
 

 

 

                                                                              

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ                                                            

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ 

 

 

 

 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

ζύκθσλα κε ηα  

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») 

γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

                                              

 

                      

 

 

 

  

 

                                                                                      ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

                                                                                                                                    ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ.: 135236701000 

                                                                                                                                   ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4A , 151 25 ΜΑΡΟΤΗ 



           ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
ειίδα (2) απφ (33) 

 

Πεξηερόκελα 

ειίδα 

ηνηρεία Δπηρείξεζεο 4 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 5 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 9 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 10 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 11 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 12 

εκεηώζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 13 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 13 

2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ 13 
2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 13 
2.2 Αιιαγέο ζε πξφηππα θαη δηεξκελείεο 14 
2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 18 
2.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 18 
2.5 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 19 
2.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 19 
2.7 Μεηνρηθφ θεθάιαην 19 
2.8 Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 20 
2.9 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 20 
2.10 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 21 
2.11 Πξνβιέςεηο 21 
2.12 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 22 
2.13 Μηζζψζεηο 22 
2.14 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 22 
2.15 πγθξηηηθά ζηνηρεία 22 
2.16 ηξνγγπινπνηήζεηο 22 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 22 
3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 22 
3.2 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ θεθαιαίνπ 24 
3.3 Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ 24 

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 24 

5 Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 25 

6 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 25 

7 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 26 

8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 26 

9 Μεηνρηθό θεθάιαην 27 

10 Απνζεκαηηθά 27 

11 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 27 

12 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 30 

13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 30 

14 Κόζηνο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 30 

15 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 31 

16 Φόξνο εηζνδήκαηνο 31 

17 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο 32 



           ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
ειίδα (3) απφ (33) 

 

18 Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 32 

19 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 32 

20 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 33 



           ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
ειίδα (4) απφ (33) 

 

ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην: Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο, Πξφεδξνο

Ησάλλεο Γξεγνξίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Αληηπξφεδξνο

Θενδψξα Παπαδεκεηξίνπ, Μέινο

Αλαζηάζηνο Βαιιηαλάηνο, Μέινο

ππξίδσλ Λάηηαο, Μέινο

Γηεύζπλζε  Έδξαο Δηαηξείαο Γξαβηάο 4Α

151 25 Μαξνχζη, Αηηηθήο

ΑΡ. Γ.Δ.Μ.Ζ.: 135236701000

Διεγθηηθή Δηαηξεία: ΔΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ)

Οξθσηνί Διεγθηέο - Λνγηζηέο Α.Δ.

Υεηκάξξαο 8Β

151 25 Μαξνχζη

Διιάδα

 

 



 

 
ειίδα (5) απφ (33) 

 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή  

Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή 
Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ.» 
 
 
Έκθεζη Ελέγσος επί ηων Χπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων 
 
 
Γνώμη 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά 
Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ.» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο 
απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο 
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 
θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, 
από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη 
Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε 
ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
Βάζη γνώμηρ 
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά 
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά 
πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε 
ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 
Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο 
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο 
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα 
Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη 
θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. 
 
 
Άλλο Θέμα 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
31 Γεθεκβξίνπ 2016 ειέγρζεθαλ από άιιε ειεγθηηθή εηαηξεία. Γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε ν 
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο εμέδσζε ηελ 10ε Ινπιίνπ 2017 έθζεζε ειέγρνπ κε ζύκθσλε 
γλώκε. 
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Άλλερ πληποθοπίερ 
 
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ 
ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά 
ζηελ “Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ”, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ. 
 
Η γλώκε καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο 
θαη δελ εθθξάδνπκε κε ηε γλώκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί 
απηώλ. 
 
ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη λα 
αλαγλώζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο 
πιεξνθνξίεο είλαη νπζησδώο αζπλεπείο κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλώζεηο 
πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή αιιηώο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο. Δάλ, κε 
βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη νπζηώδεο 
ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλόο 
απηό. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην  ζέκα απηό. 
 
 
Εςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ επί ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 
 
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 
απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο 
όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε 
δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο 
θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε 
δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα πξνρσξήζεη ζ 
’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 
 
 
Εςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 
 
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο 
ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, 
αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ 
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό 
ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε 
όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο 
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο.  
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Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 
 
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο 
θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη 
απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα 
ηελ γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε 
είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη 
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή 
παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 
 

 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην 
ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ 
δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο 
Δηαηξείαο. 
 

 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ 
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.  
 

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο 
ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ 
γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα 
ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε 
δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε 
ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 
γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο 
είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη 
ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. 
Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία 
λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 
 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο 
θαη ην θαηά πόζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο 
ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 
 
 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 
εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 
 

Έκθεζη επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων 



 

 
ειίδα (8) απφ (33) 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  
(κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 
 
α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην 
πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017. 

 
β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία «Διιεληθά 

Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ 
έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο 
πκβνπιίνπ. 

 
 

Αζήλα, 19 Ινπιίνπ 2018 
 

Η Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
 
 
 
 

Υξηζηηάλα Παλαγίδνπ 
ΑΜ ΟΔΛ: 62141 

 
ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) Α.Δ. 

Οξθσηνί Διεγθηέο – Λνγηζηέο Α.Δ. 
Υεηκάξξαο 8B 

15125 Μαξνύζη 
Διιάδα 

Α.Μ. ΟΔΛ 107 



                 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
ειίδα (9) απφ (33) 

 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 

  

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζηηο 5 Ηνπιίνπ 2018. 

 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Mαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 5 13.264 11.764

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 6 49.705 15.157

ύλνιν Με Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 62.969 26.921

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο 7 988.136 1.086.658

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα 8 614.187 578.676

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 1.602.323 1.665.334

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 1.665.292 1.692.255

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 9 800.000 800.000

Απνζεκαηηθά 10 810 10.558

Απνηειέζκαηα εηο Νένλ 146.945 108.860

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 947.755 919.418

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Τπνρξεψζεηο Παξνρψλ Πξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ 

απφ ηελ Τπεξεζία 11 27.524 3.704

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 27.524 3.704

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 13 662.126 717.891

Τπνρξεψζεηο απφ Φφξν Δηζνδήκαηνο 27.887 51.242

ύλνιν Βξαρππξόζεζκώλ Τπνρξεώζεσλ 690.013 769.133

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 717.537 772.837

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 1.665.292 1.692.255

Καηά ηελ

Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο Ησάλλεο Γξεγνξίνπ ηέθαλνο Παπαδεκεηξίνπ

Πξφεδξνο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο
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ειίδα (10) απφ (33) 

 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

εκ.

