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Έκθεση Ελέγχου (σελ.1)
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δυτικού
Πατραïκού Κόλπου Ανώνυμη Εταιρεία.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια
Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δυτικού Πατραïκού Κόλπου Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2016, τις
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Έκθεση Ελέγχου (σελ.2)
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή
Υδρογονανθράκων Δυτικού Πατραïκού Κόλπου Ανώνυμη Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α)
Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.
2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β)
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία Ελληνικά
Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δυτικού Πατραïκού Κόλπου Ανώνυμη
Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφ. Κηφισίας 268
15232 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 17701
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Κατα την
Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκέμβριος 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5
6

409.943
7.018
416.961

309.375
7.018
316.393

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από συμμισθωτές
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

7
8
9

413.984
1.363.548
1.777.533

55.127
206.167
1.663.955
1.925.248

2.194.494

2.241.641

10

5.200.000
(3.871.962)
1.328.038

2.600.000
(800.149)
1.799.851

11
12

41.615
824.841
866.456
866.456

441.790
441.790
441.790

2.194.494

2.241.641

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς συμμισθωτές
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Ιουλίου 2017.

Ο Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Λογιστικής

Γεώργιος Αλεξόπουλος

Ιωάννης Γρηγορίου

Στέφανος Παπαδημητρίου
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
Σημ.

Χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2016
31 Δεκέμβριος 2015

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

13

(20.180)

(7.442)

Ερευνητικές δαπάνες
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

14
15

(3.025.466)
(858)

(792.129)
-

Λοιπές (ζημίες)/κέρδη - καθαρά

16

5.022

-

(3.041.483)

(799.571)

(1.730)

(579)

(3.043.213)

(800.149)

-

-

(3.043.213)

(800.149)

-

-

(3.043.213)

(800.149)

Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

17

Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

18

Καθαρές ζημιές χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα), καθαρά από
φορολογία
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων
Σημ.

Μετοχικό
κεφάλαιο

Έναρξη χρήσης 18 Μαρτίου 2015
Καθαρές ζημίες έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα

-

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

Αποτελέσμα Σύνολο Ιδίων
τα εις νέον
Κεφαλαίων

-

(800.149)
-

(800.149)
-

-

(800.149)

(800.149)

2.600.000
-

-

2.600.000
-

Σύνολο συναλλαγών με μετόχους

2.600.000

-

2.600.000

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015
Καθαρές ζημίες έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα

2.600.000
-

(800.149)
(3.043.213)
-

1.799.851
(3.043.213)
-

-

(3.043.213)

(3.043.213)

2.600.000
-

(28.600)

2.600.000
(28.600)

Σύνολο συναλλαγών με μετόχους

2.600.000

(28.600)

2.571.400

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016

5.200.000

(3.871.962)

1.328.038

Συναλλαγές με Μετόχους
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

10

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
Συναλλαγές με Μετόχους
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Χρήση που έληξε την
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καταβληθέντες φόροι
Συναλλαγματικές ζημιές

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
(Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων

Σημ.

5

7&8
11 & 12

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές
δραστηριότητες

5

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρές ταμειακές εισροές από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της
χρήσης
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσης

9

31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκέμβριος 2015
(3.043.213)
(800.149)
66.480
(28.600)
(3.005.333)

30.556
2.922
(766.672)

(152.691)
424.666
271.975

(268.311)
438.869
170.558

(2.733.358)

(596.114)

(167.048)

(339.931)

(167.048)

(339.931)

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

(300.406)

1.663.955

1.663.955

-

(300.406)

1.663.955

1.363.548

1.663.955

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Σελίδα (10) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε. «ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.» ή «Εταιρεία» ιδρύθηκε στις 18 Μαρτίου 2015
δυνάμει της από 14 Μαΐου 2014 Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A. και Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
(Δυτικά), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4299 ΦΕΚ Α 221 3 Οκτωβρίου 2014 (Σύμβαση Μίσθωσης). Το
ποσοστό κάθε Συμμισθωτή στη Σύμβαση Μίσθωσης κατά την ημερομηνία ισχύος είχε ως εξής:
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

33 1/3%

Edison International S.p.A.

