
 

 

 

                                                                              

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ                                                            

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ 

ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

 

 

 

 

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 133838901000 

ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4
A
 , 151 25 ΜΑΡΟΤΙ 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

ζύκθσλα κε ηα  

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») 

γηα ηελ πξώηε ρξήζε από ηελ 18
ε
 Μαξηίνπ 2015 έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2015 

        



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε  Δπξώ) 

 

 
ειίδα (2) απφ (27) 

Πεξηερόκελα 

ειίδα 

ηνηρεία Δπηρείξεζεο 4 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 5 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 7 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 8 

Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 9 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 10 

εκεηώζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 11 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 11 

2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ 12 
2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 12 
2.2 Αιιαγέο ζε πξφηππα θαη δηεξκελείεο 12 
2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 15 
2.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15 
2.5 Έξεπλα θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ 15 
2.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16 
2.7 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 17 
2.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17 
2.9 Μεηνρηθφ θεθάιαην 17 
2.10 Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 17 
2.11 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 18 
2.12 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 18 
2.13 Πξνβιέςεηο 18 
2.14 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 19 
2.15 Μηζζψζεηο 19 
2.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 19 
2.17 πγθξηηηθά ζηνηρεία 19 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 19 
3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 19 
3.2 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ θεθαιαίνπ 20 

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 20 

5 Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 21 

6 Πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 21 

7 Απαηηήζεηο από πκκηζζσηέο 22 

8 Λνηπέο απαηηήζεηο 22 

9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 22 

10 Μεηνρηθό θεθάιαην 22 

11 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 23 

12 Γηνηθεηηθά έμνδα 23 

13 Δξεπλεηηθέο Γαπάλεο 23 

14 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά 24 

15 Φόξνο εηζνδήκαηνο 24 

16 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο 24 

17 Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 25 

18 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 26 
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19 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 27 
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ειίδα (4) απφ (27) 

ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην: Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο, Πξφεδξνο

Ισάλλεο Γξεγνξίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Αληηπξφεδξνο

Πελειφπε Παγψλε, Μέινο

Θενδψξα Παπαδεκεηξίνπ, Μέινο

Γεκήηξηνο Μπαθνγηάλλεο, Μέινο

Γηεύζπλζε  Έδξαο Δηαηξείαο: Γξαβηάο 4Α

151 25 Μαξνχζη, Αηηηθήο

ΑΡ. Γ.Δ.Μ.Ζ.: 133838901000

Διεγθηηθή Δηαηξεία: ΠΡΑΪΓΟΤΩΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία,

Λεσθ. Κεθηζίαο 268,

15232 Υαιάλδξη,

Διιάδα  
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ειίδα (5) απφ (27) 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή  

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο  ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Γπηηθνχ 

Παηξατθνχ Κφιπνπ Α.Δ.  

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο , νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 

απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 

νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά 

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν 

κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά 

θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ 

εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 

ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ 

Γπηηθνχ Παηξατθνχ Κφιπνπ Α.Δ. θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ειίδα (6) απφ (27) 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 

43α (παξ.3
α
) θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 14 Ινπιίνπ 2016 

 

 

 

 

ΠξαηζγνπσηεξρανποΚννππεξο  

Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία                                                                           Κσλζηαληηλνο Μηραιάηνο  

Λεσθφξνο Κεθηζίαο 268,152 32 Υαιάλδξη                                                    Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο                                     

ΑΜ. ΟΔΛ: 113                                                                                                     ΑΜ. ΟΔΛ : 17701                  
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Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 

εκ.

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πάγην Δλεξγεηηθό

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 5 309.375

Πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 6 7.018

316.393

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απαηηήζεηο απφ ζπκκηζζσηέο 7 55.127

Λνηπέο απαηηήζεηο 8 206.167

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 9 1.663.955

1.925.248

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 2.241.641

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 10 2.600.000

Απνηειέζκαηα εηο λένλ (800.149)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.799.851

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 11 441.790

441.790

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 441.790

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 2.241.641

Γηα ηε ρξήζε από  

18 Μαξηίνπ έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2015

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΙΚΟΤ ΠΑΣΡΑΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πξψηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 14 Ινπιίνπ 2016. 

 

 Ο Πξφεδξνο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο 

  

 

 

   

Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο Ισάλλεο Γξεγνξίνπ ηέθαλνο Παπαδεκεηξίνπ 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
ειίδα (8) απφ (27) 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

εκ.