31 Γεθεκβξίνπ 

2017

31 Γεθεκβξίνπ 

2016

Κύθινο εξγαζηώλ (παξνρή ππεξεζηώλ) 3.838.194 2.955.705

Κφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 14 (3.452.610) (2.498.058)

Μεηθηό θέξδνο 385.584 457.647

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 15 (309.763) (307.910)

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 75.821 149.737

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (4.633) (3.239)

Κέξδε  πξν θόξσλ 71.188 146.498

Φφξνο εηζνδήκαηνο 16 (29.080) (48.638)

Καζαξά θέξδε  ρξήζεο 42.108 97.860

Λνηπά ζπλνιηθά Δηζνδήκαηα/(Εεκηέο):

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ: 

Αλαινγηζηηθέο (δεκηέο)/θέξδε απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 6 & 11 (13.771) 3.761

(13.771) 3.761

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο), θαζαξά από θνξνινγία (13.771) 3.761

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο 28.337 101.621

Πεξίνδνο πνπ έιεμε ηελ



                 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
ειίδα (11) απφ (33) 

 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκα ηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 800.000 1.117 16.680 817.797

Αλαινγηζηηθά θέξδε  απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - 3.761 3.761

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) - 3.761 - 3.761

Καζαξά θέξδε έηνπο - - 97.860 97.860

πλνιηθά  εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - 3.761 97.860 101.621

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ - 5.680 (5.680) -

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 800.000 10.558 108.860 919.418

Αλαινγηζηηθά δεκηέο απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - (13.771) - (13.771)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) - (13.771) - (13.771)

Καζαξά θέξδε  έηνπο - - 42.108 42.108

πλνιηθά  εηζνδήκαηα γηα ηo έηνο - (13.771) 42.108 28.337

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ θαη αθνξνιφγεην 

απνζεκαηηθφ - 4.023 (4.023) -

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 800.000 810 146.945 947.755
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ειίδα (12) απφ (33) 

 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

31 Γεθεκβξίνπ 

2017

31 Γεθεκβξίνπ 

2016

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θόξσλ 71.188 146.498

Πξνζαξκνγή γηα:

Πξνβιέςεηο Έζνδσλ /Δμφδσλ 111.011 50.632

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 4.633 3.239

186.832 200.369

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο

Μείσζε / (Αχμεζε) Απαηηήζεσλ 182.576 (375.075)

(Μείσζε) / Αχμεζε Τπνρξεψζεσλ (247.907) 294.664

(65.331) (80.411)

Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 121.501 119.958

Καηαβιεζέληεο Φφξνη (81.357) (21.465)

Καζαξέο Σακεηαθέο Δηζξνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 40.144 98.493

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα Καηαβιεζέληα (4.633) (3.239)

Καζαξέο Σακεηαθέο Δθξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (4.633) (3.239)

Καζαξή Αύμεζε ζηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 35.511 95.254

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ζηελ Αξρή ηεο Υξήζεο 578.676 483.422

Καζαξή Αχμεζε ζηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 35.511 95.254

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ζην Σέινο ηεο Υξήζεο 614.187 578.676

Πεξίνδνο πνπ έιεμε ηελ 
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Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (13) απφ (33) 

εκεηώζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. («ΔΛΠΔ 

UPSTREAM» ή «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ζηηο 14 Ηνπιίνπ 2015. Καηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε κεηνρηθή ζχλζεζε είρε σο εμήο:  

 

θνπφο θαη αληηθείκελν ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο βηνκεραλίαο 

πδξνγνλαλζξάθσλ (upstream) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα κε ηελ δηελέξγεηα γεσηξήζεσλ θαη άιισλ εξγαζηψλ 

γηα αλεχξεζε θαη εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο, ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάπηπμεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο νξπθηνχ πινχηνπ, ηελ δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ εληνινδφρνπ ησλ ζπκβάζεσλ παξαρσξήζεσλ 

δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ηηο αλσηέξσ 

δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγία, ζπλαιιαγή ή ππεξεζία. Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα,  ζηε δηεχζπλζε Γξαβηάο 

4A, 151 25 Μαξνχζη.  

Ζ Δηαηξεία πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο Δηαηξείαο, 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ είλαη νη ίδηεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2017.  

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε 2017 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 5 Ηνπιίνπ 2018. 

Οη Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κεηά ηε 

Γεκνζίεπζή ηνπο. 

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο επξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο 

Δηαηξείαο www.helpe-upstream.gr 

2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη αθνινχζσο. Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φια ηα έηε 

εθηφο εάλ έρεη δεισζεί δηαθνξεηηθά. 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ.   γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ») θαη παξνπζηάδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε 

βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.  

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε  Δπξψ εθηφο εάλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

Ζ εηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, απαηηεί άζθεζε 

θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

Μέηνρνο Έδξα πκκεηνρή

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Διιάδα 100%

http://www.helpe-upstream.gr/


                 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (14) απφ (33) 

ππνθεηκεληθφηεηαο ή είλαη απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ή φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 «εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

παξαδνρέο». Οη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. 

2.2 Αιιαγέο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο 

(α) Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπωλ θαη δηεξκελείεο ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Εηαηξεία. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη ππνινγηζκνί βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο 2016, πιελ ησλ θάησζη αλαθεξφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία 

θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2017. 

 ΓΛΠ 12 Φόξνη Δηζνδήκαηνο (Σξνπνπνηήζεηο):«Αλαγλώξηζε ηεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο γηα κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο». Ο ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα 

απνζαθεληζηεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Γηα παξάδεηγκα, 

νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ επηηξέπεηαη λα εθπέζεη ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ή φηαλ έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη ηνπο ρξεσζηηθνχο 

ηίηινπο κέρξη ηελ αληηζηξνθή ησλ κε πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δεκηψλ.  

 ΓΛΠ 7: Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ (Σξνπνπνηήζεηο): «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ». Ο 

ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο 

ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο.  

 Σν ΓΛΠ εμέδσζε λέν θύθιν εηεζίσλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ (2014 – 2016), νη νπνίεο είλαη κία 

ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ.  Οη αλαβαζκίζεηο απηέο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

– ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο». Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη 

απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 12, εθηφο απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, εθαξκφδνληαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε κία ζπγαηξηθή, θνηλνπξαμία ή ζπγγελή επηρείξεζε πνπ 

θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε, σο θαηερφκελε γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζα 

δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5. 

