την ημερομηνία της 
εξαγοράς.  Η υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις.  Η 
υπεραξία από εξαγορές συνδεδεμένων επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των συμμετοχών σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον 
τις όποιες ζημιές απομείωσης.  Κέρδη και ζημίες από την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη 
λογιστική αξία της υπεραξίας αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε. 

(β) Δικαιώματα και άδειες 

Τα δικαιώματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών (15 χρόνια). 

(γ) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 
την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών (3 χρόνια). 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται.  
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(δ) Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά προκύπτουν.  Τα έξοδα που προκύπτουν 
λόγω αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και δοκιμές νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανό να προσφέρουν στην εταιρία 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων 
μόλις αυτά προκύπτουν.  Έξοδα ανάπτυξής τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί 
σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση.  Τα έξοδα 
ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του 
προϊόντος, βάση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του 
προϊόντος.  Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τον όμιλο δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. 

2.8.  Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη 
αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την 
εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν 
προκύπτουν.  

2.9. Επενδύσεις 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού αναγνωρίζονται στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων 
επιπλέον άμεσων εξόδων.   

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες.  Η ταξινόμηση εξαρτάται από τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 

(α) Δάνεια και απαιτήσεις 

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

(β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

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

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 
και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση 
όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές 
από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 
τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
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Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.  Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
απομειώμενα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  Ζημιές απομείωσης που έχουν 
αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. Τα δάνεια και απαιτήσεις και οι 
επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 
μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης.  Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες 
αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 
συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.  Για μετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 
συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως.  Αν 
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων 
που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

2.10. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε 
να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά  ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση λογαριασμού  αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο κατά αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

2.11. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.  

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.12. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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2.13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

2.14. 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.  

2.15. Δανεισμός 

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

2.16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

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.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  Ο 
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 

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

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

2.17. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 
και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
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ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 
credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο 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. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. 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. 

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

Η Εταιρεία έχει σε ισχύ ένα πρόγραμμα παροχών συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) της Εταιρείας. Κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που εισπράττονται καθαρά από άμεσα έξοδα της συναλλαγής, 
καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο υπέρ το άρτιο. 

2.18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξυπηρετούνται κανονικά εντός 30-90 ημερών, 
εμφανίζονται σε αξία κόστους που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές 
αγαθών και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.. 

2.19. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται 
όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

(3) Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν 
η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 
μπορεί να είναι μικρή. 

2.20. Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που αφορούν τα τρέχοντα ή μελλοντικά έσοδα,  κεφαλαιοποιούνται ή 
εξοδοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση. Οι δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από 
παρελθούσες δραστηριότητες και που δεν συμβάλλουν στα τρέχουσα ή μελλοντικά έσοδα της Εταιρείας, 
εξοδοποιούνται.  
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Υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές δαπάνες επανόρθωσης αναγνωρίζονται όταν οι σχετικές περιβαλλοντικές 
μελέτες ή εργασίες καθαρισμού είναι πιθανές και οι σχετικές δαπάνες μπορούν εύλογα να εκτιμηθούν. Γενικά, 
η δημιουργία των σχετικών προβλέψεων συμπίπτει με τη δέσμευση από μέρους της Εταιρείας να προβεί σε 
υλοποίηση σχετικού σχεδίου δράσης. 

2.21. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται 
πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Οι λιανικές πωλήσεις 
γίνονται συνήθως μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών. Το αναγνωριζόμενο έσοδο σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
είναι το μικτό ποσό που εισπράττεται στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των πιστωτικών καρτών. Τα 
έξοδα των πιστωτικών καρτών στη συνέχεια, βαρύνουν τα έξοδα διάθεσης.  

Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρημάτων για λιανικές πωλήσεις, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων, με βάση στατιστικά στοιχεία. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας 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. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 

(δ) Μερίσματα 

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

2.22. Μισθώσεις 

(α) Εταιρία ομίλου ως μισθωτής 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 
στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 
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Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.23. Διανομή μερισμάτων 

Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία αφορούν.  Επιπλέον διανομή μερίσματος 
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.24. Σημείωση επιμέτρησης για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήματος αναγνωρίζεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις βασίζεται 
στις εκτιμήσεις της Διοίκησης για το σταθμισμένο μέσου ετήσιου φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να 
ισχύει για το πλήρες οικονομικό έτος. 

β) Δαπάνες 

Οι δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται εξίσου καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους προβλέπονται ή 
αναβάλλονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις μόνο εάν θα ήταν επίσης σωστό να προβλεφθούν ή να 
αναβληθούν τέτοιες δαπάνες στο τέλος του οικονομικού έτους. 

2.25. Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ 

Έχουν δημοσιευθεί ορισμένα νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ και είναι υποχρεωτικές για τις 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την 
επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 

(α) ΔΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Εταιρείας. 

(β) ΔΕΕΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση 

Το ΔΕΕΧΠ 4 εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από την  1η Ιανουαρίου 2006.  Η Εταιρεία δεν 
έχει αποφασίσει να εφαρμόσει το ΔΕΕΧΠ 4 νωρίτερα.  Θα εφαρμόσει το ΔΕΕΧΠ 4 στις οικονομικές 
καταστάσεις του 2006 βάσει των μεταβατικών διατάξεων του ΔΕΕΧΠ 4.  Επομένως, η Εταιρεία θα εφαρμόσει 
το ΔΕΕΧΠ 4 με βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου 2005.  Η εφαρμογή του 
ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιαδήποτε από τις ισχύουσες συμβάσεις της 
Εταιρείας. 

