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I. ηνηρεία Δπηρείξεζεο  

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην Δπζηάζηνο Σζνηζνξφο - Πξφεδξνο Γ.

Γξεγφξηνο ηεξγηνχιεο - Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Αλδξέαο ηάκηζηεο - Μέινο

Ησάλλεο Φπρνγπηφο - Μέινο

Γεψξγηνο Γξεγνξίνπ - Μέινο

Γεψξγηνο ηακπνπιήο - Μέινο

Γεκήηξηνο Κνληνθάθαο - Μέινο

Θεφδσξνο-Αρηιιέαο Βάξδαο - Μέινο

Θεφδσξνο Παληαιάθεο - Μέινο

Κσλζηαληίλνο Παπαγηαλλφπνπινο - Μέινο

Παλαγηψηεο Οθζαικίδεο - Μέινο

ππξίδσλ Παληειηάο - Μέινο

ηξαηήο Εαθείξεο - Μέινο

Άιια κέιε Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαηά ηε ρξήζε Γεψξγηνο Μαιφγινπ ( Έσο 27/04/2016)

Γηεύζπλζε Έδξαο εηαηξείαο Υεηκάξξαο 8A

15125 Μαξνχζη, Διιάδα

ΑΡ.Μ.Α.Δ 2443/06/B/86/23

Γ.Δ.Μ.Ζ 000296601000
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II. πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δπζηάζηνο Σζνηζνξφο Γξεγφξηνο ηεξγηνχιεο Αλδξέαο ηάκηζηεο ηέθαλνο Παπαδεκεηξίνπ  

    

    

Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθψλ Οκίινπ 

Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο 

εκ. 31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πάγην Δλεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα 11 3.363.520 3.385.270

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 114.111 117.062

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 677.918 678.637

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 232.593 239.538

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 3 3.583 523

Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 85.251 85.022

4.476.976 4.506.052

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 13 656.573 662.025

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 14 823.444 752.142

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 15 719.824 2.108.364

2.199.841 3.522.531

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 6.676.817 8.028.583

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 16 1.020.081 1.020.081

Aπνζεκαηηθά 17 435.020 443.729

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 252.912 220.506

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 1.708.013 1.684.316

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 105.038 105.954

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.813.051 1.790.270

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 18 1.599.621 1.597.954

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 44.266 45.287

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 95.932 95.362

Πξνβιέςεηο 6.532 6.405

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 382.183 22.674

2.128.534 1.767.682

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 19 1.062.669 2.795.378

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 3 39.259 34.814

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 4.506 6.290

Γάλεηα 18 1.628.155 1.633.033

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 643 1.116

2.735.232 4.470.631

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 4.863.766 6.238.313

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 6.676.817 8.028.583
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III. πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

εκ. 31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 1.247.001 1.879.498

Κφζηνο πσιεζέλησλ (1.073.088) (1.670.215)

Μεηθηό θέξδνο 173.913 209.283

Έμνδα πσιήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο (69.401) (76.354)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (27.164) (28.342)

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο (2.072) (355)

Λνηπά έζνδα/(έμνδα)  - θαζαξά 5 4.204 4.316

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 79.480 108.548

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα  - θαζαξά 6 (48.430) (49.870)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 7 11.455 (38.934)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 8 (718) 8.101

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 41.787 27.845

Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 (10.192) (10.682)

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ 31.595 17.163

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα

ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ:

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε (4.930) (15)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ 17 (3.156) 4.124

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (728) (3)

(8.814) 4.106

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα), θαζαξά από θνξνινγία (8.814) 4.106

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 22.781 21.269

Κέξδε απνδνηέα ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 32.406 18.289

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (811) (1.126)

31.595 17.163

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα απνδνηέα ζε: 

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 23.697 22.548

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (916) (1.279)

22.781 21.269

Κέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) 10 0,11 0,06
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IV. πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαη

α εηο λένλ ύλνιν

Γηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 1.020.081 435.013 163.048 1.618.142 110.404 1.728.546

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαη/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε 17 - (7) - (7) (8) (15)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο 17 - 142 - 142 (145) (3)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 17 - 4.124 - 4.124 - 4.124

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - 4.259 - 4.259 (153) 4.106

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ - - 18.289 18.289 (1.126) 17.163

πλνιηθά πιήξε εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν - 4.259 18.289 22.548 (1.279) 21.269

Τπόινηπν ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 1.020.081 439.272 181.337 1.640.690 109.125 1.749.815

Κηλήζεηο - 1 Απξηιίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαη/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 17 - (171) - (171) (69) (240)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο 17 - (774) - (774) 174 (600)

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα - 1.619 - 1.619 (4) 1.615

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 17 - (8.926) - (8.926) - (8.926)

Απνραξαθηεξηζκφο πξάμεσλ αληηζη. θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 17 - 24.548 - 24.548 - 24.548

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - 16.296 - 16.296 101 16.397

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ - - 28.395 28.395 (531) 27.864

πλνιηθά πιήξε εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν - 16.296 28.395 44.691 (430) 44.261

Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 17 - (2.893) 2.893 - - -

Μεηαθνξά απν απνζεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα - (8.946) 8.946 - - -

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 17 - - (772) (772) - (772)

Φφξνο ελδν-νκηιηθψλ κεξηζκάησλ ρξήζεο 2014 - - (293) (293) - (293)

Μεξίζκαηα ζε κεηφρνπο κεηνςεθίαο - - - - (2.741) (2.741)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 1.020.081 443.729 220.506 1.684.316 105.954 1.790.270

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαη/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε 17 - (4.927) - (4.927) (3) (4.930)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο 17 - (626) - (626) (102) (728)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 17 - (3.156) - (3.156) - (3.156)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (8.709) - (8.709) (105) (8.814)

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ - - 32.406 32.406 (811) 31.595

πλνιηθά πιήξε εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν - (8.709) 32.406 23.697 (916) 22.781

Τπόινηπν ηελ 31 Μαξηίνπ 2016 1.020.081 435.020 252.912 1.708.013 105.038 1.813.051
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V. πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

εκ. 31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 20 (1.324.708) (764.827)

Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θαηαβιεζέληεο θφξνη (1.777) (15.101)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.326.485) (779.928)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (25.718) (17.239)

Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 142 78

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 1.988 2.435

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 133

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (23.588) (14.593)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σφθνη θαηαβιεζέληεο (43.664) (46.200)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο (473) (64.002)

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 21.923 215.574

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (13.883) (10.945)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (36.097) 94.427

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ηζνδύλακα θαη 

δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο (1.386.170) (700.094)

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηζνδύλακα θαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ζηελ αξρή ηεο 

πεξηόδνπ 15 2.108.364 1.847.842

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ηζνδχλακα θαη δεζκεπκέλεο 

θαηαζέζεηο (2.370) 7.460

Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ηζνδχλακα θαη δεζκεπκέλεο 

θαηαζέζεηο (1.386.170) (700.094)

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηζνδύλακα θαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ζην ηέινο ηεο 

πεξηόδνπ 15 719.824 1.155.208
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VI. εκεηώζεηο επί ησλ πλνπηηθώλ Δλδηακέζσλ Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο («Διιεληθά Πεηξέιαηα» ή «o Όκηινο») 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηε Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηχιηζε θαη εκπνξία πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ, ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ έξεπλα γηα πδξνγνλάλζξαθεο. O 

Όκηινο παξέρεη επίζεο κεραλνινγηθέο ππεξεζίεο, ελψ κέζσ ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ ζηε ΓΔΠΑ θαη ηελ Elpedison 

B.V, δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

2. ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ, ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ 

Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 – «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή 

Πιεξνθφξεζε» θαη παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. H δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζεσξεί φηη: (α) ε αξρή ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, (β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη εχινγα ζχκθσλα 

κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο.  

Οη παξνχζεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2015, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.helpe.gr. 

Οη ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα ηεο ηξίκελεο πεξηφδνπ 

πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2016 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 11 Μαΐνπ  2016.   

Λνγηζηηθέο αξρέο θαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξίκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2016 είλαη ζχκθσλεο κε απηέο 

πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ 

έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, πιελ ησλ θάησζη αλαθεξφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ. Όπνπ ήηαλ αλαγθαίν ηα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία έρνπλ αλαθαηαλεκεζεί γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο παξνχζαο ρξήζεο.  

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπωλ θαη δηεξκελείεο: Οξηζκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή 

εθείλσλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

πηζαλφλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν γηα ηελ ηξέρνπζα ή γηα επφκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε:    

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2012:  

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Ζ πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν. 
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– ΓΠΧΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ 

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

ππεξεζίαο‟. 

– ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα 

ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη 

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

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

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

ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

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

δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

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

ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ 

ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

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

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

απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ 

κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

– ΓΛΠ 24 «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ 

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

 ΓΛΠ 19 Αλαζεωξεκέλν (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη 

βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2014: 

  

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

πηνζέηεζε ηνπο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν. 

 

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

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

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

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

πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

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

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

εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί 

ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο 

ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34.  

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

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

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

ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. 
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 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

 ΓΠΧΑ 11 (Τξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Σπκθωλίεο». Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα 

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

απνηειεί κία „επηρείξεζε‟. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν. 

  ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Τξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ηωλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδωλ Απόζβεζεο . Απηή ε 

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

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

ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν. 

 ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 

πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν.  