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 12 (7.442)

Δξεπλεηηθέο δαπάλεο 13 (792.129)

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα (799.571)

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα)/έζνδα - θαζαξά 14 (579)

Εεκηέο πξν θόξσλ (800.149)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 15 -

Καζαξέο δεκηέο ρξήζεο (800.149)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα), θαζαξά από 

θνξνινγία -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έμνδα κεηά από θόξνπο (800.149)

Γηα ηε ρξήζε από  

18 Μαξηίνπ έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2015

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
ειίδα (9) απφ (27) 

Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνηειέζκα 

ηα εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Έλαξμε ρξήζεο 18 Μαξηίνπ 2015 - - -

Καηαβνιή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 10 2.600.000 2.600.000

Καζαξέο δεκίεο έηνπο (800.149) (800.149)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - -

πλνιηθά  εηζνδήκαηα γηα ηo έηνο - (800.149) (800.149)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 2.600.000 (800.149) 1.799.851  

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
ειίδα (10) απφ (27) 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

εκ.

Γηα ηε ρξήζε από        

18 Μαξηίνπ έσο           

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Εεκίεο πξν θόξσλ (800.149)

Πξνζαξκνγή γηα:

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5 30.556

πλαιιαγκαηηθά (θέξδε) / δεκηέο 2.922

(766.671)

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ 7 & 8 (268.311)

Αχμεζε ππνρξεψζεσλ 11 438.869

170.558

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (596.113)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6 (339.931)

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (339.931)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καηαβνιή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 10 2.600.000

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 2.600.000

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1.663.955

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο -

Καζαξή αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9 1.663.955

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1.663.955  

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (11) απφ (27) 

εκεηώζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Η Δηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΙΚΟΤ 

ΠΑΣΡΑΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. «ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΙΚΟ Α.Δ.» ή «Δηαηξεία» ηδξχζεθε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2015 

δπλάκεη ηεο απφ 14 Μαΐνπ 2014 χκβαζεο Μίζζσζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ εηαηξεηψλ 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., Edison International S.p.A. θαη Petroceltic Resources plc γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ΠΑΣΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

(Γπηηθά), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Νφκν 4299 ΦΔΚ Α 221  3 Οθησβξίνπ 2014 (χκβαζε Μίζζσζεο). Σν 

πνζνζηφ θάζε πκκηζζσηή ζηε χκβαζε Μίζζσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζρχνο έρεη σο εμήο: 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.           33 1/3% 

Edison International S.p.A.        33 1/3% 

Petroceltic Resources plc            33 1/3% 

ηηο 30 Απξηιίνπ 2015, ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.. κεηαβίβαζε ην ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο  πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλσηέξσ χκβαζε Μίζζσζεο, ζηελ εηαηξεία ΔΛΠΔ 

ΠΑΣΡΑΙΚΟ Α.Δ.. Με ηε χκβαζεο Μίζζσζεο, ε Δηαηξεία έρεη νξηζηεί σο Δληνινδφρνο φπνπ 

εθθξάδεη/εθπιεξψλεη ηε ζπιινγηθή βνχιεζε ησλ πκκηζζσηψλ. Όιεο νη εξγαζίεο, θαη νη ινηπέο δαπάλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δληνινδφρν 

ζην φλνκα ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πκκηζζσηψλ. Ο Δληνινδφρνο ζπλάπηεη ηηο απαηηνχκελεο ζπκβάζεηο, 

ιακβάλεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη θαηαρσξεί απηά ζηα ηεξνχκελα απφ απηφλ βηβιία. Ο Δληνινδφρνο 

εθδίδνληαο κεληαία εθθαζάξηζε, θαηαλέκεη ηηο παξαπάλσ ρξεψζεηο ζε θάζε πκκηζζσηή ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ 

ηνπ θαζελφο  ζηε χκβαζε Μίζζσζεο. Με ηε ζρεηηθή εθθαζάξηζε κεηαθπιχεηαη θαη ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ φπνπ 

επηβάιιεηαη, ζε θάζε πκκηζζσηή. Η Δηαηξεία ιακβάλεη απφ ηνπο ινηπνχο πκκηζζσηέο ρξεκαηηθέο θαηαβνιέο 

(cash calls) θαηά ην πνζνζηφ ηνπο ζηε χκβαζε Μίζζσζεο, θαη ελ ζπλερεία θαηαβάιεη ηα πνζά ζηνπο 

πξνκεζεπηέο. Σα πνζά πνπ εηζπξάηηεη ν Δληνινδφρνο απφ ηνπο πκκηζζσηέο, δελ απνηεινχλ αθαζάξηζην έζνδν 

ηνπ Δληνινδφρνπ. 