33 1/3%

Petroceltic Resources plc

33 1/3%

Στις 30 Απριλίου 2015, η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. μεταβίβασε το σύνολο του ποσοστού των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Μίσθωσης, στην εταιρεία ΕΛΠΕ
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.. Με τη Σύμβαση Μίσθωσης, η Εταιρεία έχει οριστεί ως Εντολοδόχος όπου
εκφράζει/εκπληρώνει τη συλλογική βούληση των Συμμισθωτών. Όλες οι εργασίες, και οι λοιπές δαπάνες που
απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Σύμβασης Μίσθωσης, πραγματοποιούνται από τον Εντολοδόχο
στο όνομα του για λογαριασμό των Συμμισθωτών. Ο Εντολοδόχος συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις,
λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά και καταχωρεί αυτά στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία. Ο Εντολοδόχος
εκδίδοντας μηνιαία εκκαθάριση, κατανέμει τις παραπάνω χρεώσεις σε κάθε Συμμισθωτή σύμφωνα με το ποσοστό
του καθενός στη Σύμβαση Μίσθωσης. Με τη σχετική εκκαθάριση μετακυλύεται και ο αντίστοιχος ΦΠΑ όπου
επιβάλλεται, σε κάθε Συμμισθωτή. Η Εταιρεία λαμβάνει από τους λοιπούς Συμμισθωτές χρηματικές καταβολές
(cash calls) κατά το ποσοστό τους στη Σύμβαση Μίσθωσης, και εν συνεχεία καταβάλει τα ποσά στους
προμηθευτές. Τα ποσά που εισπράττει ο Εντολοδόχος από τους Συμμισθωτές, δεν αποτελούν ακαθάριστο έσοδο
του Εντολοδόχου.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 υπογράφηκε σύμβαση μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των
εταιρειών ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ, Petroceltic Resources Plc & Edison International S.p.A, με την οποία η
Petroceltic Resources Plc αποχωρεί από την παραχώρηση της περιοχής του Δ. Πατραϊκού Κόλπου και
μεταβιβάζει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, στις ΕΛΠΕ Πατραϊκός Α.Ε. και Edison
International S.p.A., κάθε μία εκ των οποίων αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της σε 50%.
ΕΛΠΕ Πατραϊκός Α.Ε.

50%

Edison International S.p.A.

50%

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στη διεύθυνση Γραβιάς 4A, 151 25 Μαρούσι, ενώ κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η μετοχική σύνθεση είχε ως εξής:
Μέτοχος
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Έδρα
Ελλάδα

Συμμετοχή
100%

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη ολόκληρης της πρώτης φάσης της βιομηχανίας υδρογονανθράκων
(upstream) που περιλαμβάνει την έρευνα με την διενέργεια γεωτρήσεων και άλλων εργασιών για ανεύρεση και
εντοπισμό υδρογονανθράκων και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην περιοχή του Δυτικού
Πατραϊκού Κόλπου, την διεκπεραίωση εργασιών εντολοδόχου των αναδόχων της Σύμβασης Μίσθωσης και κάθε
άλλη συναφή με τις ανωτέρω δραστηριότητες λειτουργία, συναλλαγή ή υπηρεσία.
Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής της Εταιρείας,
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά την αναγνώριση και τον
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

υπολογισμό των λογιστικών μεγεθών είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια της 31 Δεκεμβρίου 2016.
Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά
μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε. για τη χρήση 2016 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Ιουλίου 2017. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν
τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά τη Δημοσίευσή τους.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας www.helpe-patraikos.gr

Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών
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Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
παρατίθενται κατωτέρω.

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου
2016 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές
Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε») παρουσιάζουν την χρηματοοικονομική θέση, τα
αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, απαιτεί άσκηση κρίσης από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που
χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4 «Σημαντικές
λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και
ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις
αυτές.

2.2 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες
Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά
για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1 η Ιανουαρίου 2016. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την
επίδραση της εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες για πρώτη φορά
την οικονομική περίοδο που ξεκίνησε στις 1 Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από την
Εταιρεία αλλά δεν είχαν καμία επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.


ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης». Αυτή η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν
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θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται
σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.


ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να
εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία
αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.



ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1
σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών
αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.



Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012:
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ.
 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει
τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των
τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα
τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια
οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να
συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού
στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.



Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014:
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε ένα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες
οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για
εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί
συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις
ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν έχει σημαντική επίδραση για την Εταιρεία.

β) Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους.
Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά
για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τo τρέχον οικονομικό έτος. Η Εταιρεία εκτιμά ότι η εφαρμογή των
παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.


ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Το
ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών
ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 “Λογιστική Αντιστάθμισης” καθιερώνει μία προσέγγιση
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της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο
τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.


ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019).Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός
του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση
που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα
ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις
του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε
τύπο σύμβασης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.




2.3

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που
παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές
των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά
με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει,
είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται με βάση το κύριο νόμισμα του
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Eταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
αναφοράς της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των
χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την
ημερομηνία ισολογισμού, διαγράφονται στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται απ΄
ευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και σε
πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων.
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2.4

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Δικαιώματα και άδειες
Τα δικαιώματα και άδειες έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και παρουσιάζονται στο κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο για να κατανείμει το
κόστος των δικαιωμάτων στην εκτιμώμενη διάρκεια ζωής.
Οι άδειες και δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται
στην περίοδο της έρευνας σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε αδειών. Το δικαίωμα στη θαλάσσια περιοχή
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά) έχει διάρκεια 8 έτη.