(γ) ΔΕΕΧΠ 5. Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

Εχει εφαρμογή στην Εταιρεία και θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

(δ) ΔΛΠ 39 Τροποποίηση. Χρηματοοικονομικά στοιχεία – Αναγνώριση και αποτίμηση - Η εύλογη αξία του 
δικαιώματος 

Εχει εφαρμογή στην Εταιρεία και θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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(ε) ΔΛΠ 39 Τροποποίηση. Χρηματοοικονομικά στοιχεία - Αναγνώριση και αποτίμηση – Λογιστική 
αντιστάθμησης ταμειακών ροών για προβλεπόμενες ενδοεταιρεικές συναλλαγές 

Εχει εφαρμογή στην Εταιρεία και θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 
κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.  Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της 
Εταιρείας.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων, η οποία 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Κεντρική 
υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους 
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.   

(α) Κίνδυνος αγοράς 

(1) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο 
προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής.  Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από μελλοντικές 
εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και καθαρές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εξωτερικού. 

(2) Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων αγαθών (προϊόντων πετρελαίου και 
πετροχημικών προϊόντων).   

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως 
σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

(δ) 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. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια.  
Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών.  Δάνεια με σταθερό 
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 
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3.2. Λογιστική για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τις δραστηριότητες 
αντιστάθμισης 

Τα παράγωγα, αρχικά και μεταγενέστερα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους.  Η μέθοδος αναγνώρισης των 
κερδών και ζημιών εξαρτάται από το αν τα παράγωγα προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης ή ως 
κατεχόμενα για εμπορία.  Τα παράγωγα χαρακτηρίζονται κατά την ημερομηνία σύναψης της συναλλαγής από  
την Εταιρεία ως αντισταθμίσεις είτε εύλογης αξίας απαιτήσεως, υποχρέωσης ή δέσμευσης (αντιστάθμιση 
εύλογης αξίας), είτε πολύ πιθανών προβλεπόμενων συναλλαγών (αντιστάθμιση ταμειακών ροών). 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων τα οποία προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις μεταβολών στην 
εύλογη αξία αντισταθμισμένων στοιχείων, καταχωρούνται στα αποτελέσματα όπως και οι μεταβολές στην 
εύλογη αξία των αντισταθμισμένων στοιχείων οι οποίες αποδίδονται στον κίνδυνο που αντισταθμίζεται. 

Τα κέρδη ή οι ζημιές του αντισταθμιστικού μέσου που σχετίζονται με το αποτελεσματικό μέρος της 
αντιστάθμισης αναγνωρίζονται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.  Τα κέρδη ή ζημίες που σχετίζονται με 
το μη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Τα κέρδη ή ζημιές που 
έχουν συσσωρευτεί στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά την πώληση αυτής της 
επιχείρησης. 

Στα παράγωγα που δεν προσδιορίζονται ως αντισταθμίζοντα μέσα οι μεταβολές στην εύλογη αξία αυτών των 
παραγώγων καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

3.3. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

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

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

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

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως, και συμφωνία 
από τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές στα ΔΠΧΠ 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.  

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 
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Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος.  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 ένα θα του επιβληθούν επιπλέον φόροι.  Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι 
διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

Πρόβλεψη για περιβαλλοντολογική αποκατάσταση 

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

Εκτίµηση αποµείωσης της υπεραξίας 

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

 

4.2. Συμφωνία και περιγραφή από τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές στα ΔΠΧΠ 

Οι ακόλουθες συμφωνίες παρέχουν τις διαφορές που προέκιψαν από την μετάβαση στα ΔΠΧΠ από τις 
Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές σε:  

–  καθαρή θέση στις 31 Δεκεμβρίου 2003, στις 30 Ιουνίου 2004, και στις 31 Δεκεμβρίου 2004 (σημείωση 5.2.1)  

–  καθαρό κέρδος για τις περιόδους που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2003,  30 Ιούνιου 2004, και 31 Δεκεμβρίου 
2004 (σημείωση 5.2.2)  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (24) από (48) 

4.2.1    Συμφωνία καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΠΧΠ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2003 30.6.2004 31.12.2004

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΓΠΛΑ 1,674,943 1,799,957 1,702,266 

Συμφωνία σε Δ.Π.Χ.Π.

Αντικατάσταση της πρόβλεψης για τις νομικές αποζημιώσεις και το καθορισμένο σχέδιο οφελών με την 
πρόβλεψη όπως υπολογίζεται από τη αναλογική αξιολόγηση 29,525 30,868 31,118 

Πρόβλεψη για τον αναβεβλημένο φόρο 2,913 (1,448) (7,200)

Αντιλογισμός της ανατίμησης των πάγιων του 1996 (16,298) (16,239) (17,372)

Εκμηδενισμού των κεφαλαιοποιημένων δαπανών χωρίς μελλοντικό όφελος (14,634) (12,910) (7,734)

Εκμηδενισμού των κεφαλαιοποιημένων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (32,668) (30,170) (33,750)

Προσαρμογή των αποσβέσεων για να προσαρμοστεί με την πολιτική του Ομίλου 45,479 50,911 59,261 

Πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις  (1,092) (1,092) (1,092)

Προσαρμογή στις προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων 0 0 (6,853)

Λοιπές προσαρμογες στις προβλέψεις  (6,280) (6,280) (12,280)

Πρόβλεψη απομείωσης στις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 (18,000)