 

(β) Πξόηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί, αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα ινγηζηηθή πεξίνδν θαη δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί λωξίηεξα 

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε». Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε 

εθαξκνγή. Ζ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζπγθεληξψλεη ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ 

ΓΠΥΑ 9. Σν πξφηππν εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, απνκείσζε θαη 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνέβε ζε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ 

θαη εθηηκά φηη δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

 ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο». Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018. Σν ΓΠΥΑ 15 θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε 

βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε 

πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο 

ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ 



                 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (15) απφ (33) 

ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή 

απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο 

απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη 

ε εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ δελ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΠΥΑ 15 (Απνζαθελίζεηο) «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο». Οη απνζαθελίζεηο εθαξκφδνληαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη επηηξέπεηαη λσξίηεξε 

εθαξκνγή. ηφρνο είλαη λα δηεπθξηληζηνχλ νη πξνζέζεηο ηνπ ΓΛΠ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ πξνηχπνπ ΓΠΥΑ 15 Έζνδα απφ πκβάζεηο κε Πειάηεο, ζρεηηθά κε: (α) ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ππνρξεψζεσλ απφδνζεο, φπνπ ηξνπνπνηείηαη ε δηαηχπσζε ηεο αξρήο ηνπ «κεκνλσκέλα αλαγλσξίζηκν», 

(β) ησλ εθηηκήζεσλ πνπ γίλνληαη ζηελ απφθαζε γηα εληνιέα ή εθπξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαηά πφζν κία εηαηξεία είλαη εληνιέαο ή εθπξφζσπνο, ησλ εθαξκνγψλ ηεο αξρήο ηνπ 

«ειέγρνπ» θαη (γ) ησλ αδεηψλ θαζψο θαη πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ινγηζηηθή ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ. Οη απνζαθελίζεηο παξέρνπλ πξφζζεηεο πξαθηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ην ΓΠΥΑ 15 πιήξσο αλαδξνκηθά ε επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε αλαδξνκηθή πξνζέγγηζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο». Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019. Σν ΓΠΥΑ 16 θαζνξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε, 

παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ κηζζψζεσλ γηα ακθφηεξα ηα κέξε ηεο ζχκβαζεο, ήηνη γηα ηνλ πειάηε 

(«κηζζσηή») θαη ηνλ πξνκεζεπηή («εθκηζζσηή»). Σν λέν πξφηππν απαηηεί νη κηζζσηέο λα αλαγλσξίδνπλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο κηζζψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Οη κηζζσηέο ζα έρνπλ έλα εληαίν 

ινγηζηηθφ πιαίζην γηα φιεο ηηο κηζζψζεηο, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Ζ ινγηζηηθή ησλ εθκηζζσηψλ 

παξακέλεη νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε.  

Σν πξφηππν ζα επεξεάζεη θπξίσο ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Καηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ε Δηαηξεία έρεη θπξίσο κε 

αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο γξαθείσλ απφ ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (εκ. 18). 

Ωζηφζν, ε Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξίζεη ζε πνην βαζκφ απηέο νη δεζκεχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε 

αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε κειινληηθέο πιεξσκέο, θαζψο θαη πψο 

θάηη ηέηνην ζα επεξέαδε ην θέξδνο θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νξηζκέλεο απφ ηηο δεζκεχζεηο ελδέρεηαη λα εμαηξνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

σο βξαρππξφζεζκεο ή/θαη κε ζεκαληηθήο αμίαο, ελψ νξηζκέλεο δεζκεχζεηο ελδέρεηαη λα κελ ηθαλνπνηνχλ 

θαλ ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο κηζζψζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 16. Ζ 

Δηαηξεία αλακέλεη λα νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

πξνηχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ κελψλ. 

 ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο – Σξνπνπνίεζε: Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελόο 

επελδπηή θαη ηεο ζπγγελήο ηνπ Δηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

αληηκεησπίδνπλ κηα αλαγλσξηζκέλε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη εθείλεο ηνπ 

ΓΛΠ 28, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πψιεζεο ή ηεο εηζθνξάο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ 

επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ηνπ Δηαηξίαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ. Ζ θχξηα ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε 

ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή είηε φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ ηα ζηνηρεία απηά 

ζηεγάδνληαη ζε ζπγαηξηθή. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2015 ην ΓΛΠ αλέβαιε επ’ αφξηζην ηελ εκεξνκελία 

εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, αλακέλνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ηνπ γηα ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Γηνίθεζε 

ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο. 

 ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνηήζεηο) «Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε παξνρώλ πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ 

κεηνρώλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ απαηηήζεηο ζρεηηθά 
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κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ (α) ησλ επηπηψζεσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ δε ζπληζηνχλ θαηνρχξσζε, ζηελ επηκέηξεζε παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ θαη 

δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά, (β) παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ κε δπλαηφηεηα 

ζπκςεθηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαη (γ) ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία κεηνρψλ, ε νπνία 

δηαθνξνπνηεί ηελ ηαμηλφκεζε κηαο ζπλαιιαγήο απφ δηαθαλνληζκφ ζε κεηξεηά ζε ζπλαιιαγή πνπ 

δηαθαλνλίδεηαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα 

έρεη επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΛΠ 40 (Σξνπνπνηήζεηο) «Μεηαθνξέο ζε επελδύζεηο ζε αθίλεηα». Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε 

εθαξκνγή. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ πφηε κία νληφηεηα κεηαθέξεη έλα αθίλεην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε, ζε ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνπλ φηη κεηαβνιή ηεο ρξήζεο ελφο αθηλήηνπ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην αθίλεην 

πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ππάξρεη ζαθήο έλδεημε ηεο 

κεηαβνιήο απηήο. Απιά ε αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, δελ 

απνδεηθλχεη κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα έρεη 

επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΠΥΑ 9 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γηθαίσκα Πξνπιεξσκήο κε Αξλεηηθή Απνδεκίσζε”: Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 ελψ 

επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κε δηθαίσκα πξνπιεξσκήο πνπ επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο είηε λα 

θαηαβάιεη είηε λα ιάβεη εχινγε απνδεκίσζε γηα ηελ πξφσξε ιήμε ηεο ζχκβαζεο (ππφ ηελ έλλνηα φηη απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαηφρνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη επηβάξπλζε ιφγσ πξφσξεο 

εμφθιεζεο) επηηξέπεηαη λα επηκεηξεζνχλ ζην απνζβέζηκν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε 

ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  

 ΓΛΠ 28: Μαθξνπξόζεζκεο πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο 

(Σξνπνπνηήζεηο) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019 ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην θαηά πφζν ε 

επηκέηξεζε (θαη θπξίσο ε απνκείσζε) ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη 

θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο ζηελ νπζία, απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε ή 

ζηελ θνηλνπξαμία, δηέπνληαη απφ ην ΓΠΥΠ 9, ΓΛΠ 28 ή έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνηχπσλ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 9, πξνηνχ 

εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 28, ζε απηέο ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΠ 9 ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νληφηεηα δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ πξνζαξκνγέο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 28. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΓΓΠΥΑ 22: πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλαιιαγψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή πξνθαηαβνιήο ζε μέλν λφκηζκα. Ζ δηεξκελεία εμεηάδεη ηηο 

ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα φπνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κε ρξεκαηηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κε ρξεκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή 

πξνθαηαβνιήο, πξηλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εμφδνπ ή εζφδνπ. 