2.5

Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων

(α) Πάγια στοιχεία ενεργητικού έρευνας και αξιολόγησης
Κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας και πριν προκύψει εμπορικά εκμεταλλεύσιμη ανακάλυψη, οι δαπάνες της
έρευνας και αξιολόγησης υδρογονανθράκων εξοδοποιούνται. Γεωλογικά και γεωφυσικά κόστη όπως και κόστη
άμεσα συνδεδεμένα με ερευνητικές εργασίες εξοδοποιούνται άμεσα. Τα κόστη απόκτησης δικαιωμάτων έρευνας
κεφαλαιοποιούνται στα ασώματα πάγια και αποσβένονται στη διάρκεια της σχετικής άδειας ή ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών αν διαφοροποιούνται σημαντικά.
(β) Ανάπτυξη ενσώματων και ασώματων παγίων ενεργητικού
Δαπάνες για την κατασκευή, εγκατάσταση ή ολοκλήρωση έργων υποδομής όπως πλατφόρμες, αγωγοί και οι
γεωτρήσεις εμπορικά εκμεταλλεύσιμων πηγών / κοιτασμάτων κεφαλαιοποιούνται μέσα στα ασώματα και
ενσώματα πάγια ανάλογα με τη φύση τους. Όταν η περίοδος ανάπτυξης ολοκληρωθεί για ένα συγκεκριμένο
κοίτασμα τότε το κόστος της μεταφέρεται στα πάγια. Καμία απόσβεση δεν χρεώνεται στη φάση της ανάπτυξης.
(γ) Πάγια στοιχεία ενεργητικού παραγωγής πετρελαίου και αερίου
Τα πάγια στοιχεία πετρελαίου και αερίου αποτελούν συσσωρευόμενα πάγια και δαπάνες ανάπτυξης που
σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Η εταιρεία δεν διαθέτει στοιχεία
ενεργητικού παραγωγής καθότι βρίσκεται ακόμη σε στάδιο έρευνας και αξιολόγησης.
(δ) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού
Τα ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία πετρελαίου και αερίου αποσβένονται με τη μέθοδο των συντελεστών
ανά μονάδα παραγωγής. Οι συντελεστές ανά μονάδα παραγωγής βασίζονται σε αποδεδειγμένα αποθέματα, τα
οποία είναι πετρέλαιο, αέριο και άλλα ορυκτά αποθέματα τα οποία εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν από τις
υπάρχουσες υποδομές με τη χρήση των τρεχουσών μεθόδων εκμετάλλευσης. Οι ποσότητες πετρελαίου και αερίου
θεωρούνται παραχθείσες από τη στιγμή που μετρηθούν με όργανα μέτρησης στο συμβατικό σημείο μεταβίβασης
στον αγοραστή ή στα σημεία διεξαγωγής της πώλησης και συγκεκριμένα στη βαλβίδα εξόδου της δεξαμενής
αποθήκευσης της περιοχής του κοιτάσματος.
(ε) Απομείωση – Πάγια στοιχεία ενεργητικού έρευνας και αξιολόγησης
Έξοδα απόκτησης δικαιωμάτων έρευνας εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν
απομείωση. Για τους σκοπούς της αποτίμησης της απομείωσης τα έξοδα απόκτησης δικαιωμάτων έρευνας τα
οποία υποβάλλονται σε εξέταση για απομείωση, ομαδοποιούνται στις υπάρχουσες μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) των παραγωγικών κοιτασμάτων που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια και το
δικαίωμα έρευνας που αφορούν.
(στ) Απομείωση – Αποδεδειγμένα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού πετρελαίου και αερίου και ασώματα πάγια
Αποδεδειγμένα ενσώματα πάγια στοιχεία πετρελαίου και αερίου και ασώματα πάγια, εξετάζονται για απομείωση
όταν γεγονότα ή αλλαγές των περιστάσεων υποδεικνύουν ότι το τρέχον υπόλοιπο του παγίου δεν πρόκειται να
ανακτηθεί. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν το τρέχον υπόλοιπο του παγίου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης του αξίας μείον τα έξοδα διάθεσης και της
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αξίας χρήσης του. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της απομείωσης, τα πάγια στοιχεία ομαδοποιούνται στο
κατώτατο επίπεδο για το οποίο υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές.

2.6

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις.
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
2.6.1 Ταξινόμηση
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές,
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την
ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα
δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνουν τις «Λοιπές Απαιτήσεις» και τις «Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.
2.6.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.6.3 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για το έλεγχο
απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων βλέπε Σημείωση 2.7.
2.6.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συμψηφιστούν με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και το
καθαρό υπόλοιπο να εμφανισθεί στον ισολογισμό εφόσον υπάρχει σχετικό νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και
υπάρχει και η πρόθεση να διακανονισθεί το συμψηφισμένο υπόλοιπο ή να εισπραχθεί η απαίτηση και καταβληθεί
η υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικό γεγονός
και να δύναται να ασκηθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης καθώς και σε περίπτωση
αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου.