Επαναταξινόμηση των επιχορηγήσεων στα έσοδα επομένων χρήσεων (83,471) (80,474) (77,489)

Φόρος εισοδήματος (4,500) (43,099) (4,500)

Μείωση του υπέρ το άρτιον κεφαλαίου, κατά τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου (IPO) (5,377) (5,285) (5,192)

Aποαναγνώριση προηγουμένως αναγνωρισθείσα αρνητική υπεραξία (22,713) (21,009) (19,874)

Συναλλαγματικά κέρδη (διαφορές συγχρονισμού) 30,440 23,094 40,768 

Μερίσματα 61,092 0 79,433 

Αξιολόγηση των αποθεμάτων (2,145) (2,145) 29,035 

Αναπροσαρμογή των προθεσμιακών συμβόλαιων στις εύλογες αξίες τους 0 38 38 

Λοιπά 90 (46) (260)

Σύνολο αναμορφώσεων συμφωνίας (19,639) (115,286) 28,057 

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1,655,304 1,684,671 1,730,323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (25) από (48) 

4.2.2    Συμφωνία κέρδους σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΠΧΠ για την  χρήση

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2003 30.6.2004 31.12.2004

Σύνολο κερδών σύμφωνα με τα ΓΠΛΑ 244,958 129,107 183,824

Συμφωνία σε Δ.Π.Χ.Π.

Αντικατάσταση της πρόβλεψης για τις νομικές αποζημιώσεις και το καθορισμένο σχέδιο οφελών με την 
πρόβλεψη όπως υπολογίζεται από τη αναλογική αξιολόγηση 5,868 1,343 1,593

Πρόβλεψη για τον αναβεβλημένο φόρο 2,337 (4,361) (10,113)

Αντιλογισμός της ανατίμησης των πάγιων του 1996 71 59 142 

Εκμηδενισμού των κεφαλαιοποιημένων δαπανών χωρίς μελλοντικό όφελος 2,444 1,724 6,900 

Εκμηδενισμού των κεφαλαιοποιημένων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 4,072 2,498 (1,082)

Προσαρμογή των αποσβέσεων για να προσαρμοστεί με την πολιτική του Ομίλου 4,681 5,432 13,782 

Προσαρμογή στις προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων 0 0 (6,853)

Λοιπές προσαρμογες στις προβλέψεις  (2,000) 0 (6,000)

Πρόβλεψη απομείωσης στις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 -18,000

Επαναταξινόμηση των επιχορηγήσεων στα έσοδα επομένων χρήσεων (85) (1,059) (2,027)

Φόρος εισοδήματος (60,871) (38,599) (70,559)

Μείωση του υπέρ το άρτιον κεφαλαίου, κατά τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου (IPO) 471 92 185 

Aποαναγνώριση προηγουμένως αναγνωρισθείσα αρνητική υπεραξία 0 1,704 2,839 

Συναλλαγματικά κέρδη (διαφορές συγχρονισμού) (5,065) (7,346) 10,328 

Αξιολόγηση των αποθεμάτων 0 0 31,180 

Αναπροσαρμογή των προθεσμιακών συμβόλαιων στις εύλογες αξίες τους 4,186 38 38 

Κέρδος Πετρόλα 5/6 εώς 30/9/2003 (12,187) 0 0 

Λοιπά (45) (174) (388)

Σύνολο αναμορφώσεων συμφωνίας (56,123) (38,649) (48,035)

Σύνολο κερδών σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 188,835 90,459 135,789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (26) από (48) 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Κατά την 30 Ιουνίου 2005 η Εταιρεία διαχωρίζεται σε τρείς επιχειρηματικούς τομείς: 

(1) Διύλιση 

(2) Εξερεύνηση και παραγωγή 

(3) Πετροχημικά 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2005 ήταν ως εξής: 

Ποσά σε Εύρω '000 Διύλιση
Εξερεύνηση & 

Παραγωγή Πετροχημικά Σύνολο

Πωλήσεις 2,562,672 600 131,499 2,694,771

Λειτουργικά κέρδη 209,656 (10,403) 500 199,753
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (15,376) 0 200 (15,176)
Κέρδη προ φόρων, μερίσματα συγγενών και Χρηματο 194,280 (10,403) 700 184,577
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (2,356)
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 15,404
Κέρδη προ φόρων 197,625
Φόρος εισοδήματος (60,274)
Καθαρό κέρδος 137,351

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τους τρεις μήνες έως 30 Ιουνίου 2004 ήταν ως εξής: 

Ποσά σε Εύρω '000 Διύλιση
Εξερεύνηση & 

Παραγωγή Πετροχημικά Σύνολο
Πωλήσεις 1,922,053 600 114,997 2,037,650

Λειτουργικά κέρδη 131,174 (9,005) (2,602) 119,567
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (716) 0 307 (409)
Κέρδη προ φόρων, μερίσματα συγγενών και Χρηματο 130,458 (9,005) (2,295) 119,158
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 424
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 13,837
Κέρδη προ φόρων 133,419
Φόρος εισοδήματος (42,960)
Καθαρό κέρδος 90,459

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (27) από (48) 

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Εύρω '000 Διύλιση
Εξερεύνηση & 

Παραγωγή Πετροχημικά Σύνολο
Aποσβέσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων (42,318) (4,502) (5,703) (52,523)
Απομείωση απαιτήσεων (5,857) 0 (5,171) (11,028)