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ε εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, 

είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ελφο κε ρξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ πξνθαηαβνιήο ή ελφο 

αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιψλ, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο γηα θάζε κία πιεξσκή θαη 

είζπξαμε πξνθαηαβνιήο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα έρεη επίδξαζε 

ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 
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 Δλλνηνινγηθό πιαίζην Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

Σν ΓΛΠ εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζηηο 

29 Μαξηίνπ 2018. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαζνξίδεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ελλνηψλ γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Οη έλλνηεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ, ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ζπληαθηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεπψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα πξφηππα. Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ εμέδσζε επίζεο έλα ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν, Σξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαπνκπέο ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ επεξεάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ νη αλαθνξέο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην. ηφρνο ηνπ εγγξάθνπ είλαη ε 

ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ΓΠΥΑ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

πηνζεηνχλ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα λα αλαπηχμνπλ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο φηαλ θαλέλα πξφηππν ΓΠΥΑ 

δελ θάλεη αλαθνξά. Γηα ηνπο ζπληάθηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο βάζεη ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ, ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

 Σν ΓΛΠ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ 2014 -2016, ην νπνίν είλαη κηα 

ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 γηα ην ΓΠΥΑ 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ην ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη 

θνηλνπξαμίεο γηα ην νπνίν επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη νη 

αλαβαζκίζεηο απηέο δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο: νη ηξνπνπνηήζεηο 

δηεπθξηλίδνπλ φηη ε επηινγή ηεο επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, κίαο 

επέλδπζεο ζε ζπγγελή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία πνπ θαηέρεηαη απφ νληφηεηα ε νπνία είλαη 

νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ή παξφκνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, δχλαηαη λα 

δηελεξγείηαη ρσξηζηά γηα θάζε επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία, θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε. 

 Γηεξκελεία Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α 23 “Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηηο ζεσξήζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο”: Ζ 

δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 

ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε θνξνινγηθνχο ρεηξηζκνχο, θαηά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία παξέρεη πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε αβέβαησλ 

θνξνινγηθψλ ζεσξήζεσλ κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ, ηελ εμέηαζε ησλ θνξνινγηθψλ ζεσξήζεσλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο, ηελ θαηάιιειε κέζνδν ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε  αβεβαηφηεηα ηεο απνδνρήο ηεο 

ζεψξεζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αιιαγψλ ζηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη ηηο πεξηζηάζεηο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα εμεηάζεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε ηεο δηεξκελείαο ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΛΠ 19: (Σξνπνπνηήζεηο) Μεηαβνιή, πεξηθνπή ή δηαθαλνληζκόο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ: Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2019 ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Οη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ νη νληφηεηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ επηθαηξνπνηεκέλεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο  

ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο θαη ηνπ θαζαξνχ ηφθνπ γηα ην ππφινηπν ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο, κεηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κεηαβνιήο, πεξηθνπήο ή ελφο δηαθαλνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ επίζεο, πσο επεξεάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, απφ ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο κεηαβνιήο, πεξηθνπήο ή ελφο 

δηαθαλνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα έρεη επίδξαζε 

ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 Σν ΓΛΠ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ (2015 -2017), ην νπνίν είλαη κηα 

ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Οη αλαβαζκίζεηο 

απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

– ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» θαη ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν»: νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ έιεγρν κηαο 
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επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηκεηξά εθ λένπ ηε ζπκκεηνρή 

πνπ πξνεγνπκέλσο θαηείρε ζηελ επηρείξεζε απηή. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη 

φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά απφ θνηλνχ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θνηλή 

επηρείξεζε, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ επηκεηξά εθ λένπ ηε ζπκκεηνρή πνπ πξνεγνπκέλσο θαηείρε 

ζηελ επηρείξεζε απηή.  

– ΓΛΠ 12 «Φόξνη εηζνδήκαηνο»: νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

πιεξσκψλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη αλάινγα κε ην πνπ νη ζπλαιιαγέο ή ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηα δηαλεκεηέα θέξδε έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

– ΓΛΠ 23 «Κόζηνο δαλεηζκνύ»: νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ πξνηχπνπ 

ψζηε, φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία πξννξίδεηαη ή γηα πψιεζε θαη κέξνο δαλείνπ πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα απηφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν παξακέλεη σο αλνηθηφ ππφινηπν θαηά ηε ζηηγκή εθείλε, ην θφζηνο δαλεηζκνχ απηφ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ γεληθφ δαλεηζκφ.  

2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα αναθοπάρ 

Σα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη κε βάζε ην θχξην λφκηζκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Eηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). 

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα 

αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 (β) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα 

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

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

απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ ή θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ 

ρξεκαηνξνψλ ή ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαζαξψλ επελδχζεσλ κεηαθέξνληαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή 

ζέζε. 

Σα θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα γξακκή ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαη ε ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ, εθηφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δάλεηα, θαηαζέζεηο θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηή γξακκή 

(«Κέξδε/(Εεκηέο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο»). 

Με ρξεκαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία επηκεηξνχληαη ζε εχινγε αμία ζε μέλν λφκηζκα, 

κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ίζρπε ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζηεθε ε 

εχινγε αμία. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία επηκεηξνχληαη ζε εχινγε 

αμία, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ή δεκηέο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ φπσο κεηνρέο ζε εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο απφ 

κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ελψ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζε κε ρξεκαηηθά, ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο 

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

 

2.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

2.4.1   Ταξινόμηζη 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία δάλεηα θαη απαηηήζεηο. 

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

Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 
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Δάνεια και απαιηήζειρ 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, 

ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ. 