2.7

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Με τη Σύμβασης Μίσθωσης η Εταιρεία έχει οριστεί ως Εντολοδόχος και συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις,
λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, καταχωρεί αυτά στα
τηρούμενα από αυτών βιβλία, και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνη για τις πληρωμές προς προμηθευτές. Η εταιρεία
εκδίδοντας μηνιαία εκκαθάριση, κατανέμει τις χρεώσεις σε κάθε Συμμισθωτή σύμφωνα με το ποσοστό του
καθενός στη Σύμβαση Μίσθωσης.
Οι απαιτήσεις από Συμμισθωτές αφορούν ποσά εισπρακτέα που προκύπτουν από τις καθημερινές εργασίες που
απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης.
Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα του
αντισυμβαλλομένου, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία τακτικών
πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί.
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Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στο «Κόστος Πωληθέντων». Εάν σε μεταγενέστερη
περίοδο η ζημία απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά σε γεγονότα που
έλαβαν χωρίς η ζημία απομείωσης, να μειωθεί και η μείωση να αυτή να μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά σε
γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης, (για παράδειγμα βελτίωση της
πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη) η αντιστροφή της ζημίας, αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.

2.8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, καθώς
και άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες είναι ρευστοποιήσιμες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 3
μήνες.

2.9

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.

2.10

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν
αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια
Κεφάλαια».
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση το φορολογικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί κατά
την ημερομηνία ισολογισμού στη χώρα όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις της Εταιρείας και ρυθμίζεται
αποκλειστικά από τις διατάξεις της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A. και Petroceltic Resources plc (ΦΕΚ Α221 /03.10.2014,
άρθρο 14). Στις 30 Απριλίου 2015, η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. μεταβίβασε το σύνολο του ποσοστού
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Μίσθωσης, στην εταιρεία
ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ Α.Ε..
Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 υπογράφηκε σύμβαση μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των
εταιρειών ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ, Petroceltic Resources Plc & Edison International S.p.A, με την οποία η
Petroceltic Resources Plc αποχωρεί από την παραχώρηση της περιοχής του Δ. Πατραϊκού Κόλπου και
μεταβιβάζει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, στις ΕΛΠΕ Πατραϊκός Α.Ε. και Edison
International S.p.A., κάθε μία εκ των οποίων αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της σε 50%.
Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας.
Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές
αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους
φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να
ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (17) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.

2.11

Παροχές στο προσωπικό

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό.

2.12

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων εξοφλούνται κανονικά εντός των όρων πληρωμής (από 15
έως 90 ημέρες). Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή
λιγότερο. Εάν όχι, παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

2.13

Προβλέψεις

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η
εταιρεία έχει νομικές συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι
πιθανόν να χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά
μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω
τερματισμού συμβάσεων μισθώσεων. Προβλέψεις δεν μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές
λειτουργικές ζημίες.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενομένων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Ο
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία
του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση.

2.14

Αναγνώριση εσόδων

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 η εταιρεία δεν είχε πραγματοποιήσει έσοδα.

2.15

Κατανομή χρεώσεων σε Συμμισθωτές

Δυνάμει της κυρωθείσας με τον Ν. 4299/2014 (ΦΕΚ Ά 221/3.10.2014) Σύμβασης Μίσθωσης για την
παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Πατραϊκός
Κόλπος (Δυτικά), ο Εντολοδόχος (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ) συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις, λαμβάνει τα
σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία και καταχωρεί αυτά διακεκριμένα ανά
περιοχή έρευνας ή εκμετάλλευσης στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία. Ο Εντολοδόχος εκδίδοντας μηναία
εκκαθάριση μέχρι την 15η μέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα κατανέμει τις χρεώσεις σε κάθε Συμμισθωτή
(Εdison International S.p.A) σύμφωνα με το ποσοστό του καθενός στην Σύμβαση.

2.16

Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και οφέλη ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (18) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

2.17 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

2.18 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. Σημειώνεται ότι τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την πρώτη
χρήση 18 Μαρτίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