2005
Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

Ποσά σε Εύρω '000 Διύλιση
Εξερεύνηση & 

Παραγωγή Πετροχημικά Σύνολο
Aποσβέσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων (30,500) (1,300) (11,000) (42,800)
Απομείωση απαιτήσεων (54,041) 0 0 (54,041)

2004
Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Εύρω '000 Διύλιση
Εξερεύνηση & 

Παραγωγή Πετροχημικά
Μη 

κατανεμημένο Σύνολο

Eνεργητικό 2,381,216 12,595 230,119 7,194 2,631,124

Παθητικό (2,079,191) (10,998) (200,931) (340,004) (2,631,124)

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια (Σημειώσεις 6 
και 7) 135,339 0 1,719 0 137,058

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 30 Ιουνίου 2005 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Εύρω '000 Διύλιση
Εξερεύνηση & 

Παραγωγή Πετροχημικά
Μη 

κατανεμημένο Σύνολο

Eνεργητικό 2,720,372 14,396 262,937 12,306 3,010,011

Παθητικό (2,169,668) (11,481) (209,710) (619,152) (3,010,011)

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια (Σημειώσεις 6 
και 7) 21,584 0 106 0 21,690

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (28) από (48) 

Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς. 

Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα. Επομένως δεν αναγνωρίσαμε 
γεωγραφικοί τομείς. 

 

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Πωλήσεις προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2,563,321 1,922,590
Πωλήσεις άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 4,841 4,435
Πωλήσεις άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 107,037 82,324
Πωλήσεις λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 24 34
Πωλήσεις πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 19,548 28,267

Σύνολο 2,694,771 2,037,650

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Ποσά σε Εύρω '000 Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος ή εύλογη αξία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 115,587 124,393 974,042 7,766 29,972 87,286 1,339,046
Προσθήκες 0 14,920 106,286 422 3,531 9,543 134,702
Πωλήσεις/ διαγραφές 0 (200) (1,694) (18) (39) 0 (1,951)
Ανακατανομές (51) 0 1,106 0 0 0 1,055

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 115,536 139,113 1,079,740 8,170 33,464 96,829 1,472,852

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 0 72,155 592,180 6,520 20,691 0 691,546
Αποσβέσεις περιόδου 0 6,537 70,946 444 2,890 0 80,817
Πωλήσεις/ διαγραφές 0 (31) (266) (3) (6) 0 (306)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 0 78,661 662,860 6,961 23,575 0 772,057

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 115,536 60,452 416,880 1,209 9,889 96,829 700,795

Κόστος ή εύλογη αξία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 115,536 139,113 1,079,740 8,170 33,464 96,829 1,472,852
Προσθήκες 0 12 533 63 950 19,950 21,508
Ανακατανομές (8,500) 9,725 8,356 148 187 (14,601) (4,685)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 107,036 148,850 1,088,629 8,381 34,601 102,178 1,489,675

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 0 78,661 662,860 6,961 23,575 0 772,057
Αποσβέσεις περιόδου 0 3,799 42,494 241 1,592 0 48,126
Ανακατανομές 0 (4,670) (720) 21 (629) 0 (5,998)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 0 77,790 704,634 7,223 24,538 0 814,185

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2005 107,036 71,060 383,995 1,158 10,063 102,178 675,490

 

Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύση ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση των υποχρεώσεων. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
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Σελίδα (29) από (48) 

7. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Ποσά σε Εύρω '000
Αρνητική 
υπεραξία Λογισμικό

Δικαιώματα 
και άδειες Σύνολο

Κόστος ή εύλογη αξία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 (22,713) 30,557 31,582 39,426
Προσθήκες 0 2,356 0 2,356
Ανακατανομές 0 (1,055) 0 (1,055)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 (22,713) 31,858 31,582 40,727

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 0 18,334 2,427 20,761
Αποσβέσεις περιόδου (2,839) 6,619 1,180 4,960

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 (2,839) 24,953 3,607 25,721

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004 (19,874) 6,905 27,975 15,006

Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 (22,713) 31,858 31,582 40,727

Εφαρμογή ΔΠΧΠ 3 22,713 0 0 22,713

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 0 31,858 31,582 63,440
Προσθήκες 0 66 116 182
Ανακατανομές 0 1,360 0 1,360

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 0 33,284 31,698 64,982

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 (2,839) 24,953 3,607 25,721

Εφαρμογή ΔΠΧΠ 3 2,839 0 0 2,839

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 0 24,953 3,607 28,560
Αποσβέσεις περιόδου 0 2,668 1,729 4,397
Ανακατανομές 0 (1,054) 25 (1,029)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 0 26,567 5,361 31,928

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2005 0 6,717 26,337 33,054
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Σελίδα (30) από (48) 

8. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Αρχή περιόδου 693,257 706,196
Προσθήκες 0 5,061
Πωλήσεις/ διαγραφές (4,000) 0
Προβλέψεις απομείωσης 0 (18,000)

Υπόλοιπο λήξεως 689,258 693,257

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για συγγενείς επιχειρήσεις:

Επωνυμία
Ποσοστό 

συμμετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 100% ΕΛΛΑΔΑ
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Ε. 100% ΕΛΛΑΔΑ
EKO ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΤΔ 98.3% ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 100% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ Α.Ε 100% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. 63% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100% ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. 100% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΠΕ. INTΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ 100% ΑΥΣΤΡΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. 100% ΕΛΛΑΔΑ
GLOBAL ΑΛΒΑΝΙΑ Α.Ε 99.9% ΑΛΒΑΝΙΑ
ΔΕΠΑ Α.Ε.. 35% ΕΛΛΑΔΑ
V.P.I S.A. 35% ΕΛΛΑΔΑ
E.A.K.A.Α 50% ΕΛΛΑΔΑ
ΘΡΑΚΗ Α.Ε. 25% ΕΛΛΑΔΑ
VANCO 100% ΕΛΛΑΔΑ
EANT 9% ΕΛΛΑΔΑ
STPC 16.7% ΕΛΛΑΔΑ
NAPC 16.7% ΕΛΛΑΔΑ