Η Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα,  ζηε δηεχζπλζε Γξαβηάο 4A, 151 25 Μαξνχζη, ελψ θαηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε κεηνρηθή ζχλζεζε είρε σο εμήο:  

Μέηνρνο Έδξα πκκεηνρή

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Διιάδα 100%  

θνπφο 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 ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ 

Παηξατθνχ Κφιπνπ, ηελ δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ εληνινδφρνπ ησλ αλαδφρσλ ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο θαη θάζε 

άιιε ζπλαθή κε ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγία, ζπλαιιαγή ή ππεξεζία. 

Η 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 2015.  

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. 

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΙΚΟΤ ΠΑΣΡΑΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε 2015 εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 14 Ινπιίνπ 2016. Οη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κεηά ηε Γεκνζίεπζή ηνπο. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (12) απφ (27) 

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

Δηαηξείαο www.helpe-patraikos.gr 

2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

παξαηίζεληαη θαησηέξσ. 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΙΚΟΤ ΠΑΣΡΑΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ.  γηα ηελ πξψηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), 

φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο Γηεξκελείεο ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Πξνηχπσλ ηνπ ΓΛΠ, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («Δ.Δ») παξνπζηάδνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

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

Η ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, 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 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 

Νέα πρόησπα, ηροποποιήζεις προηύπων και διερμηνείες ηα οποία δεν έτοσν ακόμη σιοθεηηθεί από ηην 

Εηαιρεία. 

Έρνπλ εθδνζεί νξηζκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθίλεζαλ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015. Η εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΦΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Φεβξνπαξίνπ 2015). 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε έμη ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Η 

Δηαηξεία εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεψλ ηεο. 

– ΓΠΦΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ». Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ 

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

ππεξεζίαο‟. 

– ΓΠΦΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Η 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. 

http://www.helpe-patraikos.gr/
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– ΓΠΦΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

– ΓΠΦΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Η 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» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015). Η 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. Η πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηελ Δηαηξεία.  

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΦΑ 2014 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

1
ε
  Ιαλνπαξίνπ 2016). 

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

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

δξαζηεξηόηεηεο». Η 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. 

 ΓΠΦΑ 7 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο». Η 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». Η 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. 

 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά». Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόηππν. 

 ΓΠΦΑ 11 (Τξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Σπκθωλίεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
  Ιαλνπαξίνπ 2016). 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‟.  

 ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Τξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ηωλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδωλ Απόζβεζεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε 

δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
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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. 

 ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

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

ππνρξέωζε ελνπνίεζεο” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2016). 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 1 (Τξνπνπνηήζεηο) “Γλωζηνπνηήζεηο” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016). 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 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 ΓΠΦΑ 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. Η 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. 

  ΓΠΦΑ 9 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΦΑ 9 θαη ΓΠΦΑ 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. Η 

Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

Ιαλνπαξίνπ 2019).Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ιαλνπάξην 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 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. Η 

Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 16 ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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 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. 

 

2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 (α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα αλαθνξάο 

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) Σπλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

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 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνληαη απ΄ 

επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη ζε 

πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαζαξψλ επελδχζεσλ. 

 

2.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γηθαηώκαηα θαη άδεηεο 

Σα δηθαηψκαηα θαη άδεηεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο θαη παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο κείνλ 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Η απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν γηα λα θαηαλείκεη ην 

θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο. 

Οη άδεηεο θαη δηθαηψκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνζβέλνληαη 

ζηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εθάζηνηε αδεηψλ. Σν δηθαίσκα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή 

ΠΑΣΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Γπηηθά) έρεη δηάξθεηα 8 έηε. 

 

2.5 Έξεπλα θαη αμηνιόγεζε νξπθηώλ πόξσλ 

(α) Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο θαη πξηλ πξνθχςεη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκε αλαθάιπςε, νη δαπάλεο ηεο 

έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ εμνδνπνηνχληαη. Γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά θφζηε φπσο θαη θφζηε 

άκεζα ζπλδεδεκέλα κε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο εμνδνπνηνχληαη άκεζα. Σα θφζηε απφθηεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο 

θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα αζψκαηα πάγηα θαη απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ή αλάινγα κε ηελ 

πξφνδν ησλ εξγαζηψλ αλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. 