3.1

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ολόκληρης της πρώτης φάσης της βιομηχανίας
υδρογονανθράκων (upstream) που περιλαμβάνει την έρευνα με την διενέργεια γεωτρήσεων και άλλων εργασιών
για ανεύρεση και εντοπισμό υδρογονανθράκων και άλλων εργασιών για ανεύρεση και εντοπισμό
υδρογονανθράκων και την εκμετάλλευση τους στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά).
Ως εκ τούτου η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνος αγοράς,
πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Σε γενικές γραμμές τα θέματα που επηρεάζουν την λειτουργία
της Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω:
Μακροοικονομικό Περιβάλλον: Μετά από 8 χρόνια οικονομικής ύφεσης και αστάθειας έως το 2016, κατά τη
διάρκεια των οποίων το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά -26%, το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον
στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικές προκλήσεις. Στο τέλος του 2016, το ΑΕΠ επανήλθε στα επίπεδα
του 2014, χρονιά κατά την οποία είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, αυξανόμενο κατά +0,4% κατά
τη διάρκεια του έτους, αντισταθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την πτώση που σημειώθηκε το 2015 λόγω των
συνθηκών αβεβαιότητας γύρω από την ελληνική οικονομία.
Το πρόγραμμα στήριξης συμφωνήθηκε να εκταμιεύεται σε δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης από την κυβέρνηση της
χώρας μιας σειράς προσυμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και μέτρων λιτότητας. Προκειμένου να καταστούν
διαθέσιμες οι επόμενες δόσεις, θα πρέπει να ολοκληρώνονται επιτυχώς οι αξιολογήσεις του προγράμματος από
τους εκπροσώπους των διεθνών πιστωτών. Την 18.05.2017 η Ελληνική Βουλή ψήφισε τα προαπαιτούμενα μέτρα
για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την 15.06.2017 εγκρίθηκε από το Eurogroup η εκταμίευση
της δόσης ποσού 8,5 δις ευρώ.
Αν και το προαναφερόμενο πρόγραμμα στήριξης στοχεύει στη μείωση του κινδύνου οικονομικής
αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραμένει σε κάθε περίπτωση υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά µε την ορθή
υλοποίηση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις
κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος και οι επιδράσεις του στην οικονομία βρίσκονται εκτός
ελέγχου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω
γεγονότα η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει
ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
(α) Κίνδυνος αγοράς
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία διενεργεί συναλλαγές και σε συνάλλαγμα (δέχεται υπηρεσίες από προμηθευτές εξωτερικού). Ως εκ
τούτου, η εταιρεία εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η έκθεση της εταιρείας σε
συναλλαγματικό κίνδυνο ωστόσο δεν θεωρείται σημαντική.
ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (19) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων, καθώς η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
Με τη Σύμβασης Μίσθωσης η εταιρεία έχει οριστεί ως Εντολοδόχος όπου εκφράζει/εκπληρώνει τη συλλογική
βούληση των Συμμισθωτών και είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές εργασίες και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνη για
τις πληρωμές προς προμηθευτές. Η εταιρεία λαμβάνει από τους λοιπούς Συμμισθωτές χρηματικές καταβολές
(cash calls) κατά το ποσοστό τους στη Σύμβαση Μίσθωσης, και εν συνεχεία καταβάλει τα ποσά στους
προμηθευτές. Η Διοίκηση προσδιορίζει έγκαιρα της ταμειακές ανάγκες που προκύπτουν δυνάμει των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης και ενημερώνει έγκαιρα τους Συμμισθωτές.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος βρίσκεται στα χρηματικά διαθέσιμα και στις καταθέσεις τραπεζών και
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, καθώς και στις απαιτήσεις από τους συμμισθωτές, όπου η Εταιρεία ενεργεί ως
εντολοδόχος για τις εργασίες που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης. Η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα ως συστημικά. Ο πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει
από τους συμμισθωτές θεωρείται χαμηλός καθότι οι συμμισθωτές είναι αναγνωρισμένες εταιρείες του κλάδου με
μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
Η πιστωτική φερεγγυότητα των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων αξιολογείται με αναφορά σε
εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησεις Moody’s, όπως παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα.

Αξιολόγηση τραπεζών (€)

Κατά την
31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

Caa3

1.363.548
1.363.548

1.663.955
1.663.955

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδυνάμων και διαθεσίμων από
τη μητρική εταιρεία. Όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι πληρωτέες εντός ενός έτους από την ημερομηνία
του ισολογισμού.

3.2

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς
συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα
προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει
περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα διαχείρισης των κεφαλαίων της καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις
και διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της.
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Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές
εξ ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα.
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (20) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες.
Φόρος εισοδήματος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο
εισοδήματος. Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι
αβέβαιος.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το
ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό
από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
Το φορολογικό καθεστώς της εταιρείας ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της Σύμβασης Μίσθωσης. Η
εταιρεία υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή 20%, καθώς και σε περιφερειακό φόρο με
συντελεστή 5%.
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Ασώματες Ακινητοποιήσεις

`

Δικαιώματα
και άδειες

Σύνολο

Κόστος
Έναρξη Χρήσης 18 Μαρτίου 2015
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

339.931
339.931

339.931
339.931

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Έναρξη Χρήσης 18 Μαρτίου 2015
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