 ΓΛΠ 1 (Τξνπνπνηήζεηο) “Γλωζηνπνηήζεηο”. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 

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

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

πνιηηηθψλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηνλ Όκηιν. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο 

 ΓΠΧΑ 15 «Έζνδα από Σπκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018). Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην 2014. θνπφο ηνπ 

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

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

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

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

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

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

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

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

(εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018). Σν 

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

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα 

κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ 

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

πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη 

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

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

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

 ΓΠΧΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2019).Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο 

ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε 

πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα 

εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα 
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αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ 

ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο 

κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ΓΠΥΑ 16 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

 ΓΠΧΑ 10, ΓΠΧΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεωλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από 

ηελ ππνρξέωζε ελνπνίεζεο”. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ 

εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνηήζεηο) «Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2017). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

δάλεηα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΛΠ 7 (Σξνπνπνηήζεηο)  «Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017). Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ επηθεληξψλνληαη πξσηίζησο ζηνλ θιάδν Γηχιηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ Υεκηθψλ) θαη Δκπνξίαο Πεηξειαίνπ θαη δεπηεξεπφλησο ζηνπο θιάδνπο ηεο Έξεπλαο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαη θηλδχλνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ αγνξά πεηξειαηνεηδψλ, φπσο θηλδχλνπο 

δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηεο ηηκήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ησλ 

επηηνθίσλ, πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο θαη  θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ. πκβαδίδνληαο κε δηεζλείο 

πξαθηηθέο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αγνξάο θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ, ην γεληθφ πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεηαη ζηελ κείσζε πηζαλήο έθζεζεο ζηε κεηαβιεηφηεηα  ηεο αγνξάο θαη 

/ ή ζηελ κεηξίαζε νπνηαζδήπνηε αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ, ζην βαζκφ 

πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ, ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ: 

Μαθξννηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ: Καηά ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, ν Όκηινο αληηκεηψπηζε κεγάιεο πξνθιήζεηο θαη 

ηαπηφρξνλα απμεκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ιφγσ 

ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο. Οη πξνθιήζεηο απηέο δηαηεξήζεθαλ θαη θαηά ην 2015 αλ θαη κε κηθξφηεξε επίδξαζε ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Χζηφζν ζεκάδηα βειηίσζεο παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Ζ 

ζπκθσλία κε ηνπο δηεζλείο πηζησηέο γηα πξφγξακκα ζηήξημεο χςνπο €86 δηο θαη ε επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, απνηέιεζαλ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο πξνο ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. Δθ λένπ εγρψξηα 

αλάπηπμε πξνβιέπεηαη αξγφηεξα κέζα ζην 2016, παξά ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζε έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία, 

θαζψο ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί θαη νξηζκέλεο δνκηθέο αιιαγέο αλακέλεηαη λα 

αιιάμνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία επλνψληαο ηηο εμαγσγέο θαη ηηο επελδχζεηο. Ο πιεζσξηζκφο 

πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο πίεζεο ηελ νπνία δέρεηαη απηή ηε ζηηγκή ε νηθνλνκία, 

ελψ ε αλεξγία πηζαλφηαηα ζα κεησζεί ζηαδηαθά. 
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Σν πξφγξακκα ζηήξημεο ζπκθσλήζεθε λα εθηακηεχεηαη ζε δφζεηο, θαηφπηλ πηνζέηεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο κηαο ζεηξάο πξνζπκθσλεκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ ιηηφηεηαο. Ζ εθηακίεπζε ησλ δφζεσλ 

μεθίλεζε ην 2015 θαη ε επφκελε δφζε αλακέλεηαη λα εθηακηεπζεί θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξψηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο ηψξα, θαζψο θαη ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη δηεζλψλ πηζησηψλ ζρεηηθά κε επηπξφζζεηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ζην 

κέιινλ. 

Αλ θαη ην πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα ζηήξημεο ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ νηθνλνκηθήο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Διιάδαο, παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ππαξθηφο ν θίλδπλνο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηηκψλ ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο. Ζ νξζή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία βξίζθνληαη εθηφο 

ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ. 

ην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα, ε Γηνίθεζε ηνπ 

Οκίινπ αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε 

ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Οκίινπ ζηελ Διιάδα. 

Έιεγρνη ζηελ θίλεζε Κεθαιαίωλ: Ο Όκηινο αληαπνθξίζεθε ζηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, 

ιακβάλνληαο φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζαξκνγήο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηεο, επηηξέπνληαο ηελ αδηάιεηπηε 

ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζκνχ, δηχιηζεο θαη εκπνξίαο. 

Tα κέηξα πεξηνξηζκνχ θεθαιαίνπ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2015, 

πεξηνξίδνπλ δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο νπνηνπδήπνηε είδνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε επηηξνπήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. Απφ ηελ αξρηθή επηβνιή ηνπο 

θαη έπεηηα, ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ θίλεζεο θεθαιαίσλ ζηαδηαθά απνθιηκαθψλνληαη, κε ηελ επζχλε κεξηθψλ  

εγθξίζεσλ θίλεζεο πνζψλ έσο ελφο χςνπο λα κεηαηίζεηαη ζηηο ηξάπεδεο, ηελ αχμεζε ζηα εκεξήζηα φξηα αιιά 

θαη άιια κέηξα, δηεπθνιχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Πξνο ην 

παξφλ, δελ πθίζηαληαη επίζεκνη πεξηνξηζκνί ζηηο εγρψξηεο ζπλαιιαγέο, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

ζηαδηαθά νκαινπνηείηαη.  

Οη πεξηνξηζκνί θεθαιαίνπ επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο ζε μέλνπο 

πξνκεζεπηέο γηα εηζαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ, εάλ δελ έρεη ιεθζεί έγθξηζε απφ ηελ 

επηηξνπή. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εηζαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ 

ζεσξνχληαη θξίζηκεο γηα ηελ νηθνλνκία απφ ηηο ππεχζπλεο αξρέο θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιισλ 

πιεξσκψλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα αξλεηηθή επίπησζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ, 

θαηάζηαζε ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ. Δπηπξφζζεηα, ν Όκηινο δηαηεξεί ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ζε μέλεο ηξάπεδεο εθηφο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο θαηαηίζεληαη θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απαηηήζεηο εμσηεξηθνχ θαη νη νπνίεο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πιεξσκή μέλσλ πξνκεζεπηψλ. 

πλεπψο, ν θίλδπλνο κε νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ σο απνηέιεζκα ηεο 

επηβνιήο κέηξσλ πεξηνξηζκνχ θεθαιαίσλ, ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειφο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ επηβνιήο 

ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, ε επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο 

σο απνηέιεζκα απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Δμαζθάιηζε ηξνθνδνζίαο κε αξγά πεηξέιαηα: Οη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο ζηηο 

δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο αγνξέο, νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ γηα ηνλ Όκηιν, θαζψο θαη ζε 

δηεπξπκέλε δπλαηφηεηα επηινγήο πξνκεζεπηψλ. Οη ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζεκείσζαλ πηψζε πεξίπνπ 70% 

ζε ζρέζε κε ην πςειφ φξην ηνπ 2014. Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

εθνδηαζκνχ κε αξγφ πεηξέιαην, ηφζν βαξέσλ αξγψλ πςεινχ ζείνπ αιιά θαη ειαθξηψλ αξγψλ ρακεινχ ζείνπ, ηα 

νπνία απνηεινχλ ηελ θχξηα πξψηε χιε γηα δηπιηζηήξηα πςειήο πνιππινθφηεηαο φπσο απηά ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ, 

βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ζηε Μεζφγεην ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο εηαηξείεο 

παγθνζκίσο αιιά θαη νδεγψληαο ζε πςειφηεξα πεξηζψξηα δηχιηζεο, ελ ηνχηνηο κε ζεκαληηθή δεκία απφ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ. Ο Όκηινο θαηάθεξε λα επσθειεζεί απφ ηηο εμειίμεηο δηαθνξνπνηψληαο 

ην κείγκα εθνδηαζκνχ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Χξεκαηνδόηεζε δξαζηεξηνηήηωλ: χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνηεξαηφηεηεο θαη ην κεζνπξφζεζκν πιάλν 

ρξεκαηνδφηεζεο, ν Όκηινο έρεη δηαηεξήζεη κηα αλαινγία καθξνπξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη 
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βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ, ιακβάλνληαο ππ‟φςηλ ηελ πηζηνδνηηθή δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αγνξψλ 

θεθαιαίνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνξνψλ, θαζψο θαη εκπνξηθέο παξακέηξνπο. Σν 64% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θαζαξνχ δαλεηζκνχ πεξίπνπ, ρξεκαηνδνηείηαη απφ κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο γξακκέο πίζησζεο ελψ 

ην ππφινηπν ρξεκαηνδνηείηαη απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. Αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε εκ. 18, 

«Γαλεηζκφο». 

Γηαρείξηζε θεθαιαίωλ: Ο Όκηινο ζπλνιηθά απαζρνιεί θεθάιαηα χςνπο, πεξίπνπ €4,3 δηζ., ηα νπνία θαιχπηνπλ 

αλάγθεο γηα θεθάιαην θίλεζεο, επελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία αιιά θαη ηελ επέλδπζε ζηνλ Όκηιν ΓΔΠΑ. Σν 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ  βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο (απνζέκαηα θαη πειάηεο). Χο απνηέιεζκα ηνπ επελδπηηθνχ πιάλνπ, ηελ 

πεξίνδν 2007- 2012, ην επίπεδν θαζαξνχ δαλεηζκνχ απμήζεθε ζην 58% ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ, ελψ ην ππφινηπν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηα θεθάιαηα. Ο Όκηινο έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία κείσζεο 

ηνπ επηπέδνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ κέζσ αμηνπνίεζεο ησλ απμεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ρξεκαηνξνψλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο. Παξάιιεια, ζθνπεχεη λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ην 

δαλεηζκφ κέζσ ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ΓΔΦΑ, ε νπνία 

αλακέλεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν δείθηε Γαλείσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, θαιχηεξε αληηζηνίρηζε ησλ 

εκεξνκεληψλ ιήμεο ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, θαζψο θαη ζε ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ. 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία, αλά κέζνδν επηκέηξεζεο. Οη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Γεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο (ρσξίο ηξνπνπνίεζε ή αλαπξνζαξκνγή) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (επίπεδν 1)  

 Σερληθέο απνηίκεζεο βαζηδφκελεο απεπζείαο ζε δεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο (εμαηξψληαο ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1) ή ππνινγηδφκελεο εκκέζσο 

απφ δεκνζηεπφκελεο ηηκέο αγνξάο γηα παξφκνηα εξγαιεία (επίπεδν 2).  