 

Η Εταιρεία καταχώρισε πρόβλεψη απομείωσης των ποσών €18 εκ. για τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. Η πρόβλεψη απομείωσης επηρέασε την κατάσταση αποτελεσμάτων την περιόδο 31 Δεκεμβρίου 
2004. 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (31) από (48) 

9. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 5 4,826
Πωλήσεις/ διαγραφές 0 (4,821)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 5 5

 

Δεν υπήρξαν πωλήσεις οι ζημιές απομείωσης για τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία για το 
Α’Εξάμηνο 2005. Το υπόλοιπο στο τέλους της περιόδου αφορά μη εισηγμένες μετοχές στη εταιρεία Τεχνικό 
Πάρκο Θεσσαλονίκη. 

 

10. Αποθέματα 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004
Αργό πετρέλαιο 293,798 209,498
Διυλισμένα και ημιτελή προϊόντα 546,716 318,983
Πετροχημικά 38,188 28,321
Αναλώσιμα και άλλα 61,377 57,728

Σύνολο 940,079 614,530

 

Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται σε €2 241 717 
(2004, €1 689 188). 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (32) από (48) 

11. Απαιτήσεις 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Πελάτες 386,520 360,539
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (62,518) (47,878)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 324,002 312,661

Λοιπές απαιτήσεις 60,191 72,109
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (4,500) (9,469)
Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 55,691 62,640

Αναβαλλόμενα έξοδα και προκαταβολές 7,291 4,373
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 29) 216,383 138,773

Σύνολο 603,367 518,447

 

Οι λοιπές απαιτήσεις είναι οι παρακάτω: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004
ΦΠΑ, Φόροι και Τέλη 16,912 17,104
Δάνεια προς προσωπικό 11,871 5,239
Δάνεια προς προμηθευτές 1,413 9,417
ΙΚΑ 0 15,499
Λοιπά 25,495 15,381

Σύνολο 55,691 62,640
 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (33) από (48) 

12. Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 56,202 57,883
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 249 31,200

Σύνολο 56,451 89,083

 

Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
Euro 2.05% 2.04%
USD 2.67% 1.34%
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Euro 2.05% 2.04%
USD 2.67% 1.34%  

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε Εύρω '000
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 305,463,934 665,911 352,924 1,018,835

30 Ιουνίου 2004 305,463,934 665,911 352,924 1,018,835
Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών προς 
εργαζομένους 49,491 108 215 323

31 Δεκεμβρίου 2004 305,513,425 666,019 353,139 1,019,158

30 Ιουνίου 2005 305,513,425 666,019 353,139 1,019,158

 

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε μετόχους. Η 
ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας είναι €2,18. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (34) από (48) 

Ο αριθμός των εκκρεμούντων δικαιωμάτων και οι σταθμισμένες μέσες τιμές εξάσκησης μεταβλήθηκαν ως 
εξής: 

Ποσά σε Εύρω

Μέση τιμή 
εξάσκησης σε € 

ανά μετοχή Δικαιώματα

Μέση τιμή 
εξάσκησης σε € 

ανά μετοχή Δικαιώματα

Αρχή περιόδου 8.52 191,627 8.83 146,448
Χορηγηθέντα 0 6.97 94,670
Ασκηθέντα 0 6.49 (49,491)

Τέλος περιόδου 8.52 191,627 8.52 191,627

2005 2004

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

 

Τα δικαιώματα προαίρεσης των μετοχών που εκκρεμούν (σε χιλιάδες) κατά το τέλος του έτους, έχουν τις εξής 
ημερομηνίες λήξεως και τιμές εξάσκησης: 

 

Ημερομηνία Λήξεως
Τιμή 

εξάσκησης

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

2005 2004
29/05/2006 6.49 11,137 11,137
16/05/2007 13.06 20,570 20,570
26/11/2007 9.68 65,250 65,250
02/03/2009 6.97 94,670 94,670

Σύνολο 191,627 191,627

Μετοχές

 

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. προσέφερε ένα πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα 
διοικητικά στελέχη της εταιρείας μέχρι και το τέλος της χρήσης του 2004. Η τιμή άσκησης αυτών των 
δικαιωμάτων καθορίζεται βάσει της απόδοσης της μετοχής της επιχείρησης σε σχέση με την αγορά και τα 
δικαιώματα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν μέσα σε πέντε χρόνια.  

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. που έγινε τις 25 
Μαΐου 2005 εγκρίθηκε ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών με σκοπό την 
σύνδεση του αριθμού μετοχών που χορηγούνται στους εργαζομένους της εταιρείας με τα οικονομικά 
αποτελέσματα και την απόδοση του Ομίλου και της διοίκησης του. Έως και τις 30 Ιουνίου 2005, δεν έχει δοθεί 
δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (35) από (48) 

14. Λοιπά αποθεματικά 

Ποσά σε Εύρω '000
Τακτικό 

αποθεματικο
Ειδικά 

αποθεματικά
Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 178,978 71,660 241,035 491,673
Ανατίμηση παγίων

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2004 178,978 71,660 241,035 491,673
Κίνηση 6,687 0 12,000 18,687

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 185,665 71,660 253,035 510,360
Κίνηση (975) 0 18,285 17,310

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2005 184,690 71,660 271,320 527,670

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αποθεματικά αναβαλλόμενων φόρων αφορούν κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί όπως ορίζεται από την 
Ελληνική νομοθεσία κάτω από το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο. Κάποια από αυτά τα κέρδη θα είναι 
φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους ή 
κατά τη μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο. Δεν έχει υπολογιστεί η υποχρέωση αναβαλλόμενου φόρου για 
τα αποθεματικά αυτά καθώς η διανομή τους στους μετόχους ή η μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο δεν 
αναμένεται. 