30.556
30.556

30.556
30.556

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015

309.375

309.375

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

339.931
167.048
506.979

339.931
167.048
506.979

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

30.556
66.480
97.035

30.556
66.480
97.035

409.943

409.943

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (21) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Οι προσθήκες στις ασώματες ακινητοποιήσεις το 2015 αφορούν ποσό που κατεβλήθη στην Ελληνικά Πετρέλαια
Α.Ε. και την Petroceltic Resources Plc, ως τίμημα μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς την ΕΛΠΕ
ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ Α.Ε. της Σύμβασης Μίσθωσης Παραχώρησης της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
της θαλάσσιας περιοχής Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά), Ν.4299-3/10/2014 ΦΕΚ Α221.
Οι προσθήκες στις ασώματες ακινητοποιήσεις το 2016 αφορούν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
σύμφωνα με την από 8 Φεβρουαρίου 2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των εταιρειών ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ,
Petroceltic Resources Plc & Edison International S.p.A, με την οποία η Petroceltic Resources Plc αποχωρεί από
την παραχώρηση της περιοχής του Δ. Πατραϊκού Κόλπου και μεταβιβάζει το σύνολο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών της, στις ΕΛΠΕ Πατραϊκός Α.Ε. και Edison International S.p.A., κάθε μία εκ των οποίων αυξάνει
το ποσοστό συμμετοχής της σε 50%.
Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
(Δυτικά) έχει διάρκεια 8 έτη.
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Προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δοσμένες εγγυήσεις

Κατά την
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκεμβρίου 2015
7.018
7.018

Σύνολο

7.018

7.018

Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν καταβληθέντα ποσά ως εγγύηση για μίσθωση χώρων γραφείων στην διεύθυνση
έδρας οι οποίοι μισθώνονται από την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..
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Απαιτήσεις από Συμμισθωτές
Κατά την
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκεμβρίου 2015

Απαιτήσεις από Συμμισθωτές
Σύνολο

-

55.127
55.127

Οι απαιτήσεις από Συμμισθωτές αφορούν ποσά εισπρακτέα που προκύπτουν από τις εργασίες που απορρέουν από
την δραστηριότητα της Εταιρείας με βάση τη Σύμβαση Μίσθωσης.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση Συνδιαχείρισης της παραχώρησης (Joined Operating Agreement, 4.7.2014) ο
Εντολοδόχος (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ) μέχρι την 15η ημέρα του κάθε ημερολογιακού μήνα αποστέλλει στον κάθε
Συμμισθωτή (Edison International S.p.A.) μια κατάσταση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί τον
προηγούμενο ημερολογιακό μήνα καθώς και μια εκτίμηση των χρημάτων που θα απαιτηθούν τον επόμενο
ημερολογιακό μήνα για ερευνητικές εργασίες. Από τις ανωτέρω καταστάσεις προκύπτει εάν υπάρχει ποσό που
θα πρέπει να καταβληθεί από το Συμμισθωτή.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (22) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)
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Λοιπές απαιτήσεις
Κατά την
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015

Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

413.984
413.984

206.167
206.167

Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων αφορά κυρίως απαίτηση από επιστρεπτέο Φ.Π.Α. € 393.092 (2015: €
206.167).
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31 Δεκέμβριος 2016

31 Δεκέμβριος 2015

1.412
1.362.137
1.363.548

840
1.663.115
1.663.955

Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα σε τράπεζες
Σύνολο

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. Οι καταθέσεις
όψεως της εταιρείας είναι άτοκες. Η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
αναγνωρισμένα ως συστημικά.
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Μετοχικό κεφάλαιο

Έναρξη χρήσης 18 Μαρτίου 2015
Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου
31 Δεκεμβρίου 2015
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
31 Δεκέμβριος 2016

Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Σύνολο

2.600.000
2.600.000
2.600.000
5.200.000

2.600.000
2.600.000
2.600.000
5.200.000

2.600.000
2.600.000
2.600.000
5.200.000

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε μετόχους και είναι
πλήρως καταβεβλημένο. Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας είναι € 1,00. Η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 26 Ιανουαρίου 2016, αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την
καταβολή μετρητών κατά το ποσό των € 2.600.000 με την έκδοση 2.600.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής
αξίας € 1,00 η κάθε μία. Η καταβολή έγινε σε τέσσερις δόσεις ως εξής: 1/2/2016: € 1.400.000, 16/5/2016:
€ 500,000 , 18/8/2016 € 400.000, 1/11/2016 € 300.000.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (23) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)
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Υποχρεώσεις προς συμμισθωτές
Κατά την
31 Δεκέμβριος 2016 31 Δεκέμβριος 2015

Υποχρεώσεις προς συμμισθωτές
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41.615

-

41.615

-

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Κατά την
31 Δεκέμβριος 2016 31 Δεκέμβριος 2015

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιποί Φόροι Τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις

221.746
449.389
127.366
26.340
-

93.445
178.913
165.086
4.346

Σύνολο

824.841

441.790

Το υπόλοιπο των προμηθευτών αποτελείται από ποσά πληρωτέα τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες εργασιών
για ανεύρεση και εντοπισμό υδρογονανθράκων στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου. Οι λοιπές
υποχρεώσεις αφορούν προκαταβολές από συμμισθωτές.
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Διοικητικά έξοδα