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα 

δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο «Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο» θαη ηηο «Μαθξνπξφζεζκεο 

Απαηηήζεηο» ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

2.4.2   Αναγνώπιζη και επιμέηπηζη 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμίαο ηνπο θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

2.4.3   Σςμτηθιζμόρ σπημαηοοικονομικών ζηοισείυν ενεπγηηικού και παθηηικού 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 

θαζαξφ ππφινηπν λα εκθαληζζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ λνκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα θαη 

ππάξρεη θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζζεί ην ζπκςεθηζκέλν ππφινηπν ή λα εηζπξαρζεί ε απαίηεζε θαη θαηαβιεζεί 

ε ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. Σν λνκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ κειινληηθφ γεγνλφο 

θαη λα δχλαηαη λα αζθεζεί θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

αζέηεζεο, αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

2.4.4   Απομείυζη αξίαρ σπημαηοοικονομικών ζηοισείυν 

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

ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα ην έιεγρν 

απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ βιέπε εκείσζε 2.5 

2.5 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο κε πηζησηηθνχο φξνπο ζπλήζσο 20-30 εκεξψλ αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε 

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

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

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

ζπκβαηηθνχο φξνπο.  

νβαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαδηνξγάλσζε θαη ε αδπλακία ηαθηηθψλ πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε θαζίζηαηαη αβέβαηε. 

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

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

επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζην «Κφζηνο Πσιεζέλησλ».  

Δάλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ε δεκία απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά 

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

αληηθεηκεληθά ζε γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο, (γηα παξάδεηγκα 

βειηίσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νθεηιέηε) ε αληηζηξνθή ηεο δεκίαο, αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ.   

2.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

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

θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη ξεπζηνπνηήζηκεο εληφο πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 3 

κήλεο.  

2.7 Μεηνρηθό θεθάιαην 

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

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. 
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2.8 Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

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

έμνδν/έζνδν θφξνπ γηα ηε πεξίνδν είλαη ν θφξνο πνπ ππνινγίδεηαη ζην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ 

βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ θάζε ρψξα/δηθαηνδνζία ζηελ νπνία έρεη παξνπζία ε Δηαηξεία, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο κεηαβνιέο ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε πνπ αθνξνχλ 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο ή κε ρξεζηκνπνηεκέλεο θνξνινγηθέο δεκηέο, θαζψο θαη επηπιένλ θφξνη πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ. Ο θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ «Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ» εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά 

πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη επίζεο 

ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

αλαθηεζεί ή λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  

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

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. Ζ 

Γηνίθεζε αλά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ρξήδεη εξκελείαο. 

Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γίλνληαη πξνβιέςεηο επί ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

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

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 

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

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

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

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

απαηηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

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

θνξνινγηθή απαίηεζε.  

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

ζπκςεθηζκφο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

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

δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ. 

2.9 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Υποσπεώζειρ λόγυ ζςνηαξιοδόηηζηρ 

Ζ Δηαηξεία έρεη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ παξνρήο ζπληάμεσο ην νπνίν ζα εηζπξάμεη ν εξγαδφκελνο φηαλ ζπληαμηνδνηεζεί ην νπνίν ζπλήζσο 

εμαξηάηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην χςνο ησλ 

απνδνρψλ.  

Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξεία 

πξαγκαηνπνηεί θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο ζε έλα μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή 

ππνρξέσζε λα πιεξψζεη επί πιένλ εηζθνξέο εάλ ην ηακείν δελ έρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα 

πιεξψζεη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηηο παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπο ζηελ παξνχζα θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ε Δηαηξεία πιεξψλεη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ 

δεκνζίνπ ζε ππνρξεσηηθή βάζε. Οη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο πξνζσπηθνχ φπνηε πξνθχπηεη νθεηιή. 

Δηζθνξέο πνπ πξνπιεξψλνληαη αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ή ζπκςεθηζκφο κε κειινληηθέο νθεηιέο. 
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Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα 

αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή, θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ,. Ζ ππνρξέσζε ηεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method). Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ κε ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζην ίδην λφκηζκα κε ηηο πιεξσκέο ησλ εηζθνξψλ θαη έρνπλ δηάξθεηα πεξίπνπ ίζε κε ην 

ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. 

Σν θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, εθηφο αλ έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην θφζηνο θάπνηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αληηπξνζσπεχεη ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδφκελσλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ηηο πεξηθνπέο ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηνπο 

δηαθαλνληζκνχο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ έζνδα ππνινγίδνληαη εθαξκφδνληαο ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο 

ζην θαζαξφ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο  πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζε αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ. 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

(β) Παποσέρ ηεπμαηιζμού ηηρ απαζσόληζηρ 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδνηήζεσο ή φηαλ ν εξγαδφκελνο απνρσξήζεη νηθεηνζειψο κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ζ Δηαηξεία 

θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο ην λσξίηεξν απφ ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: (α) φηαλ ε Δηαηξεία δελ κπνξεί πιένλ 

λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ παξνρψλ απηψλ θαη β) φηαλ ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη θφζηνο αλαδηάξζξσζεο πνπ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 37 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ ιήμεο. ηελ 

πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, νη παξνρέο εμφδνπ 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. Παξνρέο 

ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη 

ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.  

2.10 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Σα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ εμνθινχληαη θαλνληθά εληφο ησλ φξσλ πιεξσκήο (απφ 15 

έσο 90 εκέξεο). Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 

κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Οη ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε βξαρππξφζεζκεο αλ ε πιεξσκή επίθεηηαη εληφο ελφο έηνπο ή 

ιηγφηεξν. Δάλ φρη, παξνπζηάδνληαη  ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

2.11 Πξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο γηα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο γίλνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθέο ζπκβαηηθέο 

ή άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζζνχλ κειινληηθέο 

εθξνέο γηα ηελ δηεπζέηεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κε ζρεηηθή 

αθξίβεηα. Πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ. 

Πξνβιέςεηο δελ κπνξεί λα γίλνπλ γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. 

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

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

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

ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε. 
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2.12 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξνρήο γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ, γεσηξεηηθψλ θαη ελ γέλεη δηνηθεηηθψλ θαη ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξνπο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη εθπηψζεηο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε αμία 

ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα θαη φηαλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα εηζξεχζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ 

Δηαηξεία. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

(α) Παποσή ςπηπεζιών 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία, ζχκθσλα 

κε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ζε ζρέζε πάληα θαη κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο ππεξεζίαο σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 (β) Έζοδα από ηόκοςρ 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηo ρξφλν θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην 

νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ 

πξαγκαηηθφ επηηφθην φπνπ ε έθπησζε θαηαλέκεηαη ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο. 