(β) Αλάπηπμε ελζώκαηωλ θαη αζώκαηωλ παγίωλ ελεξγεηηθνύ  

Γαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε ή νινθιήξσζε έξγσλ ππνδνκήο φπσο πιαηθφξκεο, αγσγνί θαη νη 

γεσηξήζεηο εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκσλ πεγψλ / θνηηαζκάησλ θεθαιαηνπνηνχληαη κέζα ζηα αζψκαηα θαη 
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ελζψκαηα πάγηα αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο. Όηαλ ε πεξίνδνο αλάπηπμεο νινθιεξσζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνίηαζκα ηφηε ην θφζηνο ηεο κεηαθέξεηαη ζηα πάγηα. Κακία απφζβεζε δελ ρξεψλεηαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. 

(γ) Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ παξαγωγήο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ  

Σα πάγηα ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ απνηεινχλ ζπζζσξεπφκελα πάγηα θαη δαπάλεο αλάπηπμεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή εθκεηαιιεχζηκσλ θνηηαζκάησλ. 

(δ) Απνζβέζεηο παγίωλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ  

Σα ελζψκαηα θαη αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ζπληειεζηψλ 

αλά κνλάδα παξαγσγήο. Οη ζπληειεζηέο αλά κνλάδα παξαγσγήο βαζίδνληαη ζε απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα, ηα 

νπνία είλαη πεηξέιαην, αέξην θαη άιια νξπθηά απνζέκαηα ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο κε ηε ρξήζε ησλ ηξερνπζψλ κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο. Οη πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ 

ζεσξνχληαη παξαρζείζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηξεζνχλ κε φξγαλα κέηξεζεο ζην ζπκβαηηθφ ζεκείν κεηαβίβαζεο 

ζηνλ αγνξαζηή ή ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο ηεο πψιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βαιβίδα εμφδνπ ηεο δεμακελήο 

απνζήθεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ θνηηάζκαηνο. 

(ε) Απνκείωζε – Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο  

Έμνδα απφθηεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ 

απνκείσζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απνηίκεζεο ηεο απνκείσζεο ηα έμνδα απφθηεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο ηα 

νπνία ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε γηα απνκείσζε, νκαδνπνηνχληαη ζηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) ησλ παξαγσγηθψλ θνηηαζκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα θαη ην 

δηθαίσκα έξεπλαο πνπ αθνξνχλ. 

(ζη) Απνκείωζε – Απνδεδεηγκέλα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ θαη αζώκαηα πάγηα  

Απνδεδεηγκέλα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ θαη αζψκαηα πάγηα, εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε 

φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ησλ πεξηζηάζεσλ ππνδεηθλχνπλ φηη ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ παγίνπ δελ πξφθεηηαη λα 

αλαθηεζεί. Η δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν 

πνζφ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο ηνπ αμίαο κείνλ ηα έμνδα δηάζεζεο θαη ηεο 

αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζην 

θαηψηαην επίπεδν γηα ην νπνίν ππάξρνπλ μερσξηζηά αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο. 

 

2.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

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

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

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

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

2.6.1   Σαμηλφκεζε 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

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 ηηο «Λνηπέο Απαηηήζεηο» θαη ηηο «Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο 

Απαηηήζεηο» ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

2.6.2   Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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2.6.3   Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

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 2.7. 

2.6.4   πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ 

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. 

2.7 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Με ηε χκβαζεο Μίζζσζεο ε Δηαηξεία έρεη νξηζηεί σο Δληνινδφρνο θαη ζπλάπηεη ηηο απαηηνχκελεο ζπκβάζεηο, 

ιακβάλεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία, θαηαρσξεί απηά ζηα 

ηεξνχκελα απφ απηψλ βηβιία, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο πιεξσκέο πξνο πξνκεζεπηέο. Η εηαηξεία 

εθδίδνληαο κεληαία εθθαζάξηζε, θαηαλέκεη ηηο ρξεψζεηο ζε θάζε πκκηζζσηή ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηνπ 

θαζελφο ζηε χκβαζε Μίζζσζεο. 

Οη απαηηήζεηο απφ πκκηζζσηέο αθνξνχλ πνζά εηζπξαθηέα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε Μίζζσζεο. 

Οη απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη 

φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. νβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, ε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ε αδπλακία ηαθηηθψλ 

πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε έρεη απνκεησζεί. 

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 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.   

2.8 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.  

2.9 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. 