 Σερληθέο απνηίκεζεο πνπ δελ βαζίδνληαη ζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ζε 

ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (επίπεδν 3).  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 31 

Μαξηίνπ 2016 έρνπλ σο εμήο:  

 
 

 

 

 

 

 

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 ύλνιν

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - - -

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 3.583 - - 3.583

3.583 - - 3.583

ηνηρεία ππνρξεώζεσλ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - 39.259 - 39.259

- 39.259 - 39.259
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Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 έρνπλ σο εμήο:  

 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο, 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

«Δλεξγή» ρξεκαηαγνξά ππάξρεη φηαλ ππάξρνπλ άκεζα δηαζέζηκεο θαη αλαζεσξνχκελεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα 

ηηκέο, πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ρξεκαηηζηήξην, ρξεκαηηζηή, θιάδν, νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ή νξγαληζκφ 

επνπηείαο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλά επαλαιακβαλφκελεο ζπλαιιαγέο θαη γίλνληαη κε 

ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. Απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1. 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. 

ζπκβφιαηα παξαγψγσλ εθηφο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ) πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ελεξγέο 

αγνξέο ελψ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξεο εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δάλ φια ηα 

δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη δηαζέζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο ηφηε απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 2. 

Δάλ νη ηερληθέο απνηίκεζεο δελ βαζίδνληαη ζε δηαζέζηκεο αγνξαίεο πιεξνθνξίεο ηφηε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 3.  

Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηκεηξεζνχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ:  

 Σηκέο αγνξάο ή ηηκέο δηαπξαγκαηεπηψλ γηα παξφκνηα ζηνηρεία.  

 Σελ εχινγε αμία ησλ πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ εκπνξεπκάησλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ (βαζηζκέλε ζε δηαζέζηκεο θακπχιεο απφδνζεο).  

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηηο ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο θαηά ηελ πεξίνδν. 

Γελ ππήξμαλ κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηπέδσλ θαηά ηελ πεξίνδν.  

Ζ εχινγε αμία ησλ Δπξψ-νκνιφγσλ ζε επξψ θαη δνιάξηα, ηελ 31 Μαξηίνπ 2016 ήηαλ €1.106 εθαη.(31 

Γεθεκβξίνπ 2015: €1.110 εθαη.) ελψ ε ινγηζηηθή ηνπο αμία ήηαλ €1.146 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015 €1.161 

εθαη.). Ζ εχινγε αμία ηνπ ππφινηπνπ δαλεηζκνχ, πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία θαζψο ε επίδξαζε ηεο 

πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή. Ζ εχινγε αμία ηνπ δαλεηζκνχ ηαμηλνκείηαη ζην επίπεδν 2 ηεο ηεξαξρίαο 

εχινγσλ αμηψλ.  

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

πξνζεγγίδνπλ ηελ εχινγε ηνπο αμία: 

 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 ύλνιν

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - - -

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 523 - - 523

523 - - 523

ηνηρεία ππνρξεώζεσλ

Παξάγσγα πξνο πψιεζε - - - -

Παξάγσγα πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - 34.814 - 34.814

- 34.814 - 34.814
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4. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ  

 

Όιεο νη θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή 

ειέγρεη ηηο εζσηεξηθέο αλαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ηνπ 

Οκίινπ θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη θαζνξίζεη 

ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο βαζηζκέλε ζε απηέο ηηο αλαθνξέο. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή αμηνινγεί ηελ απφδνζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα θξηηήξηα, ηα νπνία πνηθίινπλ ζε θάζε ηνκέα, 

αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην βαζκφ σξηκφηεηαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εθάζηνηε ζεκαληηθφηεξνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, ηηο ππάξρνπζεο ηακεηαθέο αλάγθεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα 

πξντφληα θαη ηηο αγνξέο. 

 

Πσιήζεηο θαη θέξδε αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 

Οη ελδν-νκηιηθέο πσιήζεηο αθνξνχλ θπξίσο πσιήζεηο απφ ηνλ ηνκέα Γηχιηζεο πξνο ηνπο άιινπο ηνκείο θαη 

έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ αθνινπζεί ν Όκηινο γηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

Γελ έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ νξηζκφ ησλ ηνκέσλ ή ζηελ αλάιπζε αλά ηνκέα ησλ ζπλφισλ  

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο  ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο  31 

Γεθεκβξίνπ 2015. 

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Καζαξέο πσιήζεηο εκείσζε

Γηχιηζε 1.050.191 1.737.312

Ληαληθή Δκπνξία 424.392 589.721

Υεκηθά 65.177 70.679

Αέξην & Δλέξγεηα 446 472

Λνηπά 3.153 2.845

Δλδν-νκηιηθά (296.358) (521.531)

ύλνιν 1.247.001 1.879.498

Λεηηνπξγηθό θέξδνο / (δεκηά)

Γηχιηζε 60.097 91.486

Ληαληθή Δκπνξία 114 1.738

Έξεπλα & Παξαγσγή (2.960) (657)

Υεκηθά 22.842 16.405

Αέξην & Δλέξγεηα 210 340

Λνηπά (823) (763)

ύλνιν 79.480 108.548

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 7 11.455 (38.934)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  θαη θνηλνπξαμίεο 8 (718) 8.101

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 6 (48.430) (49.870)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 41.787 27.845

Φφξνο εηζνδήκαηνο (10.192) (10.682)

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ 31.595 17.163

(Κέξδε) / δεκηέο ζε κεηφρνπο κεηνςεθίαο 811 1.126

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο)  έηνπο απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 32.406 18.289

Πεξίνδνο πνπ έιεμε
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5. ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ/(ΔΞΟΓΑ) ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΚΔΡΓΖ/(ΕΖΜΗΔ) 

 

Σα ινηπά έζνδα / (έμνδα)- θαζαξά ζπκπεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ.  

6. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ (ΔΞΟΓΑ)/ ΔΟΓΑ- ΚΑΘΑΡΑ 

 

7. ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 

Σα θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αμίαο €11 εθαη. πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα (US$) εμαηηίαο ηεο εμαζζέληζεο ηνπ δνιαξίνπ έλαληη ηνπ Δπξψ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 

2016, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζε 

ζπλαιιαγέο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα. 

8. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

Σα πνζά απεηθνλίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζην θαζαξφ απνηέιεζκα ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ελνπνηνχληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

 

 

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε Σξίκελε πεξίνδνο 

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Έζνδα απφ απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ 353 521

Τπεξεζίεο πξνο ηξίηνπο 765 671

Έζνδα απφ ελνίθηα 3.317 2.905

Κέξδε / (δεκηέο) απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ - θαζαξά 49 (36)

Έζνδα αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ 56 -

Κφζηνο εζεινπζίαο εμφδνπ (122) -

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) (214) (303)

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ / (εμόδσλ) 4.204 3.758

Λνηπά θέξδε / (δεκηέο) - 558

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ / (εμόδσλ) - θαζαξά 4.204 4.316

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Έζνδα απφ ηφθνπο 1.988 2.435

Έμνδα ηφθσλ θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (50.418) (52.305)

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα)  / έζνδα - θαζαξά (48.430) (49.870)

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) 4.468 9.800

Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο (5.186) (1.699)

ύλνιν (718) 8.101
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Σα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ΓΔΠΑ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλέιεγθηεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Σν απνηέιεζκα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηνλ Όκηιν ΓΔΠΑ ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε αλέιεγθηεο νηθνλνκηθά 

ρξήζεηο κε απνηέιεζκα, φηαλ νινθιεξψλεηαη ν έιεγρνο ζηνλ Όκηιν ΓΔΠΑ, νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ 

ειεγκέλνπ θαη αλέιεγθηνπ απνηειέζκαηνο λα ελζσκαηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ζηελ επφκελε ρξήζε. 