Τα μερικώς φορολογηθέντα αποθεματικά είναι έσοδα εις νέον τα οποία έχουν φορολογηθεί με φορολογικό 
συντελεστή ο οποίος είναι μειωμένος από τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει στην ελληνική νομοθεσία. 
Κάποια από αυτά τα έσοδα εις νέον θα υπαχθούν στον εναπομείναντα φόρο που προκύπτει από τη διαφορά 
μεταξύ του φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά τη διανομή των αποθεματικών αυτών στους μετόχους ή 
την μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο. Δεν έχει υπολογιστεί η υποχρέωση αναβαλλόμενου φόρου για τα 
αποθεματικά αυτά καθώς η διανομή τους στους μετόχους ή η μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο δεν 
αναμένεται. 

Τακτικό αποθεματικό 

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

 

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Προμηθευτές 38,105 110,133
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 29) 18,249 15,455
Δεδουλευμένα έξοδα 325,230 258,233
Λοιπές υποχρεώσεις 28,781 31,586

Σύνολο 410,365 415,407
 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (36) από (48) 

Τα δεδουλευμένα έξοδα είναι τα παρακάτω: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Δεδουλευμένα έξοδα 276,367 206,032
Έσοδα επόμενων χρήσεων 48,863 52,201

Σύνολο 325,230 258,233
 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Τόκοι πληρωτέοι 0 914
Δεδουλευμένα έξοδα 11,416 4,772
Δεδουλευμένα έξοδα από εξαγορές αργού πετρελαίου 264,783 197,688
Λοιπά 168 2,658

Σύνολο 276,367 206,032
 

Οι λοιπές υποχρεώσεις είναι οι παρακάτω: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

ΙΚΑ 2,564 6,731
Μισθοδοσία 1,707 5,774
Προβλέψεις για παροχές προσοπικού 18,096 0
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0 2,177
Λοιποί φόροι/ τέλοι 0 14,412
Λοιπές υποχρεώσεις 6,414 2,492

Σύνολο 28,781 31,586
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (37) από (48) 

16. Δανεισμός 

30 Ιουνίου  Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 229,036 157,547

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 229,036 157,547

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (Σημ. 13) 281,723 132,785
Τραπεζικός δανεισμός 8,922 8,922

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 290,645 141,707

Σύνολο δανείων 519,681 299,254

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

30 Ιουνίου  Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Μεταξύ 1 και  2 ετών 8,922 36,453

Μεταξύ 2 και 5 ετών 212,839 109,358

Πάνω από 5 έτη 7,275 11,736

229,036 157,547

 

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

€ €
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2.3% 0.0%
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 2.3% 0.0%
Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) 2.7% 3.1%

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

2004

2.0%
US$

2005

US$
3.2%
3.2%

LIBOR+0.35% LIBOR+0.35%
2.0%

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (38) από (48) 

Η ανάλυση ανά νόμισμα δανείων αναλύονται παρακάτω: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Ευρό 333,607 299,254
Δολάριο Αμερικής 186,074 0

Σύνολο 519,681 299,254

 

Ομολογιακό Δάνειο 

Τον Φεβρουάριο του 2005, η Εταιρεία εξέδωσε ένα πενταετές ομολογιακό δάνειο των $ 350 εκατομμυρίων με 
Εξουσιοδοτημένους Οργανωτές την Τράπεζα του Τόκιο - Mitsubishi Ltd, την Citigroup Global Markets Ltd., 
την EFG Telesis Finance S.A. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Το δάνειο υπογράφτηκε με τη 
συμμετοχή δέκα έξι χρηματοπιστωτικών οργανισμών και είναι μέρος της αναχρηματοδότησης των υπαρχόντων 
πιστωτικών ορίων της Εταιρείας. Μέχρι και την 30 Ιουνίου 2005, $ 150 εκατομμύρια έχουν εκταμιευθεί για την 
αποπληρωμή του τριετούς Κοινοπρακτικού Δανείου, ενώ επιπλέον $ 75 εκατομμύρια εκταμιεύθηκαν τις 12 
Απριλίου 2005, αφήνοντας αχρησιμοποίητο πιστωτικό όριο ποσού $ 125 εκατομμυρίων τις 30 Ιουνίου 2005. 