2.13 Μηζζώζεηο     

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε αληακνηβήο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ 

εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

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

αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

2.14 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

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

Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ηα κεξίζκαηα αλαθνηλψζεθαλ θαη ε δηαλνκή  εγθξίζεθε απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.15 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

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

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο ρξήζεο. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηε δεχηεξε 

ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 – 31 Γεθεκβξίνπ 2016. 

 

2.16 ηξνγγπινπνηήζεηο 

Σα πνζά πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζε Δπξψ. 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο βηνκεραλίαο 

πδξνγνλαλζξάθσλ (upstream) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα κε ηελ δηελέξγεηα γεσηξήζεσλ θαη άιισλ εξγαζηψλ 

γηα αλεχξεζε θαη εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο. 
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Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θίλδπλνο αγνξάο, 

πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο Δηαηξείαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ:  

Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ: Μεηά απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο κεηαμχ 2009-2016, 

θαηά ηελ νπνία ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 26%, ε ειιεληθή νηθνλνκία άξρηζε λα αλαθάκπηεη ην 2016 

θαη ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμή ηεο ην 2017, κε ην ΑΔΠ λα ζεκεηψλεη ζπλερή αχμεζε ηα 3 πξψηα ηξίκελα ηνπ έηνπο. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάθακςε, ε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νινθιήξσζε ηεο 

δεχηεξεο αμηνιφγεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο ηεο ΔΔ θαη ε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ Σξίηε 

αμηνιφγεζε, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ αληαλαθιάηαη ζηηο απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ, ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα. Ζ αλάπηπμε ηεο 

απαζρφιεζεο είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζην εηζφδεκα θαη ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. Ωζηφζν, ε αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ κηζζψλ θηλείηαη αθφκε ζε ρακειά επίπεδα.  

Παξά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε πνπ ζεκεηψζεθε ην 2017, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηηκψλ 

ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, σζηφζν 

ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 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 ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα.  

(α)  Κίλδπλνο αγνξάο 

i) Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ 

Ζ εηαηξεία δηελεξγεί ζπλαιιαγέο θαη ζε ζπλάιιαγκα (δέρεηαη ππεξεζίεο απφ πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ). Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ζ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν σζηφζν δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. 

ii) Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγυ μεηαβολών ηυν επιηοκίυν 

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

ησλ επηηνθίσλ, θαζψο ε Δηαηξεία δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο βξίζθεηαη ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ζηηο θαηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε ηξάπεδεο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αλαγλσξηζκέλα σο ζπζηεκηθά θαη νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απνηεινχληαη κφλν απφ 

απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δηαηξεία ζεσξεί ην πηζησηηθφ 

θίλδπλν ρακειφ. 

Ζ πηζησηηθή θεξεγγπφηεηα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ αμηνινγείηαη κε αλαθνξά ζε 

εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεηο Moody’s, φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνξνψλ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο ηεο ζε πηζησηηθά φξηα γεληθφηεξα (π.ρ. 

Αμηνιόγεζε ηξαπεδώλ (€) 31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Caa2 614.187 578.676

614.187 578.676

Καηά ηελ
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αλάγθεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, εγγπεηηθέο, επηζηνιέο θηι). Ζ Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλνχο ηακεηαθνχο πφξνπο 

θαη δηαζέζηκα θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.  

Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη πιεξσηέεο εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.  

3.2    Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε θεθαιαηαθή δνκή ηεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη ινηπνχο 

ζπκκέηνρνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ. 

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

πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, ή λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο γηα λα κεηψζεη ην ρξένο 

ηεο. 

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

θαη δηαηεξεί επαξθή ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

3.3    Πξνζδηνξηζκόο ησλ εύινγσλ αμηώλ 

Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, νη νπνίεο γηα ην 2017 είλαη 

κεδεληθέο, εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ. 

 

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

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

πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ 

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

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

νξηζκνχ ζπάληα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ζεκαληηθφ θίλδπλν επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηελ 

επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη θαησηέξσ.  

 

(α) Φόπορ ειζοδήμαηορ 

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη πεξηνδηθά ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη πνιχπινθε θαη απαηηεί ζε 

κεγάιν βαζκφ λα γίλνπλ εθηηκήζεηο θαη λα αζθεζεί θξίζε. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα 

ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ηα θνξνινγηθά ζέκαηα δελ 

έρνπλ δηεπζεηεζεί κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, ε Γηνίθεζε ιακβάλεη ππφςηλ ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ηε 

ζπκβνπιή εηδηθψλ ζε θνξνινγηθά θαη λνκηθά ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη 

ζπλζήθεο, λα εξκελεχζεη ηε ζρεηηθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, λα εθηηκήζεη ηε ζέζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ζε 

αληίζηνηρεο ππνζέζεηο θαη λα απνθαζίζεη εάλ ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίζεη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο, ή λα 

γλσζηνπνηήζεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.  

Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη 

ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε/ ππνρξέσζε θαηά ηελ πεξίνδν 

νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο.  

(β) Σςνηαξιοδοηικά ππογπάμμαηα 



                 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (25) απφ (33) 

Ζ παξνχζα αμία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε 

ηε ρξήζε αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη παξαδνρψλ. Μία ηέηνηα αλαινγηζηηθή παξαδνρή είλαη θαη ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο παξνρήο. Οη ηπρφλ αιιαγέο ζηηο 

παξαδνρέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην ππφινηπν ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

Ζ Δηαηξεία θαζνξίδεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Απηφ νξίδεηαη σο ην 

επηηφθην ην νπνίν ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην 

επηηφθην ησλ ρακεινχ ξίζθνπ εηαηξηθψλ νκνινγηψλ, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν ε 

ππνρξέσζε ζα πιεξσζεί, θαη ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία ιήμεο πιεζηάδεη εθείλε ηεο ζρεηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο 

ππνρξέσζεο. 

5 Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

 

Οη δνζκέλεο εγγπήζεηο αθνξνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 

Μεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., θαζψο θαη γηα ηελ εθκίζζσζε κηαο θαηνηθίαο ππαιιήινπ ηεο. 