Πώιεζε ΓΔΦΑ  

ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2012, ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ θαη ην ΣΑΗΠΔΓ, ζπκθψλεζαλ λα μεθηλήζνπλ θνηλή 

δηαδηθαζία πψιεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπο ζηνλ Όκηιν ΓΔΠΑ, κε ζηφρν λα πνπιήζνπλ ζε ζχλνιν ην 100% ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθνδηαζκνχ θαη εκπνξίαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηθεξεηαθέο εηαηξείεο εκπνξίαο (ΓΔΠΑ Α.Δ θαη 

ηηο ΔΠΑ), θαζψο θαη ην 66% ηεο ζπκκεηνρήο ζην δίθηπν κεηαθνξάο πςειήο πίεζεο (ΓΔΦΑ Α.Δ.). Ζ ζπκθσλία 

απηή εγθξίζεθε απφ ηε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 

2012 θαη ε απφθαζε έζεηε ζπγθεθξηκέλα πσο νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ζπλαιιαγή ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε κηαο λέαο 

Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Ζ δηαδηθαζία πψιεζεο θαηέιεμε ζε 3 κε-δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο γηα ηνλ ΓΔΦΑ, νη νπνίεο παξειήθζεζαλ ζηηο 5 

Ννεκβξίνπ 2012, ελψ ζην ηειηθφ ζηάδην πξνθξίζεθε κηα δεζκεπηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αγνξά ηνπ 66% ηνπ ΓΔΦΑ, 

απφ ηελ εηαηξεία SOCAR (Δζληθή εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ηνπ Αδεξκπατηδάλ). Ζ ηειηθή πξνζθνξά ηεο 

SOCAR αλέξρεηαη ζηα €400 εθαη. γηα ην 66% ηνπ ΓΔΦΑ, ην νπνίν ζεκαίλεη €212,1 εθαη. γηα ην 35%, ην νπνίν 

αλήθεη ζηα Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Με δεδνκέλν φηη κε ηελ παξνχζα δνκή, ν ΓΔΦΑ Α.Δ. είλαη 100% ζπγαηξηθή 

ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ, γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή, ν ΓΔΦΑ ζα πξέπεη λα απνζρηζηεί, κέζσ δηαλνκήο κεηνρψλ (ε 

νπνία ζα αληηκεησπηζηεί σο κείσζε θεθαιαίνπ ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.), ζηνπο 2 ππάξρνληεο κεηφρνπο/πσιεηέο (δει. 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ 35% θαη ΣΑΗΠΔΓ 65%). ηε ζπλέρεηα, θαη φηαλ εμαζθαιηζηνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ε SOCAR ζα αγνξάζεη ην 35% θαηεπζείαλ απφ ηελ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη 

31% απφ ην ΣΑΗΠΔΓ. 

ηηο 2 Απγνχζηνπ 2013 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. αμηνιφγεζε ηελ πξνζθνξά γηα ηελ 

πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (35%) ζην ΓΔΦΑ σο απνδεθηή θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπγθάιεζε Έθηαθηε 

Γεληθή πλέιεπζε Μεηφρσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2013 θαη ελέθξηλε ηε ζπλαιιαγή.  

Σε κέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΛ.ΠΔ Α.Δ., ηελ 1 Απγνχζηνπ 2013, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΣΑΗΠΔΓ απνδέρζεθε νκφθσλα ηελ ηειηθή πξνζθνξά ηεο SOCAR. 

Ζ πκθσλία Αγνξάο Μεηνρψλ (ΑΜ) γηα ηελ πψιεζε ηνπ 66% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΓΔΦΑ ππεγξάθε 

απφ ΣΑΗΠΔΓ, ΔΛΠΔ θαη SOCAR (αληηζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ΑΜ) ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2013. χκθσλα κε απηή 

ηε ζπκθσλία, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ εμαξηψληαη απφ νξηζκέλα γεγνλφηα (Όξνη), φπσο ηελ 

έγθξηζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ ΔΔ ή ηηο εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ (φπσο ηζρχεη) θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΓΔΦΑ απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο («ΡΑΔ»), ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 

4001/2011 ("Δλεξγεηαθφο λφκνο»). ηηο 29 επηεκβξίνπ 2014 ε ΡΑΔ εμέδσζε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΓΔΦΑ θαη ηελ 

1 Οθησβξίνπ 2014 ελεκεξψζεθε ζρεηηθά ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηηο 5 

Ννεκβξίνπ 2014, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε ζε βάζνο έξεπλα. Ζ έθηαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξεί λα 

απαηηεζνχλ λα αλαιάβεη ε SOCAR θαη ν αθξηβήο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα εθδψζεη 

απφθαζε δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. ηηο 27 Ηνπιίνπ 2015 ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε 

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

EBITDA 70.436 45.360

Κέξδε πξν θφξσλ 54.048 31.018

Φφξνο εηζνδήκαηνο (11.227) (3.019)

Καζαξά θέξδε πεξηφδνπ 42.821 27.999

Καζαξά θέξδε Οκίινπ ΔΛ.ΠΔ. 4.468 9.800
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ηεο ΑΜ έθαλαλ ρξήζε ηεο Πξνζζήθεο 2, βάζεη ηεο νπνίαο ε εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ΑΜ επεθηάζεθε έσο ηηο 

21 Γεθεκβξίνπ 2015, ελψ ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2015 έγηλε ρξήζε ηεο Πξνζζήθεο 3 γηα ηελ επηπιένλ επέθηαζε ηεο 

ΑΜ έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016. Καηφπηλ ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, ε ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

SOCAR παξαηάζεθε αλαιφγσο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ δεζκεχζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ κεηνρψλ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο), εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε 

φξνπο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 

νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο παξακέλεη ζε αλαζηνιή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ. 

O Όκηινο ελνπνηεί ηνλ φκηιν ηεο ΓΔΠΑ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2015, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ην 35% ζηνλ φκηιν 

ΓΔΠΑ, αλέξρεηαη ζηα €600 εθαη. Δπηπξφζζεηα, ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΓΔΠΑ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ, αλέξρεηαη ζηα €237 εθαη. Ζ επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηε δνκή ηεο ζπλαιιαγήο (πξνο ην παξφλ ε ΑΜ πξνβιέπεη κηα δηαδηθαζία 

απφζρηζεο) θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο. 

Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε ζπλαιιαγή κπνξεί λα νινθιεξσζεί κφλν κεηά ηελ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, θαη 

κε δεδνκέλν φηη δελ είλαη γλσζηφ ρξνληθά πφηε ζα νινθιεξσζνχλ νη εγθξίζεηο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία απφζρηζεο 

ηνπ ΓΔΦΑ, ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, ζεσξεί ζσζηφ λα δηαηεξήζεη ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 ηελ πνιηηηθή, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, ε ζπκκεηνρή ζηνλ φκηιν ΓΔΠΑ ινγίδεηαη σο επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε.  

9. ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 31 

Μαξηίνπ 2016, είλαη 29% (31 Γεθεκβξίνπ 2015: 29%). 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015, νη ειιεληθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε εηήζην θνξνινγηθφ έιεγρν 

απφ ηνπο ηαθηηθνχο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο, σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ειέγρνπ νδεγεί ζηελ έθδνζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, ην 

νπνίν εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ππνθαζηζηά ηνλ έιεγρν απφ ηε δεκφζηα αξρή, ε νπνία φκσο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ ρσξίο λα πεξαηψλεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ νηθεία 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Όιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε έδξα ηελ Διιάδα ειέγρζεθαλ απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη έιαβαλ πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε, 

έσο θαη ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ  2014. 

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπγαηξηθψλ παξνπζηάδνληαη πην 

θάησ. Χο απνηέιεζκα, νη θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο δελ ζεσξνχληαη πεξαησκέλεο. 

 

Ζ έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 αλακέλεηαη εληφο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2016. 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηπξφζζεηεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ ηνπο 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, πέξα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 

ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ ιήγεη 31 Μαξηίνπ 2016. 

Λνηπνί θόξνη 

Δπηπιένλ, έρνπλ νινθιεξσζεί νη αθφινπζνη πξνζσξηλνί θνξνινγηθνί έιεγρνη ΦΠΑ: 

• ΔΛ.ΠΔ. γηα ηελ πεξίνδν έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2014  

Ολνκαζία Δηαηξείαο
Οηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ 

έιεμαλ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 2010

ΔΚΟ Α.Δ 2008-2010

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 2010
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• ΔΚΟ ΑΒΔΔ γηα ηελ πεξίνδν έσο θαη ηνλ Ηνχιην 2014, 

ελψ ζε εμέιημε βξίζθνληαη έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 

10. ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

Σα αλαπξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή δελ εκθαλίδνληαη, θαζψο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα βαζηθά θέξδε 

αλά κεηνρή. Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

 

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Κέξδε/ (δεκηέο)  αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

Δηαηξείαο (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) 0,11 0,06

Καζαξά θέξδε/ (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζε θνηλέο κεηνρέο  (ε ρηιηάδεο  

Δπξψ) 32.406 18.289

Μέζνο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 305.635.185 305.635.185
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11. ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ 

 

Οη «Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο», ζηε ζηήιε «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε», ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε 

κεηαθνξά θφζηνπο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Μεηαθν-

ξηθά κέζα

Έπηπια θαη 

εμαξηή-

καηα

Αθηλεηνπνη-

ήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 286.280 875.798 4.349.294 89.587 151.942 102.372 5.855.273

Πξνζζήθεο 10 331 1.090 113 983 14.463 16.990

Κεθαιαηνπνηεκέλα έξγα - 2.225 6.853 1 14 (9.093) -

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (1) (290) (86) (32) (70) (479)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 120 101 (122) (5) (30) 2 66

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - 80 - - (785) (705)

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2015 286.410 878.454 4.356.905 89.610 152.877 106.889 5.871.145

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 - 379.129 1.892.498 53.692 131.784 - 2.457.103

Απνζβέζεηο - 7.583 31.800 1.029 1.739 - 42.151

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (19) (278) (86) (16) - (399)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (27) (97) (4) (28) - (156)

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - (137) - - - (137)

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2015 - 386.666 1.923.786 54.631 133.479 - 2.498.562

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 286.410 491.788 2.433.119 34.979 19.398 106.889 3.372.583

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Απξηιίνπ 2015 286.410 878.454 4.356.905 89.610 152.877 106.889 5.871.145

Πξνζζήθεο 6 2.836 9.720 1.664 6.943 125.435 146.604

Κεθαιαηνπνηεκέλα έξγα - 9.167 152.715 63 711 (162.656) -

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο (1) (926) (3.039) (620) (416) - (5.002)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (234) (308) (18) 3 48 (7) (516)