Διοικητικά έξοδα εργασιών έρευνας
Σύνολο

Για τη χρήση
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015
(20.180)
(7.442)
(20.180)

(7.442)

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας περιλαμβάνουν δαπάνες υπηρεσιών από τους ορκωτούς ελεγκτές και έξοδα
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (24) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)
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Ερευνητικές Δαπάνες
Για τη χρήση
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015

Ερευνητικές δαπάνες διοικητικών εργασιών από
συνδεδεμένες επιχειρήσεις

(33.954)

(87.946)

Ερευνητικές δαπάνες γεωλογικών και γεωφυσικών εργασιών
από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Ερευνητικές δαπάνες γεωλογικών και γεωφυσικών εργασιών

(486.221)
(2.505.292)

(245.963)
(458.220)

Σύνολο

(3.025.466)

(792.129)

Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες έρευνας της Εταιρείας εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους,
σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που περιγράφεται στη σημείωση 2. Το 2016 αφορούσαν σε εργασίες έρευνας
στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά). Η σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως ως N. 4299 - Τεύχος A,
221/03-10-14.
Το σύνολο των ερευνητικών δαπανών ύψους € 5.505.610,00 που αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016
έως και 30 Ιουνίου 2016 έχει αναγνωριστεί από τον Εκμισθωτή με την Αρ.175760 / 15.04.2016 επιστολή του ως
Πραγματική Δαπάνη σύμφωνα με την Σύμβαση Μίσθωσης (Νόμος 4299 ΦΕΚ Α’/221/03.10.2014) και
θεωρούνται ως Εκπιπτόμενα Έξοδα δυνάμει της εν λόγω Σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό των ερευνητικών
δαπανών ύψους € 635.691 που αφορούν την περίοδο από 1 Ιουνίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει
υποβληθεί στον Εκμισθωτή με την αναγνώριση τους να αναμένεται μέσα στο 2017.
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Λοιπά (έξοδα)

Λοιπά (έξοδα)

16

Για τη χρήση
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015
(858)
(858)
-

Λοιπά κέρδη

Λοιπά κέρδη
Σύνολο

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (25) από (29)

Για τη χρήση
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015
5.022
5.022
-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Χρηματοοικονομικά έξοδα
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Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

Για τη χρήση
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015
(1.730)
(579)
(1.730)
(579)

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνονται διάφορα έξοδα τραπεζικών συναλλαγών.
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Φόρος εισοδήματος
Για τη χρήση
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές
Φόρος που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποιηθείσες ερευνητικές
δαπάνες (άρθ.14.5 Ν.4299/2014)
Φόρος που αντιστοιχεί σε έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά
Σύνολο

(3.043.213)

(800.149)

(760.803)

(200.037)

784.090

173.136

(23.287)
(0)

26.901
-

Το φορολογικό καθεστώς της εταιρείας ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της Σύμβασης Μίσθωσης. Η
εταιρεία υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή 20%, καθώς και σε περιφερειακό φόρο με
συντελεστή 5%.
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις

Επιχειρηματικά θέματα
α) Δεν υπάρχουν εκκρεμείς νομικές υποθέσεις για την Εταιρεία.
β) Την 4 Σεπτεμβρίου 2014 η εταιρεία παρείχε Τραπεζική Εγγύηση αναφορικά με την Υποχρέωση Ελάχιστης
Δαπάνης όπως προκύπτει από τη Σύμβαση Μίσθωσης ύψους € 2.666.667, ύψος στο οποίο παρέμενε έως και την
ημερομηνία λήξης. Στις 10 Φεβρουαρίου 2016, λόγω της αύξησης της συμμετοχής της στη Σύμβαση Μίσθωσης
στο 50% όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) ανωτέρω, τροποποιήθηκε η προηγούμενη Τραπεζική Εγγύηση σε
ποσό € 4.000.000 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της συνολικής Τραπεζικής Εγγύησης € 8.000.000. Η
Τραπεζική Εγγύηση έπειτα από τις απομειώσεις με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό
€ 480.925,27 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της συνολικής Τραπεζικής Εγγύησης € 961.850,55 (31.12.2016).
Ωστόσο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης ερευνητικών δαπανών μέσα στο 2017 ποσού € 635.691
που αντιστοιχεί στις ερευνητικές δαπάνες που αφορούν την περίοδο από 1 Ιουνίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου
2016 η Τραπεζική Εγγύηση αναμένεται να ανέρχεται στο ποσό των € 163.079,77 που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
50% της συνολικής Τραπεζικής Εγγύησης € 326.159,55.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (26) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Φορολογικά θέματα
β) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές
φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους.
Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους
τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της κείμενης
φορολογικής νομοθεσίας. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού,
το οποίο, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, υποκαθιστά τον έλεγχο από τη δημόσια αρχή, η οποία
όμως διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερου ελέγχου. Η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές και
έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, για την πρώτη χρήση 2015.
Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers
Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές
επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Δεσμεύσεις και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
i. Μίσθωση γραφείων