6 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ 

δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 

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

Ζ κεηαβνιή ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη σο αθνινχζσο: 

  

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/(ππνρξεψζεηο) αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 13.264 11.764

ύλνιν 13.264 11.764

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεο 15.157 4.475

Πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (ζεκ. 16) 28.923 12.218

Κηλήζεηο ζηελ θαζαξή ζέζε 5.625 (1.536)

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 49.705 15.157

Καηά ηελ
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7 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

Σν ππφινηπν ησλ πειαηψλ πξνέξρεηαη απφ απαηηήζεηο έλαληη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ γηα ηελ παξνρή 

γεσθπζηθψλ θαη ινηπψλ κειεηψλ. Σν ππφινηπν ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχεη θπξίσο έζνδα ρξήζεσο 

πνπ ζα ηηκνινγεζνχλ ζε επφκελε ρξήζε θαη πξνθαηαβνιέο κηζζνδνζίαο ζην πξνζσπηθφ. Σα πξνπιεξσκέλα 

έμνδα αθνξνχλ έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ ηα νπνία πιεξψζεθαλ ζηε ρξήζε ηνπ 2017 θαη αθνξνχλ 

ζηα  ζπκβφιαηα ηεο εηαηξίαο κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο  I H S & WoodMackenzie γηα ηελ εηήζηα ζπλδξνκή 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εχινγε ηνπο αμία. 

8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. Οη θαηαζέζεηο 

φςεσο ηεο εηαηξείαο είλαη άηνθεο. Ζ Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

αλαγλσξηζκέλα σο ζπζηεκηθά. 

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Γεδνπιεπκέλα έμνδα ρξήζεο εθπεζηέα 41.914 41.065

Πξφβιεςε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 7.982 1.074

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 49.896 42.139

Με πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (191) -

Γεδνπιεπκέλα έζνδα ρξήζεο - (26.982)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο: (191) (26.982)

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 49.705 15.157

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Πειάηεο - πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 534.369 763.065

Πειάηεο 534.369 763.065

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 249.240 222.576

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 178.594 93.041

Λνηπέο απαηηήζεηο 25.933 7.976

Λνηπέο απαηηήζεηο 453.767 323.593

ύλνιν 988.136 1.086.658

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Γηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο 612.371 576.314

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 1.816 2.362

ύλνιν ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ 614.187 578.676

Καηά ηελ
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9 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

 

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

πιήξσο θαηαβεβιεκέλν. Ζ νλνκαζηηθή αμία κηαο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη € 1,00 (Έλαξμε ρξήζεο 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016: € 1,00). 

 

10 Απνζεκαηηθά 

 

 

Τακηικό αποθεμαηικό 

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

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

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

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαγξαθή ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. 

 

Λοιπά αποθεμαηικά 

Σα ινηπά απνζεκαηηθά αθνξνχλ αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ, πνπ πξνέξρνληαη α) απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο (ην απνηέιεζκα ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

πξνεγνχκελσλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ θαη απηψλ πνπ ηειηθά έιαβαλ ρψξα) θαη β) απφ αιιαγέο ζηηο 

αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο. 

 

 

11 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη πψο ηα πνζά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο ύλνιν

31 Γεθέκβξηνο 2016 800.000 800.000 800.000

31 Γεθέκβξηνο 2017 800.000 800.000 800.000

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
ύλνιν

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 1.117 - 1.117

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 5.680 - 5.680

Αλαινγηζηηθά θέξδε απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
- 3.761 3.761

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 6.797 3.761 10.558

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 4.023 - 4.023

Αλαινγηζηηθά θέξδε απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
- (13.771) (13.771)

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 10.820 (10.010) 810
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Tα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πνζφ ησλ παξνρψλ εμαξηάηαη 

απφ ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ.  

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: 

 

Ζ θίλεζε ζηελ ππνρξέσζε γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ην 2017 θαη ην 2016 είλαη ε αθφινπζε: 

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Τπνρξεώζεηο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 27.524 3.704

ύλνιν 27.524 3.704

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Υξεώζεηο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 4.424 2.068

ύλνιν 4.424 2.068

Έηνο πνπ έιεμε ηελ

Έηνο πνπ έιεμε ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016
Υξεώζεηο ζηελ θαηάζηαζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ 

εηζνδεκάησλ:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 19.396 (5.297)

ύλνιν 19.396 (5.297)

Έηνο πνπ έιεμε ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 27.524 3.704

Τπνρξέσζε ζηε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 27.524 3.704



                 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (29) απφ (33) 

  

Οη κε πξνεμνθιεκέλεο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο ιήγνπλ σο αθνινχζσο: 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017
Μέρξη ελόο 

έηνπο

Μεηαμύ ελόο 

θαη δύν εηώλ

Μεηαμύ δύν θαη 

πέληε εηώλ

Πάλσ από 

πέληε έηε
ύλνιν

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο - - - 257.112 257.112  

Σα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πνζφ ησλ παξνρψλ εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ.  

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:  

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 2,00% 2,50%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,50% 0,50%

Πιεζσξηζκφο 0,60% 0,50%

 

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία, είλαη ε εμήο: 

  

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζε κία κεηαβνιή ηεο παξαδνρήο δηαηεξψληαο φιεο ηηο άιιεο 

παξαδνρέο ζηαζεξέο. ηελ πξάμε, απηφ έρεη κηθξέο πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί θαζψο νη κεηαβνιέο ζηηο παξαδνρέο 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηηο θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε ίδηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε 

2017 2016

Παξνύζα Αμία Τπνρξεώζεσλ 1 Ηαλνπαξίνπ 3.704 6.933

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 4.266 1.825

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) 158 243

ύλνιν ρξεώζεσλ ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ 

εηζνδεκάησλ
4.424 2.068

Δπαλακεηξήζεηο ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο:

 - Εεκίεο/(Κέξδε) απφ κεηαβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

παξαδνρψλ
2.848 -

 - Εεκίεο/(Κέξδε) απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο 16.548 (5.297)

ύλνιν πηζηώζεσλ ζηε θαηάζηαζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ 

εηζνδεκάησλ
19.396 (5.297)

Καηαβνιέο παξνρψλ άκεζα απφ ηελ Δηαηξεία - -

Παξνύζα Αμία Τπνρξεώζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 27.524 3.704

Μεηαβνιή ηεο 

παξαδνρήο

Αύμεζε / (κείσζε) 

παξαδνρήο

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 0,50% -11,00%

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην -0,50% 12,00%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,50% 12,00%
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Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (30) απφ (33) 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνλ πξνζσπηθφ κε ηε 

ρξήζε ηεο αλαινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method). 

Ζ κέζε ζηαζκηζκέλε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 26,70 ρξφληα. 

12 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

 

Οη ινηπέο παξνρέο πεξηιακβάλνπλ έμνδα επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ, παξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο κνξθήο. Ζ κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο νθείιεηαη θχξίσο ζηελ αχμεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. 