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο 386 3 10.454 - (1) (5.923) 4.919

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 286.567 889.226 4.526.737 90.720 160.162 63.738 6.017.150

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Απξηιίνπ 2015 - 386.666 1.923.786 54.631 133.479 - 2.498.562

Απνζβέζεηο - 22.798 106.374 3.029 5.517 - 137.718

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (480) (2.232) (620) (375) - (3.707)

πλαιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (52) 18 2 23 - (9)

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - (17) (564) - (103) - (684)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 - 408.915 2.027.382 57.042 138.541 - 2.631.880

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 286.567 480.311 2.499.355 33.678 21.621 63.738 3.385.270

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 286.567 889.226 4.526.737 90.720 160.162 63.738 6.017.150

Πξνζζήθεο 17 116 776 880 1.058 22.610 25.457

Κεθαιαηνπνηεκέλα έξγα - 763 11.926 - 71 (12.760) -

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - - (108) (4) (124) (87) (323)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (226) (452) (303) (2) 8 (51) (1.026)

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - 433 233 - (20) (938) (292)

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2016 286.358 890.086 4.539.261 91.594 161.155 72.512 6.040.966

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 - 408.915 2.027.382 57.042 138.541 - 2.631.880

Απνζβέζεηο - 7.466 36.146 1.087 1.565 - 46.264

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - - (102) (4) (124) - (230)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο - (225) (227) (2) (10) - (464)

Μεηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - - - (4) - (4)

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2016 - 416.156 2.063.199 58.123 139.968 - 2.677.446

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 286.358 473.930 2.476.062 33.471 21.187 72.512 3.363.520
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12. ΑΫΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Οη «πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο», ζηε ζηήιε «Λνγηζκηθφ», ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ κεηαθνξά 

θφζηνπο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε» ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Τπεξαμία

Γηθαηώκαηα 

κηζζώζεσλ 

πξαηεξίσλ Λνγηζκηθό

Γηθαηώκα-

ηα θαη 

άδεηεο Λνηπά ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 133.914 51.365 96.582 38.769 74.260 394.890

Πξνζζήθεο - - 220 - 29 249

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - 273 - 79 352

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2015 133.914 51.365 97.075 38.769 74.368 395.491

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 71.829 26.138 85.717 27.260 51.968 262.912

Απνζβέζεηο - 940 978 485 1.946 4.349

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - (96) - 98 2

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2015 71.829 27.078 86.599 27.745 54.012 267.263

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 62.085 24.287 10.476 11.024 20.356 128.228

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Απξηιίνπ 2015 133.914 51.365 97.075 38.769 74.368 395.491

Πξνζζήθεο - 421 869 16 104 1.410

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (128) - (1) - (129)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - (1.382) 2.761 1.232 (660) 1.951

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 133.914 50.276 100.705 40.016 73.812 398.723

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Απξηιίνπ 2015 71.829 27.078 86.599 27.745 54.012 267.263

Απνζβέζεηο - 2.782 4.508 1.536 5.856 14.682

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο - (62) - - - (62)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - (779) (4) 779 (218) (222)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 71.829 29.019 91.103 30.060 59.650 281.661

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 62.085 21.257 9.602 9.956 14.162 117.062

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 133.914 50.276 100.705 40.016 73.812 398.723

Πξνζζήθεο - - 90 167 4 261

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - (156) 157 349 (45) 305

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2016 133.914 50.120 100.952 40.532 73.771 399.289

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 71.829 29.019 91.103 30.060 59.650 281.661

Πξνζζήθεο - 830 976 524 1.186 3.516

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπέο θηλήζεηο - - (51) 52 - 1

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2016 71.829 29.849 92.028 30.636 60.836 285.178

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 62.085 20.271 8.924 9.896 12.935 114.111
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13. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην «Κφζηνο Πσιεζέλησλ» ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 αλέξρεηαη 

ζε €0,9 δηο (31 Μαξηίνπ 2015: €1,5 δηο). 

Ζ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε πνζνηήησλ απνζεκάησλ αξγψλ πεηξειαίσλ θαη πξντφλησλ 

πεηξειαηνεηδψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί απνζεκάησλ αζθαιείαο 90 εκεξψλ, φπσο 

λνκνζεηήζεθε κε ηνλ Ν. 3054/2002. Μέξνο απηήο ηεο ππνρξέσζεο έρεη αλαηεζεί ζηελ ΟTSM, ζπγαηξηθή ηεο 

ζπλδεκέλεο σο πξνο ηνλ Όκηιν εηαηξείαο,  DMEP Holdco Ltd . 

14. ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

 
 

ηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο απαηηήζεσλ 

(factoring) γηα ηελ πην έγθαηξε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ζηελ Διιάδα. Πξνεηζπξαρζείζεο 

απαηηήζεηο ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πην πάλσ πνζά. 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνζά απαηηήζεσλ απφ ΦΠΑ, πξνθαηαβνιέο θαη παξαθξαηεζέληα πνζά θφξνπ 

εηζνδήκαηνο,  θαη πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο θαη εξγαδνκέλνπο. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη €54 εθαη. (31 

Γεθεκβξίνπ 2015: €54 εθαη.) βεβαησκέλσλ επηζηξνθψλ ΦΠΑ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί απφ ην Σεισλείν αλαθνξηθά 

κε θεξφκελα  «ειιείκκαηα» απνζεκάησλ πεηξειαηνεηδψλ. ε απάληεζε απηήο ηεο ελέξγεηαο ν Όκηινο έρεη 

ελαληησζεί λνκηθά θαη απαηηεί θαη αλακέλεη λα αλαθηήζεη νιφθιεξν ην πνζφ απηφ κε ηελ πεξάησζε ηεο λνκηθήο 

δηαδηθαζίαο (εκείσζε 23). Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εχινγε ηνπο αμία. 

 

 

 

 

31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Αξγφ πεηξέιαην 205.755 180.149

Γηπιηζκέλα θαη εκηηειή πξντφληα 378.068 400.301

Πεηξνρεκηθά 17.708 22.286

Αλαιψζηκα, αληαιιαθηηθά θαη ινηπέο α' χιεο 80.279 83.705

 - Μείνλ: Πξφβιεςε γηα αλαιψζηκα, αληαιιαθηηθά θαη ινηπέο α' χιεο (25.237) (24.416)

ύλνιν 656.573 662.025

31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πειάηεο 584.534 504.984

 - Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (216.528) (211.349)

Καζαξό ππόινηπν Πειαηώλ 368.006 293.635

Λνηπέο απαηηήζεηο 468.794 471.003

 - Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (38.469) (34.005)

Καζαξό ππόινηπν Λνηπώλ απαηηήζεσλ 430.325 436.998

Πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη πξνθαηαβνιέο 25.113 21.509

ύλνιν 823.444 752.142
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15. ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ , ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΜΔΝΔ ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

 

 
  

Ζ δεζκεπκέλε θαηάζεζε ζρεηίδεηαη κε δαλεηαθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο , ε 

νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή εγγχεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (“EIB”) γηα ηελ δαλεηαθή 

δηεπθφιπλζε Β χςνπο €200 εθ., ε νπνία έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ηειεπηαίαο.  

ηηο 31 Μαξηίνπ 2016, θαη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ζηαδηαθήο απνπιεξσκήο, ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηεο 

δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο Β, αλήιζε ζηα €144 εθ., ελψ ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ κε ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο ζηα €156 εθ. θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηα €144 εθ. εληφο ησλ επφκελσλ κελψλ. Ζ εγγχεζε έιεμε ζηηο 

15 Ηνπλίνπ 2015 θαη αλαλεψζεθε γηα έλα αθφκε έηνο. 

Ζ επίπησζε ηνπ δαλείνπ θαη ηεο θαηάζεζεο απνηειεί ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ ρσξίο λα επεξεάδεη ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ. 

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 31 Μαξηίνπ 2016, ην ηξαπεδηθφ ππφινηπν ζε δνιάξηα Ακεξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο», αλεξρφηαλ ζε $283.283 (ηζνδχλακν ζε Δπξψ €248.830). 

Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αλεξρφηαλ ζε $920.895 (ηζνδχλακν ζε Δπξψ  €845.866). 

16. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

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

πιήξσο θαηαβεβιεκέλν. Ζ νλνκαζηηθή αμία κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη €2,18 (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €2,18). 

Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο επί κεηνρώλ 

Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, 

ελέθξηλε έλα πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ, κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ 

κεηνρψλ, γηα ηηο νπνίεο παξαρσξείηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο ζε αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ 

επίηεπμε εηαηξηθψλ θαη αηνκηθψλ ζηφρσλ επζπγξακκηζκέλσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Μεηαγελέζηεξεο 

Δηήζηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ελέθξηλαλ ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 

(stock options). Ζ πεξίνδνο άζθεζεο ησλ παξαρσξεζέλησλ δηθαησκάησλ είλαη απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έσο θαη ηελ 

5ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο γηα ηα έηε 2014 – 2018.  

Γεδνκέλνπ φηη ε πεξίνδνο άζθεζεο δηθαησκάησλ είλαη ε 1 Ννεκβξίνπ έσο θαη 5 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, δελ έρεη 

ππάξμεη άζθεζε θαηά ηελ ηξίκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, νχηε θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ αμία παξνρψλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ήηαλ κεδεληθή θαηά ηελ ηξίκελε πεξίνδν πνπ 

έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016. 