 

17. Αναβαλλόμενη φορολογία 

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

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004
Υπόλοιπο αρχής χρήσης (7,194) 2,919
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Α’ Εξάμηνο) 19,500 (4,361)
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Β’ Εξάμηνο) 0 (5,752)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 12,306 (7,194)

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (39) από (48) 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, 
είναι η παρακάτω: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004
Ενσώματων παγίων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων (13,125) (9,915)
Αποτίμηση αποθεμάτων 0 (8,551)
Περιβαλλοντολογική πρόβλεψη 273 273
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές 0 (13,056)
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 25,176 23,893
Λοιπές μεταβολλές (18) 161

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 12,306 (7,195)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: (28,949) (48,285)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 41,255 41,090

 

 

18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 105,824 100,694

Σύνολο 105,824 100,694

 

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Χρεώσεις στα αποτελέσματα :

Συνταξιοδοτικές παροχές 8,325 14,113

Σύνολο 8,325 14,113

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (40) από (48) 

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

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 144,800 140,859
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (36,654) (37,757)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας (2,322) (2,409)
Υποχρέωση στον ισολογισμό 105,824 100,693

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 9,837 7,027

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 9,837 7,027
Πρόσθετες δαπάνες σε έκτακτες παροχές 540 791
Μεταφορά σε κεφαλαιοχοικές δαπάνες (54) (63)
Πρόσθετες δαπάνες σε άλλο πρόγραμμα 328 182

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 10,651 7,937

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Yπόλοιπο έναρξης 100,694 85,123
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 9,837 21,569
Πληρωθείσες εισφορές (4,707) (5,998)

Υπόλοιπο τέλους 105,824 100,694

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

2005 2004
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5.0% 5.0%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4.5% 4.5%
Μέσος όρος εναπομείνουδας μελλοντικής εργοδοσίας 11.32 έτη 11.75 έτη  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (41) από (48) 

19. Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Επιχορηγήσεις 25,614 25,614
Περιβαλλονδολογική πρόβλεψη 1,092 1,092
Λοιπές προβλέψεις και υποχρεώσεις 8,442 10,795

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 35,148 37,500

 

Προκαταβολές από το Δημόσιο 

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

Περιβαλλοντικές Δαπάνες 

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

 

20. Παροχές σε εργαζομένους 

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004
Μισθοί και ημερομίσθια 63,620 58,284
Υπερωρία 5,042 6,162
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 10,250 9,908
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 10,651 7,937
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 10,438 9,650

Σύνολο 100,001 91,941

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (42) από (48) 

21. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε Εύρω '000
Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 
λειτουργίας 
διάθεσης, 

διανομής, και 
διοίκησης

Έξοδα 
λειτουργίας 
ερευνών και 
ανάπτυξης Σύνολο

Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού 55,274 33,490 131 88,895
Αμοιβές και Έξοδα τρίτων 18,061 5,238 0 23,299
Παροχές τρίτων 23,605 5,647 20 29,272
Φόροι - Τέλη 3,857 926 24 4,807
Διάφορα έξοδα 9,584 16,758 12 26,354
Τόκοι και Συναφή Έξοδα 2 103 0 105
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 44,068 7,951 3 52,022
Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 6,631 16,924 6,383 29,938
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 2,241,717 0 0 2,241,717

Σύνολο 2,402,800 87,037 6,572 2,496,409

2005

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

Ποσά σε Εύρω '000
Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 
λειτουργίας 
διάθεσης, 

διανομής, και 
διοίκησης

Έξοδα 
λειτουργίας 
ερευνών και 
ανάπτυξης Σύνολο

Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού 52,546 30,608 212 83,366
Αμοιβές και Έξοδα τρίτων 14,819 4,917 17 19,753
Παροχές τρίτων 24,527 4,861 31 29,419
Φόροι - Τέλη 781 2,018 39 2,838
Διάφορα έξοδα 12,353 16,179 22 28,554
Τόκοι και Συναφή Έξοδα 4 60 0 64
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 40,366 12,771 135 53,272
Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 4,529 12,365 2,651 19,545
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 1,689,188 0 0 1,689,188

Σύνολο 1,839,112 83,780 3,106 1,925,998

2004

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (43) από (48) 

22. Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Έξοδα τόκων
 -Τραπεζικά δάνεια (6,178) (4,563)

Έσοδα τόκων
 -Απαιτήσεις 0 2,131
 -Λοιπά 3,822 2,856

3,822 4,987

Σύνολο (2,356) 424

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

 

23. Φόρος Εισοδήματος 

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004
Φόρος χρήσης 79,774 38,599
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 8) (19,500) 4,361

Σύνολο 60,274 42,960

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

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

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Κέρδη προ φόρων 197,625 133,419
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη 63,240 40,026
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (4,929) (4,151)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 0 2,724
Αναβαλλόμενος φόρος 1,963 4,361

Φόροι 60,274 42,960

 

Ο βασικός  φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 32% για την περιόδο εώς 30 Ιουνίου 2005 (30% για 
την περιόδο εώς 30 Ιουνίου 2004, εξαιτίας του ειδικού συντελεστή που ίσχυε λόγο της συγχώνευσης με την 
Πετρόλα). 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (44) από (48) 

24. Κέρδη ανά μετοχή 

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 137,351 90,459

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 305,513,425 305,463,934

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρό ανά μετοχή) 0.4496 0.2961

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

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

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

 

25. Μερίσματα 

Μέρισμα €0,26 ανά μετοχή σε σχέση με τη χρήση του 2004 (συνολικού ύψους €79.433.490,50) έχει εγκριθεί 
από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 25 Μαΐου για όλες τις εκδοθείσες μετοχές. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (45) από (48) 

26. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ποσά σε Εύρω '000 Σημείωση 2005 2004

Κέρδη Περιόδου 137,351 90,459
Προσαρμογές για:
Φόρο 23 60,274 42,960

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 6, 7 52,522 42,784
Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 9,836 4,403
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 5,171 0
Προβλέψεις δαπανών 4,000 0
Συναλλαγματικά κέρδη/ (ζημιές) δανείων 16,647 409
Έσοδα τόκων 22 (3,822) (4,987)
Έξοδα τόκων 22 6,178 4,563
Έσοδα από μερίσματα (15,404) (13,837)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 19 (3,198) (3,052)