13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Σν ππφινηπν ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο απνηειείηαη απφ πνζά πιεξσηέα ή δεδνπιεπκέλα ηα 

νπνία αθνξνχλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πιεξνθνξηθήο, παξνρήο ππνδνκψλ ππνινγηζηψλ 

θαη δηθηχσλ θαη θφζηνο κηζζνδνζίαο απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε Μεηξηθή εηαηξεία. 

14  Κόζηνο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

 

ηα έμνδα ιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη θφζηνο απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ Μεηξηθή 

εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαζψο θαη έμνδα ζπκβνχισλ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία 

θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. 

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Μηζζνδνζία 994.661 656.233

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 176.259 105.805

πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ 4.424 2.068

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 276.452 56.423

ύλνιν 1.451.796 820.529

Πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Πξνκεζεπηέο 102.490 20.869

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 13.337 438.024

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 91.168 51.196

Φφξνη πξνζσπηθνχ θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 117.677 65.465

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 333.745 141.605

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 3.708 732

ύλνιν 662.126 717.891

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Μηζζνδνζία 1.451.796 820.529

Λνηπά έμνδα πξνζσπηθνχ 126.210 72.732

Έμνδα ιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ 1.874.604 1.604.797

ύλνιν 3.452.610 2.498.058

Πεξίνδνο πνπ έιεμε ηελ
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Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (31) απφ (33) 

15   Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  

 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο δαπάλεο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο απφ ηελ Μεηξηθή 

εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., θαζψο θαη ελνίθηα θαη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο ηξίησλ γηα δηάθνξεο ζπλδξνκέο, εμεηδηθεπκέλεο βάζεηο πιεξνθνξηψλ 

θαη δεδνκέλσλ θαη εξεπλεηηθέο κειέηεο. 

16 Φόξνο εηζνδήκαηνο  

 

 

 

Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2017 είλαη 29%  (2016: Φ.. 29%) 

O θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2017, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65Α ηνπ Ν4174/2013, φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκν 4410/2016, θαη ηελ απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1124/2015, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ ΠΟΛ 1067/2018 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο – Λνγηζηέο. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ 

απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Δλνίθηα θηηξίσλ 76.871 62.852

Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο 39.000 37.835

Έμνδα ειεγθηψλ 6.680 8.080

Ακνηβέο ηξίησλ 170.860 185.966

Λνηπά έμνδα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 16.352 13.177

309.763 307.910

Πεξίνδνο πνπ έιεμε ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Φφξνο ρξήζεο 57.003 58.230

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ. 6) (28.923) (12.218)

Αλαπξνζαξκνγέο ζρεηηδφκελεο κε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 1.000 2.626

ύλνιν 29.080 48.638

Πεξίνδνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ 71.188 146.498

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο 20.644 42.485

Φφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ 

θνξνινγηθά 7.436 3.527

Μεηαβνιή ζηνλ θφξν πξνεγνχκελσλ εηψλ 1.000 2.626

ύλνιν 29.080 48.638

Πεξίνδνο πνπ έιεμε
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Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (32) απφ (33) 

17 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο 

α)    Γελ ππάξρνπλ  εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ Δηαηξεία. 

β)  Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2015 θαη 2016. Ζ Γηνίθεζε  εθηηκά φηη 

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

αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη εμήο νη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα δχλαηαη λα ιάβνπλ 

εηήζηα «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο», φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994, 

γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2015 θαη ζην άξζξν 65Α ηνπ Ν. 4174/2013 γηα ηε ρξήζε 2016, απφ ηνπο ηαθηηθνχο 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. Ζ έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ππνθαζηζηά, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο, ηνλ έιεγρν απφ ηε Γεκφζηα Αξρή, ε νπνία φκσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ 

ρσξίο λα πεξαηψλεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.   Ζ Δηαηξεία 

ειέγρζεθε απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη έιαβε πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε γλψκε ρσξίο 

επηθχιαμε, γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ρξήζε (2015 θαη 2016). 

Γηα ηελ Δηαηξεία, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2017, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65Α ηνπ Ν4174/2013, φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκν 4410/2016, θαη ηελ απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1124/2015, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΟΛ 1067/2018 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο – Λνγηζηέο. Καηά ηελ 

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

ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

18 Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε  κίζζσζεο  ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο (έδξα ηεο Δηαηξείαο),  κέρξη ηελ 30
ε
 

Ηνπλίνπ ηνπ 2022, κε ηε Μεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., ζπκβάζεηο κίζζσζεο θαηνηθίαο γηα 

ππαιιήινπο θαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο απηνθηλήησλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ πνπ ζα 

θαηαβιεζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ κηζζψζεσλ εθηηκάηαη ηελ 31/12/2017 ζην πνζφ ησλ  € 335.957.  

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε ρξνλνινγηθή αλάιπζε θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ 

 

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

19 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

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

θεθαιαίνπ. 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ ηηο παξαθάησ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.: 

i. Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 

ii. Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Γπηηθνχ Παηξατθνχ Κφιπνπ Α.Δ. 

iii. Διιεληθά Καχζηκα Οξπθηέιαηα Α.Β.Δ.Δ. 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Μηζζψκαηα 1 έηνπο 82.961 66.714

Μηζζψκαηα  > 1 έηνπο θαη < ησλ 5 εηψλ 252.996 241.779

Μηζζψκαηα > ησλ 5 εηψλ - 19.786

ύλνιν 335.957 328.279

Υξήζε πνπ έιεμε



                 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
(Ποζά ζε Εςπώ εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (33) απφ (33) 

ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πσιήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ππεξεζίεο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξνρή γεσινγηθψλ, 

γεσθπζηθψλ, γεσηξεηηθψλ θαη ελ γέλεη δηνηθεηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Σα έμνδα πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πιεξνθνξηθήο, παξνρήο ππνδνκψλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ θαη 

θφζηνο κηζζνδνζίαο απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

ηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αγνξέο/πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έιαβαλ ακνηβέο γηα ηελ ρξήζε 2017. 

20 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Παξνρή ππεξεζηώλ ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο (πσιήζεηο)

Δηαηξείεο νκίινπ 3.838.194 2.955.705

3.838.194 2.955.705

Υξεώζεηο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 170.400 180.000

Γαπάλεο απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ 1.349.521 1.197.575

Δλνίθηα θαη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο 99.403 98.245

Λνηπέο αγνξέο ππεξεζησλ 14.651 681

1.633.975 1.476.501

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Τπόινηπν πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

(Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο)

Δηαηξείεο νκίινπ 13.337 438.024

13.337 438.024

31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Τπόινηπν από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

(Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο)

Δηαηξείεο νκίινπ 544.833 773.529

544.833 773.529

Καηά ηελ 

Καηά ηελ 