 

31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο 564.268 1.952.808

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 564.268 1.952.808

Γεζκεπκέλε θαηάζεζε 155.556 155.556

ύλνιν ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ 719.824 2.108.364

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο

Τπέξ ην 

άξηην ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081

31 Μαξηίνπ 2016 305.635.185 666.285 353.796 1.020.081
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17. ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

 

Ταθηηθό απνζεκαηηθό 

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

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

απηφ ηζνχηαη κε ην έλα ηξίην ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δε κπνξεί λα δηαλεκεζεί, αιιά 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαγξαθή δεκηψλ. 

Δηδηθά απνζεκαηηθά 

Σα εηδηθά απνζεκαηηθά αθνξνχλ θπξίσο ζε απνζεκαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ θνξνινγηθψλ αλαπξνζαξκνγψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Όπνπ θξίζεθε αλαγθαίν έρνπλ γίλεη πξνβιέςεηο γηα 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε ζρέζε κε απηά ηα απνζεκαηηθά. 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αθνξνχλ ζε: 

(α) Κέξδε πνπ δελ έρνπλ θνξνινγεζεί, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ θνξνινγηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα. ε 

πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο, ηα θέξδε απηά ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ 

ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην.  

(β) Μεξηθψο θνξνινγεζέληα θέξδε ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο είλαη 

ρακειφηεξνο απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο, ηα θέξδε 

απηά ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο 

ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην.  

 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Δηδηθά 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθό 

αληηζηάζκηζεο 

θηλδύλνπ

Απνζεκαηηθό 

παξνρώλ ζε 

ζπκκεηνρηθ. 

ηίηινπο

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά ύλνιν

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 118.668 98.420 (41.982) 3.640 271.845 (15.578) 435.013

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - 4.124 - - - 4.124

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε - - - - - (7) (7)

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - 142 142

Τπόινηπν ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 118.668 98.420 (37.858) 3.640 271.845 (15.443) 439.272

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - (8.926) - - - (8.926)

Απνραξαθηεξηζκφο πξάμεσλ αληηζη. θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ 

εηζνδεκάησλ - - 24.548 - - - 24.548

Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο - - - (2.893) - - (2.893)

Μεηαθνξά απν απνζεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα - - - - (8.798) (148) (8.946)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε - - - - - (165) (165)

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ - - - - - (6) (6)

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ - - - - - 1.619 1.619

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - (774) (774)

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 118.668 98.420 (22.236) 747 263.047 (14.917) 443.729

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ - - (3.156) - - - (3.156)

Κέξδε / (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε - - - - - (4.927) (4.927)

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - (626) (626)

Τπόινηπν ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 118.668 98.420 (25.392) 747 263.047 (20.470) 435.020
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18. ΓΑΝΔΗΜΟ 

 

 
  

Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αλαιχνληαη αλά είδνο θαη εκεξνκελία 

ιήμεο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (ζε € εθαη.): 

  

Ο Όκηινο δηελεξγεί θεληξηθά ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηακεηαθή δηαρείξηζε φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Hellenic Petroleum Finance 

Plc (HPF) ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Διιεληθά 

Πεηξέιαηα Α.Δ., γηα λα ελεξγεί σο ν θεληξηθφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ Οκίινπ.  

1) Κοινοπρακηικά Δάνεια 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, ν Όκηινο ζχλαςε δχν ηξηεηείο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ζηαδηαθή απνπιεξσκή, χςνπο 

€605 εθαη., κε ειιεληθά θαη δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, νη νπνίεο δηέπνληαλ απφ παλνκνηφηππνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ν Όκηινο πξνπιήξσζε νηθεηνζειψο θαη αλαρξεκαηνδφηεζε κεξηθψο ηηο 

ζπκβάζεηο απηέο,  απνπιεξψλνληαο πνζφ νλνκαζηηθήο αμίαο  €152 εθαη. θαη ζπλάπηνληαο δχν λέα δάλεηα κε 

παλνκνηφηππνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, σο αθνινχζσο: 

(1α-1β)  Ζ HPF ζχλαςε θνηλνπξαθηηθφ δάλεην, χςνπο €50 εθαη. κε ηελ εγγχεζε ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., 

απνηεινχκελν απφ δχν δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, χςνπο €40 εθαη. θαη €10 εθαη. κε εκεξνκελίεο ιήμεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2016 θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 αληίζηνηρα.  

(1γ) Ζ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ζχλαςε θνηλνπξαθηηθφ νκνινγηαθφ δάλεην, χςνπο €350 εθαη. κε ηελ εγγχεζε ηεο 

HPF θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018.  

 

 

31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 795.625 794.634

Δπξψ-νκφινγα 800.176 799.014

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3.820 4.306

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 1.599.621 1.597.954

Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 1.236.737 1.226.063

Δπξψ-νκφινγα 346.087 361.641

Σξέρνλ ππφινηπν καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 44.802 44.796

Σξέρνλ ππφινηπν ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 529 533

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 1.628.155 1.633.033

ύλνιν δαλείσλ 3.227.776 3.230.987

Τπόινηπν ζηηο Τπόινηπν ζηηο

Δηαηξεία Λήμε 31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

1α. Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην €40 εθαη. HPF plc Ηνπι. 2016 40 40

1β. Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην €10 εθαη. HPF plc Ηνπι. 2018 10 10

1γ. Κνηλνπξαθηηθφ νκνινγηαθφ δάλεην €350 εθαη. HP SA Ηνπι. 2018 342 341

2. Οκνινγηαθφ δάλεην €400 εθαη. HP SA Ηνπλ. 2016 225 225

3. Οκνινγηαθφ δάλεην €200 εθαη. HP SA Ηαλ. 2018 199 199

4. Γάλεηα Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ ("ETE") HP SA Ηνπλ. 2022 289 289

5. Δπξψ-νκφινγν €500 εθαη. HPF plc Μάηνο 2017 486 485

6. Δπξψ-νκφινγν $400 εθαη. HPF plc Μάηνο 2016 346 362

7. Δπξψ-νκφινγν €325 εθαη. HPF plc Ηνπι. 2019 315 314

8. πκβάζεηο δηκεξψλ πηζησηηθψλ γξακκψλ Γηάθνξεο Γηάθνξεο 972 961

9. πκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Γηάθνξεο Γηάθνξεο 4 5

ύλνιν 3.228 3.231



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ  

ΣΖ ΣΡΗΜΖΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2016 

 (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
 

 

 

 

26 απφ 32 

2) Oμολογιακό δάνειο €400 εκαη. 

Σνλ Ηνχλην 2014, ν Όκηινο παξέηεηλε ηελ  εκεξνκελία  ιήμεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηνλ Γεθέκβξην 2014 

ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2015 κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα 6 αθφκε κήλεο, επηηπγράλνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή  βειηηψζεηο 

ζην θφζηνο θαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκθσλίαο. Σνλ επηέκβξην 2015, ε Διιεληθά 

Πεηξέιαηα Α.Δ, παξέηεηλε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ γηα ηνλ Ηνχλην 2016 

3) Oμολογιακό δάνειο €200 εκαη. 

Αθνινπζψληαο ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ γξακκψλ πίζησζεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

βξαρππξφζεζκεο, ε Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ζχλαςε δάλεην χςνπο €200 εθαη. κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, δηάξθεηαο 3 εηψλ.  

4) Δάνεια Εσρωπαϊκής Τράπεδας Επενδύζεων 

ηηο 26 Μαΐνπ 2010, ε Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ζχλαςε δχν δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο €400 εθαη. 

(Γηεπθφιπλζε Α θαη Β, €200 εθαη. έθαζηε) κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Ο ζθνπφο ησλ δαλείσλ ήηαλ 

λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κέξνο ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο Διεπζίλαο. Καη ηα δπν δάλεηα έρνπλ 

πεξίνδν απνπιεξσκήο 12 εηψλ, έλαξμε απνπιεξσκήο ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, ελψ δηέπνληαη απφ παξφκνηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ζ Γηεπθφιπλζε Β βειηηψλεηαη πηζηνιεπηηθά απφ ηελ εγγχεζε κίαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο 

(εκ. 15), κία πξαθηηθή πνπ είλαη ζπλήζεο γηα δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο ΔΣΔ εηδηθφηεξα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο 

κεγάισλ έξγσλ. Μέρξη ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθέο απνπιεξσκέο χςνπο €111 εθαη.. 

5)  Εσρώ-ομόλογο €500 εκαη. 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ν Όκηινο εμέδσζε ηεηξαεηέο Δπξσ-νκφινγν, χςνπο €500 εθαη., κε ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 

8% θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Μάην ηνπ 2017. Οη νκνινγίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ηελ Hellenic Petroleum 

Finance Plc κε ηελ εγγχεζε ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., είλαη πιεξσηέεο ζηε ιήμε ηνπο θαη είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

6)  Εσρώ-ομόλογο $400 εκαη. 

Σνλ Μάην ηνπ 2014, ν Όκηινο εμέδσζε δηεηέο δνιαξηαθφ νκφινγν,  χςνπο $400 εθαη. κε ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 

4,625% θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Μάην ηνπ 2016.  Οη νκνινγίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ηελ Hellenic 

Petroleum Finance Plc κε ηελ εγγχεζε ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., είλαη πιεξσηέεο ζηε ιήμε ηνπο θαη είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

7)  Εσρώ-ομόλογο €325 εκαη. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ν Όκηινο εμέδσζε πεληαεηέο Δπξσ-νκφινγν, χςνπο €325 εθαη. κε ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 

5,25% θαη κε εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019.  Οη νκνινγίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ηελ Hellenic 

Petroleum Finance Plc κε ηελ εγγχεζε ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., είλαη εμαγνξάζηκεο θαη‟ επηινγή ηνπ εθδφηε 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 θαη είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

8)  Σσμβάζεις διμερών πιζηωηικών γραμμών 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ δηαηεξνχλ επίζεο δαλεηαθέο γξακκέο κε άιιεο ηξάπεδεο γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ δαλεηαθψλ γξακκψλ αθνξά ζε βξαρππξφζεζκα δάλεηα πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε κεηξηθή εηαηξεία θαη ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη αλαλεψλνληαη αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηεο. 
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19. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Ζ γξακκή “Πξνκεζεπηέο” απνηειείηαη απφ πνζά πιεξσηέα ή δεδνπιεπκέλα ηα νπνία αθνξνχλ αξγφ πεηξέιαην, 

πεηξειαηνεηδή πξντφληα, ζπκβάζεηο αγνξάο πξντφλησλ (commodity derivative contracts) θαη ππεξεζίεο. Μεηά ηελ 

επηβνιή ειέγρνπ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα (28 Ηνπλίνπ 2015), ε αλνηρηή πίζησζε απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο κεηψζεθε ζεκαληηθά.  