269,555 163,702

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων (325,549) (94,249)
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων (94,151) (34,616)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (4,511) (14,966)
Πληρωμές για αποχωρήσεις προσωπικού (4,706) (2,972)

(428,917) (146,803)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (159,362) 16,899

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

 

27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 

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

β. Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και έχει διάφορες υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα 
σχετικές με τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Με βάση τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα πληροφορίες, 
η διοίκηση πιστεύει ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα 
της Εταιρείας ή στην Οικονομική της θέση.  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (46) από (48) 

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

δ. Κατά τη διάρκεια του 2004, τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε ελέγχθηκαν από τις φορολογικές αρχές για 
τις χρήσεις 1997 μέχρι 2001. Ποσό ύψους € 11,9 εκατομμυρίων για πρόσθετους φόρους και πρόστιμα έχει 
υπολογιστεί και καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004. Τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε 
δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2004. Ομοίως οι περισσότερες από τις 
θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις 1997 και μετά.  

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

στ. Η Εταιρεία έχει δώσει επιστολές διαβεβαιώσεων και εγγυητικές επιστολές ύψους € 279 εκατομμυρίων 
στις τράπεζες για τα δάνεια που χορηγούνται στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, το 
εναπομένον ποσό των οποίων ανέρχονταν στις 30 Ιουνίου 2005 σε € 184 εκατομμύρια.  

ζ. Τον Οκτώβριο του 2002, τα Ελληνικά Πετρέλαια εγγυήθηκαν, μέσω ενός Ομολόγου το οποίο 
εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ύψους € 45 εκατομμυρίων, την πραγματοποίηση του 
Επενδυτικού Προγράμματος για την απόκτηση της Jugopetrol AD Kotor. Με Ιούνιο 2005, το Ομόλογο έχει 
μειωθεί σε € 24 εκατομμύρια. 

 

28. Δεσμευμένα καφάλαια και λοιπές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει τη συμβατική υποχρέωση να κάνει περιβαλλοντικές επενδύσεις ποσού €7 εκατ. και επενδύσεις 
σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ποσού €2 εκατ. στις εγκαταστάσεις διύλισης του Ασπρόπυργου. Αντίστοιχα, για 
τις εγκαταστάσεις διύλισης της Θεσσαλονίκης έχει την υποχρέωση να κάνει περιβαλλοντικές επενδύσεις ποσού 
€ 7,2 εκατ. και επενδύσεις σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ποσού € 1,0 εκατ.  

Σχετικά με τις δραστηριότητες εξερεύνησης, η Εταιρεία έχει από τις 30 Ιουνίου, 2005 δεσμευμένα κεφάλαια 
ποσού   € 15 εκατομμυρίων για τη νέα Λιβυική συμφωνία εξερεύνησης (31 Δεκεμβρίου 2004: € 15 εκατ.). 
Αυτή η υποχρέωση αλλάζει ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. 

Η κεφαλαιακή δέσμευση των €5 εκατομμυρίων για το Αλβανικό πρόγραμμα εξερεύνησης που υπήρχε την 31 
Δεκεμβρίου 2004 ολοκληρώθηκε μέσα στην παρούσα χρήση. 

Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί, μέσω της συμφωνίας εξαγοράς μεριδίου στην εταιρεία Jugopetrol AD Kotor, σε ένα 
πενταετές Εγγυημένο Πρόγραμμα Επένδυσης ποσού € 35 εκατομμυρίων κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε 
ετών. Επιπλέον έχει δεσμευμένο ποσό € 4 εκατομμύρια σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα για τη διάρκεια των 
επόμενων τεσσάρων ετών, που περιλαμβάνει την κατάρτιση του προσωπικού και την ενίσχυση της τοπικής 
κοινότητας. 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (47) από (48) 

29. Υπόλοιπα άλλων συμβαλλόμενων μερών 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Πωλήσεις αγαθών:
  -Συγγενείς επιχειρήσεις 835,069 622,006
  -Μη συγγενείς 281,962 199,644

Πωλήσεις Υπηρεσιών:
  -Συγγενείς επιχειρήσεις 2,531 2,298

1,119,562 823,948

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Αγορές αγαθών:
  -Συγγενείς επιχειρήσεις 23,395 34,341
  -Μη συγγενείς 11,112 8,904

34,507 43,245

Έξι μήνες έως 30 Ιουνίου

 

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε Εύρω '000 2005 2004

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 11):
  -Συγγενείς επιχειρήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις 135,538 97,997
Μη εμπορικές απαιτήσεις 6,130 720
  -Μη συγγενείς 
Υπόλοιπα ποσά οφειλόμενα από συμβαλλόμενα μέρη 74,715 40,056

216,383 138,773

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 15):
  -Συγγενείς επιχειρήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις 8,413 8,212
Μη εμπορικές απαιτήσεις 2,717 557
  -Μη συγγενείς 
Υπόλοιπα ποσά οφειλόμενα προς συμβαλλόμενα μέρη 7,119 6,686

18,249 15,455

Καθαρές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 198,134 123,318
 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την  

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 

 
Σελίδα (48) από (48) 

30. Γεγονότα μετά το κλείσιμο του ισολογισμού 

Μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έκρινε το ξεκίνημα του 
προκαταρκτικού σχεδιασμού FEED (Front End Engineering Design) για τη συνέχεια του έργου αναβάθμισης 
των εγκαταστάσεων διύλισης. 

 