2.10  Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

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

αλαγλσξίδεηαη ζηελ «Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ» εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ έρνπλ 
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αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα «Ίδηα Κεθάιαηα». ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα «Ίδηα 

Κεθάιαηα». 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ έρεη ζεζπηζηεί θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ δηεμάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ξπζκίδεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ εηαηξεηψλ 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., Edison International S.p.A. θαη Petroceltic Resources plc  (ΦΔΚ Α221 /03.10.2014, 

άξζξν 14). ηηο 30 Απξηιίνπ 2015, ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.. κεηαβίβαζε ην ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο  πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλσηέξσ χκβαζε Μίζζσζεο, ζηελ εηαηξεία 

ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΙΚΟ Α.Δ.. 

Η δηνίθεζε 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 ινγίδεηαη 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 ζην βαζκφ γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα 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. 

2.11   Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ε εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ.  

2.12   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.  

2.13   Πξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, 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. 
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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 Ιζνινγηζκνχ. Ο 

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

ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε. 

2.14   Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ε εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνίεζε έζνδα. 

2.15   Μηζζώζεηο     

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη νθέιε αληακνηβέο 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. 

2.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

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

Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.17 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

Η εηαηξεία ηδξχζεθε εληφο ηνπ 2015 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο. 

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 άιισλ εξγαζηψλ γηα αλεχξεζε θαη εληνπηζκφ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ Κφιπνπ (Γπηηθά).  

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: Οη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 

(δεκνςήθηζκα θαη πεξηνξηζκνί ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ) είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

νδεγψληαο ηελ ζε χθεζε κεηά απφ κηα πεξίνδν αλάπηπμεο ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2015. 

Η εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ σζηφζν δελ είρε επίδξαζε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Η 

νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο δηεζλέο πηζησηέο γηα ην 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.  

Σν πξφγξακκα ζηήξημεο ζπκθσλήζεθε λα εθηακηεχεηαη ζε δφζεηο, θαηφπηλ πηνζέηεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

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

μεθίλεζε ην 2015, πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα θαηαζηεί δηαζέζηκε θαη ε επφκελε δφζε ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ν 

πξψηνο έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηεζλψλ πηζησηψλ.  

Πξναπαηηνχκελν ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ απνηειεί ε πηνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ πξνζπκθσλεζεί σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο. 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 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (20) απφ (27) 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηηκψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Η νξζή εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Η δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη απφ ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζην 

απξφβιεπην ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο 

επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. 

(α)  Κίλδπλνο αγνξάο 

i) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

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

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

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν σζηφζν δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. 

ii) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

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

ησλ επηηνθίσλ, θαζψο ε Δηαηξεία δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Με ηε χκβαζεο Μίζζσζεο ε εηαηξεία έρεη νξηζηεί σο Δληνινδφρνο φπνπ εθθξάδεη/εθπιεξψλεη ηε ζπιινγηθή 

βνχιεζε ησλ πκκηζζσηψλ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ππεχζπλε γηα 

ηηο πιεξσκέο πξνο πξνκεζεπηέο. Η εηαηξεία ιακβάλεη απφ ηνπο ινηπνχο πκκηζζσηέο ρξεκαηηθέο θαηαβνιέο 

(cash calls) θαηά ην πνζνζηφ ηνπο ζηε χκβαζε Μίζζσζεο, θαη ελ ζπλερεία θαηαβάιεη ηα πνζά ζηνπο 

πξνκεζεπηέο. Η Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη έγθαηξα ηεο ηακεηαθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ δπλάκεη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε Μίζζσζεο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο πκκηζζσηέο. 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο βξίζθεηαη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ζηηο θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο ζπκκηζζσηέο, φπνπ ε Δηαηξεία ελεξγεί σο 

εληνινδφρνο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε Μίζζσζεο. Η Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε 

ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αλαγλσξηζκέλα σο ζπζηεκηθά. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηνπο ζπκκηζζσηέο ζεσξείηαη ρακειφο θαζφηη νη ζπκκηζζσηέο είλαη αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηθαλψλ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ θαη δηαζεζίκσλ.  

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

3.2    Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ 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. 

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

πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα εθπνηήζεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο. 

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

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

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ. πλεπψο νη εθηηκήζεηο απηέο   

εμ νξηζκνχ ζπάληα ζα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

 Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ θίλδπλν επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηε επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (21) απφ (27) 

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

πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ 

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

 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Η Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη 

αβέβαηνο.  

Η Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην 

ελδερφκελν πνπ ζα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. 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. 

5 Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Γηθαηώκαηα                    

θαη άδεηεο

Κόζηνο

Έλαξμε Υξήζεο 18 Μαξηίνπ 2015 -

Πξνζζήθεο 339.931

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 339.931

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Έλαξμε Υξήζεο 18 Μαξηίνπ 2015 -

Απνζβέζεηο 30.556

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 30.556

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 309.375  

 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αθνξνχλ πνζφ πνπ θαηεβιήζε ζηελ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.., σο ηίκεκα  

κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΪΚΟ Α.Δ. ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο 

Παξαρψξεζεο ηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο  πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο Παηξατθφο Κφιπνο 

(Γπηηθά), Ν.4299-3/10/2014 ΦΔΚ Α221. Σν δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή ΠΑΣΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Γπηηθά) έρεη δηάξθεηα 8 έηε. 

6 Πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 7.018

ύλνιν 7.018  

 

Οη δνζκέλεο εγγπήζεηο αθνξνχλ θαηαβιεζέληα πνζά σο εγγχεζε γηα κίζζσζε ρψξσλ γξαθείσλ ζηελ δηεχζπλζε 

έδξαο νη νπνίνη κηζζψλνληαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ.. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (22) απφ (27) 

7 Απαηηήζεηο από πκκηζζσηέο 

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Απαηηήζεηο απφ πκκηζζσηέο 55.127

ύλνιν 55.127  

Οη απαηηήζεηο απφ πκκηζζσηέο αθνξνχλ πνζά εηζπξαθηέα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο κε  βάζε ηε χκβαζε Μίζζσζεο. 

 

8 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Λνηπέο Απαηηήζεηο 206.167

ύλνιν 206.167  

 

Σν ππφινηπν ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχεη απαίηεζε απφ επηζηξεπηέν Φ.Π.Α. 

 

9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο 1.663.955

ύλνιν 1.663.955  

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

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

αλαγλσξηζκέλα σο ζπζηεκηθά. 

10 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο ύλνιν

Έλαξμε ρξήζεο 18 Μαξηίνπ 2015 - - -

Καηαβνιή Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 2.600.000 2.600.000 2.600.000

31 Γεθεκβξίνπ 2015 2.600.000 2.600.000 2.600.000  

 

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

πιήξσο θαηαβεβιεκέλν. Η νλνκαζηηθή αμία κηαο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη €1,00. (Έλαξμε ρξήζεο 18 

Μαξηίνπ 2015: 1,00€) 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πξώηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ) 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (23) απφ (27) 

11 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Καηά ηελ

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Πξνκεζεπηέο 272.359

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 165.086

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 4.346

ύλνιν 441.791  

Σν ππφινηπν ησλ πξνκεζεπηψλ απνηειείηαη απφ πνζά πιεξσηέα ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ππεξεζίεο εξγαζηψλ 

γηα αλεχξεζε θαη εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Παηξατθνχ Κφιπνπ. Οη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ινηπέο ακνηβέο ζπλεξγαηψλ θαη δηάθνξνπο θφξνπο θαη ηέιε.  

12   Γηνηθεηηθά έμνδα  

Γηα ηε ρξήζε από          

18 Μαξηίνπ έσο          

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Γηνηθεηηθά έμνδα εξγαζηψλ έξεπλαο (7.442)

ύλνιν (7.442)  

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο ππεξεζηψλ απφ ηελ Μεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ.. 

13 Δξεπλεηηθέο Γαπάλεο 

 

Γηα ηε ρξήζε από          

18 Μαξηίνπ έσο          

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Δξεπλεηηθέο δαπάλεο δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ (87.946)

Δξεπλεηηθέο δαπάλεο γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ εξγαζηψλ (704.183)

ύλνιν (792.129)  

Οη δαπάλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο ηεο Δηαηξείαο εμνδνπνηνχληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 2. Σν 2015 αθνξνχζαλ ζε εξγαζίεο έξεπλαο 

ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ Κφιπνπ (Γπηηθά). Η ζχκβαζε Μίζζσζεο θπξψζεθε απφ ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο σο N. 4299 - Σεχρνο A, 

221/03-10-14. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαβνιέο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα  Α.Δ. πξηλ ηελ κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ ΔΛΠΔ 

Παηξατθφο Α.Δ. 

Σν ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ χςνπο 1.532.539,45 επξψ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 3 Οθησβξίνπ 

2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Δθκηζζσηή κε ηελ Αξ.175760 / 15.04.2016 επηζηνιή 

ηνπ σο Πξαγκαηηθή Γαπάλε ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε Μίζζσζεο (Νφκνο 4299 ΦΔΚ Α‟/221/03.10.2014) θαη 

ζεσξνχληαη σο Δθπηπηφκελα Έμνδα δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο. 
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (24) απφ (27) 

14   Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά 

Γηα ηε ρξήζε από          

18 Μαξηίνπ έσο          

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά (579)

ύλνιν (579)  

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα έμνδα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

15 Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Γηα ηε ρξήζε από             

18 Μαξηίνπ έσο             

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ (800.149)

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο (200.037)

Φφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θεθαιαηνπνηεζείζεο εξεπλεηηθέο 

δαπάλεο (άξζ.14.5 Ν.4299/2014) 173.136

Φφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά 26.901

ύλνιν -  

Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο εηαηξείαο ξπζκίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο. Η 

εηαηξεία ππφθεηηαη ζε εηδηθφ θφξν εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή 20%, θαζψο θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θφξν κε 

ζπληειεζηή 5%. 

16 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο 

Δπηρεηξεκαηηθά ζέκαηα 

α) Γελ ππάξρνπλ  εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ Δηαηξεία. 

β) Η Δηαηξεία έρεη παξάζρεη Σξαπεδηθή Δγγχεζε ίζε κε ηελ Τπνρξέσζε Διάρηζηεο Γαπάλεο φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηε χκβαζε Μίζζσζεο. Σν πνζφ ηεο Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο πνπ δεζκεχεη ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 2.666.666 € 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 33,33% Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο 8.000.000,00 €. 

Φνξνινγηθά ζέκαηα 

β) Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Η Γηνίθεζε  εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ κειινληηθνχο ειέγρνπο. 

Γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ 

νη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην 

Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ζηελ 

εηαηξεία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν ηελ 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (25) απφ (27) 

εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ.  

Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

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. 

17 Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 

i. Μίζζσζε γξαθείσλ 

Η Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε  κίζζσζεο  ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο (έδξα ηεο Δηαηξείαο),  δηάξθεηαο 

κέρξη ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ ηνπ 2022, κε ηε Μεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ.. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

ειάρηζησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο κίζζσζεο εθηηκάηαη ηελ 

31/12/2015 ζην πνζφ ησλ  €264.191. 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε ρξνλνινγηθή αλάιπζε θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ 

Υξήζε πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Μηζζψκαηα 1 έηνπο 40.645

Μηζζψκαηα  > 1 έηνπο θαη < ησλ 5 εηψλ 162.579

Μηζζψκαηα > ησλ 5 εηψλ 60.967

ύλνιν 264.191  

 ii. Τπνρξέσζε ειάρηζηεο δαπάλεο 

Ο κηζζσηήο, ζε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή Δξγαζηψλ Πεηξειαίσλ εληφο ηεο πκβαηηθήο 

Πεξηνρήο ππνρξενχηαη ζε Πξφγξακκα Διάρηζησλ Δξγαζηψλ πξνο εθηέιεζε, ζε θάζε Φάζε ηνπ Βαζηθνχ ηαδίνπ 

Δξεπλψλ, φπσο αλαιχεηαη ζην  ΦΔΚ Α 221 03/10/2014 Άξζξν 3. Σν πξφγξακκα ειάρηζησλ εξγαζηψλ αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ έξεπλαο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ΠΑΣΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Γπηηθά). Η ππνρξέσζε 

ειάρηζηεο δαπάλεο γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη θαηά ην πνζνζηφ ηεο ζην δηθαίσκα έξεπλαο ζηε πεξηνρή (33 1/3% 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015).  

Η θάζε Φάζε ηνπ ζηαδίνπ εξεπλψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ επφκελε. Ο κηζζσηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα κελ 

εηζέιζεη ζηελ θάζε Φάζε θαη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο έξεπλαο. 

Πξόγξακκα 

Διάρηζησλ 

Δξγαζηώλ

Έηνο 1 Έηνο 2 Έηνο 3 Έηνο 4 Έηνο 5 Έηνο 6 Έηνο 7 Έηνο 8

Τπνρξέσζε 

Διάρηζηεο 

Γαπάλεο

Φάζε 3Φάζε 2Φάζε 1

€8 εθαηνκκχξηα €12 εθαηνκκχξηα €12 εθαηνκκχξηα
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ειίδα (26) απφ (27) 

iii. ηξεκκαηηθή απνδεκίσζε 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηξεκκαηηθή απνδεκίσζε ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, πνζνχ 18.920 € 

εηεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1
εο

 Φάζεο ηνπ ζηαδίνπ εξεπλψλ (10€ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ηεο αξρηθήο 

πκβαηηθήο Πεξηνρήο  - 1.892 ηεη. ρικ. θαηά ηελ 1
ε
 θάζε) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 2
εο

 Φάζεο ηνπ ζηαδίνπ εξεπλψλ ε απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζε 15€ αλά ηεηξαγσληθφ 

ρηιηφκεηξν ηεο πκβαηηθήο Πεξηνρήο εηεζίσο – 1.419 ηεη. ρικ. θαηά ηελ 2
ε
 Φάζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 3
εο

 Φάζεο ηνπ ζηαδίνπ εξεπλψλ ε απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζε 20€ αλά ηεηξαγσληθφ 

ρηιηφκεηξν ηεο πκβαηηθήο Πεξηνρήο εηεζίσο θαη γηα θάζε παξάηαζε απηνχ – 946 ηεη. ρικ. θαηά ηελ 3
ε
 Φάζε. 

Σν πνζφ ηεο ζηξεκκαηηθήο απνδεκίσζεο ζα βαξχλεη θάζε πκκηζζσηή αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ ζηε χκβαζε 

Μίζζσζεο. 

 

18 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Η Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ., ε νπνία θαηέρεη ην 100 % ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ. Η ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα. 

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

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ: 

i. Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 

ii. Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ. 

iii. ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.  

Οη ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαζψο θαη ηα ελνίθηα θαη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο, πξνέξρνληαη απφ 

ρξεψζεηο ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ελψ ε παξνρή γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

πξνέξρεηαη απφ ρξεψζεηο ησλ 3 παξαπάλσ ζπλαιιαζζνκέλσλ εηαηξεηψλ. ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εηζνδεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη έμνδα πνπ αθνξνχλ θπξίσο παξνρή γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ, γεσηξεηηθψλ 

θαη ελ γέλεη δηνηθεηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηε χκβαζε 

Μίζζσζεο. Η Δηαηξεία ελεξγψληαο σο εληνινδφρνο ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ κε βάζε ηε χκβαζε 

Μίζζσζεο θαη θαηαλέκεη ηηο παξαθάησ ρξεψζεηο ζε θάζε πκκηζζσηή. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη 

ζπλνιηθέο ρξεψζεηο. 

 

Γηα ηε ρξήζε από       

18 Μαξηίνπ έσο          

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Λήςε ππεξεζηώλ

Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 160.000

Δλνίθηα θαη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο 47.684

Παξνρή γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 542.376

ύλνιν 750.060  
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (27) απφ (27) 

ηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηέξσ 

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

Καηά ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2015

Τπόινηπν πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

(Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο)

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 20.226,50

Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ. 143.926,64

ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ. 14.760

ύλνιν 178.913  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δελ έιαβαλ ακνηβέο γηα ηελ ρξήζε 2015. 

19 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

 

(α) Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 

Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 26 Ιαλνπαξίνπ 2016, απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ 2.600.000 € κε ηελ έθδνζε 2.600.000 νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 € ε θάζε κία. 

 

(β) Μεηαβίβαζε Γηθαηωκάηωλ θαη Υπνρξεώζεωλ Σύκβαζεο Μίζζωζεο 

ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2016 ππνγξάθεθε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΙΚΟ, Petroceltic Resources Plc &  Edison International S.p.A, κε ηελ νπνία ε  

Petroceltic Resources Plc απνρσξεί απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γ. Παηξατθνχ Κφιπνπ θαη 

κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο, ζηηο  ΔΛΠΔ Παηξατθφο Α.Δ. θαη Edison 

International S.p.A., θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ απμάλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζε 50%.  

  

(γ) Τξνπνπνίεζε Τξαπεδηθήο Δγγύεζεο 

Σελ 4 επηεκβξίνπ 2014 ε εηαηξεία παξείρε Σξαπεδηθή Δγγχεζε αλαθνξηθά κε ηελ Τπνρξέσζε Διάρηζηεο 

Γαπάλεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε Μίζζσζεο χςνπο 2.666.667€, χςνο ζην νπνίν παξέκελε έσο θαη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο. ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2016, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε χκβαζε Μίζζσζεο 

ζην 50% φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (β) αλσηέξσ, ηξνπνπνηήζεθε ε πξνεγνχκελε Σξαπεδηθή Δγγχεζε ζε 

πνζφ  3.233.730,28 € πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 50% ηεο ζπλνιηθήο  Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο 6.467.460,55 €. 

 