Ο ινγαξηαζκφο “Πξνκεζεπηέο”, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, πεξηιακβάλεη πνζά 

νθεηιφκελα απφ αγνξέο αξγψλ πεηξειαίσλ απφ ην Ηξάλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 

Μαξηίνπ 2012, ζηα πιαίζηα ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ NIOC. Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηνπ 

Οκίινπ λα απνπιεξψζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην 2012 κέζσ ηνπ 

δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απηφ δελ θαηέζηε εθηθηφ, ιφγσ ηεο κε απνδνρήο πιεξσκψλ απφ ην δηεζλέο 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πξνο Ηξαληθέο ηξάπεδεο θαη θπβεξλεηηθέο εηαηξείεο, κεηά ηελ επηβνιή ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ. 

Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, νη θπξψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηνπ Ηξάλ θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ πξνο ηε NIOC (Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 267/2012 ηεο 23 

Μαξηίνπ 2012). Ο Όκηινο είρε ελεκεξψζεη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ γηα ηε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ε νπνία νθεηιφηαλ ζε 

λνκηθέο πεξηζηάζεηο πέξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ.  

ηηο 18 Οθησβξίνπ 2015, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) απνθάζηζε (Απφθαζε ΚΔΠΠΑ 2015/1863) 

ηελ άξζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ ηεο ΔΔ απέλαληη ζην Ηξάλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΑΑΖΔ) 2231 (2015) θαη ην 

Παξάξηεκα Β ηεο ΑΑΖΔ 2231 (2015), θαζψο επίζεο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο ηνπ ΟΖΔ αλαθνξηθά κε ηελ νξζή πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ κέηξσλ ζε ζρέζε κε ην ππξεληθφ 

δήηεκα. ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2016 («Ζκέξα Δθαξκνγήο»), ην πκβνχιην ηεο ΔΔ απνθάζηζε (απφθαζε ΚΔΠΠΑ 

2016/37) ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ΚΔΠΠΑ 2015/1863 κε ηζρχ απφ ηελ 16ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Σελ ίδηα εκέξα 

επήιζε επίζεο κεξηθή άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ είραλ ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηηο ΖΠΑ αιιά θαη δηεζλψο. 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ, ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2016 ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη ε NIOC θαηέιεμαλ ζε 

ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζρέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα αξγνχ, θαζψο θαη 

γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ. Ζ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο, ε νπνία μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ επξσπατθφ θαη δηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ αθφκε δελ έρνπλ αξζεί. Βάζεη ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο-πιαίζην, ην 

ζρεηηθφ πνζφ έρεη κεηαθεξζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016. 

Όπνηε ζεσξεζεί ζπκθέξνλ γηα ηνλ Όκηιν, αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε επλντθφηεξσλ φξσλ ζπλαιιαγψλ, (φπσο 

θαιχηεξεο ηηκέο, ςειφηεξα πηζησηηθά φξηα, κεγαιχηεξε πεξίνδν πίζησζεο), ν Όκηινο παξέρεη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

ή Δλέγγπεο Πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γξακκέο πίζησζεο κε 

ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. ην βαζκφ πνπ νη ππνρξεψζεηο απηέο έρνπλ θαηαζηεί πιεξσηέεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ, απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ. 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ κηζζνδνζία, ινηπέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη δηάθνξνπο θφξνπο θαη ηέιε. 

31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πξνκεζεπηέο 910.145 2.626.459

Γεδνπιεπκέλα έμνδα & έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 100.486 73.535

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 52.038 95.384

ύλνιν 1.062.669 2.795.378
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20. ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ ΑΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

21. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 

ηε ζπλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα, δαπάλεο 

θαη έμνδα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σέηνηεο 

ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θαη έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ αθνινπζεί ν Όκηινο γηα 

αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

πλαιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο αθφινπζεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο: 

α) πλδεδεκέλεο Δηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο ηνπ Οκίινπ πνπ ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο: 

 Δηαηξεία Αγσγνχ Καπζίκσλ Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ Α.Δ. (EAKAA) 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (ΓΔΠΑ) 

 Elpedison B.V.  

 Spata Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 

 ΔΛΠΔ Θξάθε Α.Δ.  

 ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ ΑΔ.  

 Superlube  

 D.M.E.P HOLDCO 

 

 

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

εκ. 31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 41.787 27.845

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 11, 12 49.780 46.500

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 5 (353) (521)

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα 6 48.430 49.870

Κέξδε/ (δεκηέο) απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 8 718 (8.101)

Πξνβιέςεηο θαη δηαθνξέο απνηηκήζεσλ 6.384 36.314

πλαιιαγκαηηθά (θέξδε) / δεκηέο 7 (11.455) 38.934

(Κέξδε)/δεκηέο απφ εθπνίεζε παγίσλ 5 (49) 36

135.242 190.877

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ 13.310 (275.093)

(Αχμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ (86.320) (73.609)

(Mείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (1.386.940) (607.002)

(1.459.950) (955.704)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.324.708) (764.827)
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Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη εθδψζεη επηζηνιέο δηαβεβαηψζεσλ θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο ηξάπεδεο γηα δάλεηα πνπ 

απηέο έρνπλ ρνξεγήζεη ζηελ Elpedison B.V, ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ νπνίσλ ηελ 31 Μαξηίνπ 2016 αλεξρφηαλ 

ζην ηζφπνζν ησλ €99 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €105 εθαη.). 

β)  πλδεδεκέλα κέξε πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν κε ηνλ Όκηιν ιφγσ ηεο θνηλήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ: 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ A.Δ. (ΓΔΖ) 

 Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο  

 Οδηθέο πγθνηλσλίεο Α.Δ. (ΟΤ) 

 Σξαηλνζε Α.Δ 

Σελ ηξίκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2016, νη ρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πξνο ηα παξαπάλσ κέξε αλήιζαλ ζε 

€39 εθαη. (31 Μαξηίνπ 2015: €48 εθαη.) ελψ νη ρξεψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε €12 εθαη. (31 Μαξηίνπ 2015: 

€7εθαη.). Σελ 31 Μαξηίνπ 2016, ν Όκηινο είρε ζπλνιηθή απαίηεζε χςνπο €30 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €31 

εθαη.) θαη ζπλνιηθή ππνρξέσζε χςνπο €3 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €10 εθαη.).  

Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ απφ ην ειιεληθφ Γεκφζην θαη ζπλδεδεκέλεο σο πξνο απηφ εηαηξείεο αλέξρεηαη 

ζε € 270 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: € 281 εθαη.). 

 

 

 

 

 

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Υξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (πσιήζεηο)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 99.165 149.567

Κνηλνπξαμίεο 38 109

ύλνιν 99.203 149.676

Υξεώζεηο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (θόζηνο πσιεζέλησλ)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 94.289 160.550

Κνηλνπξαμίεο 565 548

ύλνιν 94.854 161.098

31 Μαξηίνπ 2016 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Τπόινηπν ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

(Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 40.919 73.348

Κνηλνπξαμίεο 355 294

ύλνιν 41.274 73.642

Τπόινηπν από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

(Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 25.173 42.062

Κνηλνπξαμίεο 9 101

ύλνιν 25.182 42.163
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γ) Ο Όκηινο δηνηθείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Δθηειεζηηθά θαη Με Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.) θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο. Οη ακνηβέο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ ή έρνπλ ινγηζζεί πξνο ηνπο αλσηέξσ αλήιζαλ ζε:  

 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ή έρνπλ ινγηζζεί ζε Μέιε Γ/Γηεπζπληέο γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ απηνί θαηείραλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην Μέινο Γ/Γηεπζπληήο θαηέρεη 

ηαπηφρξνλα ηε ζέζε ηνπ Μέινπο Γ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, νη ζρεηηθέο ακνηβέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξψηε 

θαηεγνξία. Ο αξηζκφο ησλ Μειψλ Γ/ Γηεπζπληψλ αλαθέξεηαη ζηα Μέιε Γ/ Γηεπζπληέο νη νπνίνη θαηείραλ ηηο 

ζέζεηο απηέο αθφκε θαη γηα ηκήκα ηεο πεξηφδνπ. 

δ) Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηηο αθφινπζεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηξίηνπο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα 

θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ: 

 

 Edison International SpA (Διιάδα, Παηξατθφο Κφιπνο). – Ζ Petroceltic Resources, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηελ 

θνηλνπξαμία ην έηνο 2015, κεηέθεξε ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηελ Edison (50%) θαη ηελ ΔΛΠΔ Παηξατθφο (50%) 

εληφο ηνπ 2016. 

 Calfrac well services (Διιάδα, Θξαθηθφ πέιαγνο). 

22. ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ 31 Μαξηίνπ 2016 αθνξνχλ θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ €30 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €35 εθαη.). 

23. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξαπεδηθέο θαη ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ:  

1. Δπηρεηξεκαηηθά ζέκαηα 

 α) Δθθξεκείο ππνζέζεηο 

Ο Όκηινο εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο λνκηθέο ππνζέζεηο θαη έρεη δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ζε εθθξεκφηεηα ζρεηηθέο κε 

ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο κέρξη ζήκεξα πιεξνθνξίεο, ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη ε 

έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ή ζηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ ζέζε, πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνζέζεηο.  

β) Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  

Ζ κεηξηθή Δηαηξεία έρεη εθδψζεη επηζηνιέο δηαβεβαηψζεσλ θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο ηξάπεδεο γηα δάλεηα πνπ 

απηέο έρνπλ ρνξεγήζεη ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ νπνίσλ ηελ 31 

Μαξηίνπ 2016 αλεξρφηαλ ζην ηζφπνζν ησλ €1.404 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €1.427 εθαη.). Δμ‟ απηψλ, πνζφ 

€1.305 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2015: €1.322 εθαη.) έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Οκίινπ θαη εκθαλίδεηαη ζηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Ακνηβέο

Απνδεκηώζεηο 

ιόγσ ιύζεο 

ύκβαζεο

Αξηζκόο 

Μειώλ Γ/ 

Γηεπζπληώλ Ακνηβέο

Απνδεκηώζεηο 

ιόγσ ιύζεο 

ύκβαζεο

Αξηζκόο 

Μειώλ Γ/ 

Γηεπζπληώλ

Δθηειεζηηθά Μέιε Γ 255 - 4 235 - 4

Με Δθηειεζηηθά Μέιε Γ 103 - 9 72 - 9

Γεληθνί Γηεπζπληέο 423 471 8 382 - 8

ύλνιν 781 471 689 -

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Μαξηίνπ 2016 31 Μαξηίνπ 2015

Tξίκελε πεξίνδνο πνπ έιεμε
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γ) Γηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο  

Παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, νη ζπγαηξηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά απφ 

λνκηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη κεηαβνιέο ζηηο ηνπηθέο αδεηνδνηήζεηο. Σέηνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη θαη ε ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο δεμακελψλ ηεο Jugopetrol A.D. ζην Μαπξνβνχλην, 

θαζψο θαη ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ ηεο Κχπξνπ λα μεθηλήζεη εθ λένπ έξεπλα γηα ηηο 

πεηξειατθέο εηαηξείεο εκπνξίαο (ρνλδξηθήο) ζηελ Κχπξν γηα ηελ πεξίνδν 1 Οθησβξίνπ 2004 σο 22 Γεθεκβξίνπ 

2006, βάζε ηεο νπνίαο είρε επηβάιεη ζηελ Δηαηξεία πξφζηηκν χςνπο €14 εθαη. ην 2011. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ 

ζα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππνζέζεσλ πέξαλ ησλ 

πξνβιέςεσλ πνπ ήδε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   

2. Φνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα 

α) Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, έρνπλ νινθιεξσζεί ηαθηηθνί θνξνινγηθνί έιεγρνη έσο θαη ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, εθηφο απφ ηελ ΔΚΟ πνπ έρεη ειεγρζεί έσο θαη ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2007, ελψ είλαη ζε εμέιημε έιεγρνο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010. Δπηπξνζζέησο, ζε φιεο απηέο ηηο 

εηαηξείεο, έρνπλ νινθιεξσζεί θαη πξνζσξηλνί έιεγρνη κέρξη πξφζθαηα, θπξίσο γηα επηζηξνθή ΦΠΑ. Ζ Γηνίθεζε 

πηζηεχεη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο 

πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 εσο θαη 2015, νη ειιεληθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε εηήζην θνξνινγηθφ έιεγρν 

απφ ηνπο ηαθηηθνχο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο. Όιεο νη ππφρξεεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, ειέγρζεθαλ γηα ηηο 

ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έσο 2014, ιακβάλνληαο πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, 

κε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε.  

β) Καηαινγηζηηθέο πξάμεηο ηειωλείωλ  

Δληφο ηνπ 2008, παξειήθζεζαλ απφ ην Σεισλείν θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ €40 εθαη. γηα 

θεξφκελα ηεισλεηαθά «ειιείκκαηα» ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2001 – 2005. Ζ Δηαηξεία πξνζέθπγε θαηά ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ, θαη ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ππφζεζε ζα έρεη ζεηηθή θαηάιεμε κεηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ παξαπάλσ πξνζθπγψλ, ην Σεισλείν πξνρψξεζε ζε παξαθξάηεζε πνζνχ €54 

εθαη. (ζχλνιν θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πιένλ πξνζαπμήζεσλ) βεβαησκέλσλ επηζηξνθψλ ΦΠΑ (εκ. 14). Ζ 

Δηαηξεία θαηέζεζε δχν πξνζθπγέο θαηά ηεο θνξνινγνχζαο αξρήο θαη θαηά ηνπ Σεισλείνπ, ελψπηνλ ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Πξσηνδηθείσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο αληίζηνηρα. Σν Πξσηνδηθείν Αζελψλ εμέδσζε απφθαζε κε ηελ 

νπνία δηθαηψλεη ηελ Δηαηξεία, απνξξίπηνληαο ηελ ελ ιφγσ παξαθξάηεζε σο κε λφκηκε. 

Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη ζα κπνξεί λα αλαθηήζεη ηα αλσηέξσ πνζά. 

24. ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα εηζεγεζεί ζηελ επηθείκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηε κε απφδνζε κεξίζκαηνο γηα 

ην 2015. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ελέθξηλε θάπνηα αιιαγή ζηελ πνιηηηθή κεξηζκάησλ ηνπ Οκίινπ ζην ζχλνιφ 

ηεο θαη ζα επαλαμηνινγήζεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ηελ επφκελε ρξήζε, εληφο ηνπ 2016. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ  

ΣΖ ΣΡΗΜΖΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2016 

 (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
 

 

 

 

32 απφ 32 

25. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ, ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ ΠΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

26. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ  

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Έδξα Δηαηξείαο

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

ΔΚΟ Α.Δ Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟΣΑ KΧ Α.Δ. Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 49,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΚΑΛΤΦΧ Μ.Δ.Π.Δ. Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΑΘΖΝΑ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΑΡΣΔΜΗ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΓΖΜΖΡΑ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΖΡΑ Ν.Δ. Ναπηηιηαθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΚΟ ΑΦΡΟΓΗΣΖ Ν.Δ Ναπηηιηαθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

EKO ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ EAD Δκπνξηθή ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

EKO ΔΡΒΗΑ AD Δκπνξηθή ΔΡΒΗΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL S.A. Μεηξηθή ππννκίινπ ΑΤΣΡΗΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ ΚΤΠΡΟ ΛΣΓ Δκπνξηθή ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

RAMOIL S.A. Δκπνξηθή ΚΤΠΡΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD Μεηξηθή ππννκίινπ ΚΤΠΡΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA PROPERTIES LTD Δκπνξηθή ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD Μεηξηθή ππννκίινπ ΚΤΠΡΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

JUGOPETROL AD Δκπνξηθή ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ 54,35% ΠΛΖΡΖ

GLOBAL ΑΛΒΑΝΗΑ Α.Δ Δκπνξηθή ΑΛΒΑΝΗΑ 99,96% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔΣ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ. Μεηξηθή ππννκίινπ ΔΛΛΑΓΑ 63,00% ΠΛΖΡΖ

ΒΑΡΓΑΞ Α.Δ. Αγσγφο πεηξειαίνπ ΔΛΛΑΓΑ 50,40% ΠΛΖΡΖ

OKTA CRUDE OIL REFINERY A.D Γηχιηζε ΚΟΠΗΑ 51,35% ΠΛΖΡΖ

ΑΠΡΟΦΟ Α.Δ. Μεραλνινγηθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΝΣΗΑΞΟΝ Α.Δ. Πεηξνρεκηθά ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΠΟΔΗΓΧΝ Ν.E. Ναπηηιηαθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΑΠΟΛΛΧΝ Ν.E. Ναπηηιηαθή ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC Υξεκαηννηθνλ. Τπεξεζίεο ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ-ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΡΒΗΧΝ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 51,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ-ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΟΚΚΗΝΟΤ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 51,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΤΛΟΤ ΜΔΘΧΝΖ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ

ΔΛΠΔ  ΠΑΣΡΑΗΚΟ A.E. Έξεπλα θαη Παξαγσγή πδξαγνλαλζξάθσλ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ 

ΔΛΠΔ UPSTREAM A.E Έξεπλα θαη Παξαγσγή πδξαγνλαλζξάθσλ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% ΠΛΖΡΖ 

ELPEDISON B.V. Δλέξγεηα ΟΛΛΑΝΓΗΑ 50,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

SAFCO AE Δθνδηαζκφο Αεξνδξνκίνπ ΔΛΛΑΓΑ 33,33% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

ΓΔΠΑ Α.Δ.. Φπζηθφ Αέξην ΔΛΛΑΓΑ 35,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

Δ.Α.Κ.Α.Α Α.Δ. Αγσγφο πεηξειαίνπ ΔΛΛΑΓΑ 50,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

ΔΛΠΔ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. Αγσγφο πεηξειαίνπ ΔΛΛΑΓΑ 25,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ Α.Δ. Δλέξγεηα ΔΛΛΑΓΑ 25,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

SUPERLUBE LTD Ληπαληηθά ΚΤΠΡΟ 65,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

Γ.Μ.Δ.Π. HoldCo LTD Δκπνξία Πεηξειαηνεηδψλ ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 48,00% ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ