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης των κεντρικών γραφείων της (έδρα της Εταιρείας), διάρκειας
μέχρι την 30η Ιουνίου του 2022, με τη Μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Το συνολικό ποσό των
ελάχιστων μισθωμάτων που θα καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης εκτιμάται την
31/12/2016 στο ποσό των € 223.546.
Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζεται η χρονολογική ανάλυση καταβολής των ανωτέρω

Για τη χρήση που έληξε
31 Δεκέμβριος 2016
Μισθώματα 1 έτους
Μισθώματα > 1 έτους και < των 5 ετών
Μισθώματα > των 5 ετών
Σύνολο

40.645
162.579
20.322
223.546

ii. Υποχρέωση ελάχιστης δαπάνης
Ο μισθωτής, σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του για τη διεξαγωγή Εργασιών Πετρελαίων εντός της Συμβατικής
Περιοχής υποχρεούται σε Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών προς εκτέλεση, σε κάθε Φάση του Βασικού Σταδίου
Ερευνών, όπως αναλύεται στο ΦΕΚ Α 221 03/10/2014 Άρθρο 3. Το πρόγραμμα ελάχιστων εργασιών αφορά το
σύνολο των εργασιών έρευνας στη θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά). Η υποχρέωση
ελάχιστης δαπάνης για την εταιρεία ανέρχεται κατά το ποσοστό της στο δικαίωμα έρευνας στη περιοχή (50% στις
31 Δεκεμβρίου 2016).
Η κάθε Φάση του σταδίου ερευνών είναι ανεξάρτητη από την επόμενη. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει να μην
εισέλθει στην κάθε Φάση και να διακόψει τις εργασίες έρευνας.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (27) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Πρόγραμμα
Ελάχιστων
Εργασιών

Φάση 1
Έτος 1

Υποχρέωση
Ελάχιστης
Δαπάνης

Έτος 2

Φάση 2
Έτος 3

€8 εκατομμύρια

Έτος 4

Έτος 5

€12 εκατομμύρια

Φάση 3
Έτος 6

Έτος 7

Έτος 8

€12 εκατομμύρια

Στην 1η Ερευνητική Φάση και για την περίοδο από 03 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκέμβριου 2016 ο Ανάδοχος
έχει ήδη δαπανήσει το ποσό των € 7.673.840 σε ερευνητικές εργασίες.
iii. Στρεμματική αποζημίωση
Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στρεμματική αποζημίωση στην Ελληνική Δημοκρατία, ποσού € 18.920
ετησίως κατά τη διάρκεια της 1ης Φάσης του σταδίου ερευνών (€ 10 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της αρχικής
Συμβατικής Περιοχής - 1.892 τετ. χλμ. κατά την 1η φάση)
Κατά τη διάρκεια της 2ης Φάσης του σταδίου ερευνών η αποζημίωση ανέρχεται σε € 15 ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως – 1.419 τετ. χλμ. κατά την 2η Φάση.
Κατά τη διάρκεια της 3ης Φάσης του σταδίου ερευνών η αποζημίωση ανέρχεται σε € 20 ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως και για κάθε παράταση αυτού – 946 τετ. χλμ. κατά την 3η Φάση.
Το ποσό της στρεμματικής αποζημίωσης θα βαρύνει κάθε Συμμισθωτή ανάλογα με το ποσοστό του στη Σύμβαση
Μίσθωσης.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
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Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της
κεφαλαίου. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα.
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τις παρακάτω εταιρείες του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:
i.

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

ii.

Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Α.Ε.

iii.

Ασπροφός Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.

Οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης καθώς και τα ενοίκια και κοινόχρηστες δαπάνες, προέρχονται από
χρεώσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενώ η παροχή γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών υπηρεσιών
προέρχεται από χρεώσεις των 3 παραπάνω συναλλασσόμενων εταιρειών.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Α.Ε. (θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με ποσοστό 100%) τιμολογεί την Εταιρεία για την αναλογία του χρόνου που δαπανούν οι
υπάλληλοί της για την παροχή γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών και εν γένει διοικητικών και συναφών
υπηρεσιών που αφορούν άμεσα στην εκτέλεση και διαχείριση της από 14.5.2014 Σύμβασης Μίσθωσης για την
παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Πατραϊκός
Κόλπος (Δυτικά), κυρωθείσας με τον Ν. 4299/2014 (ΦΕΚ Ά 221/3.10.2014).
Στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν κυρίως παροχή γεωλογικών,
γεωφυσικών, γεωτρητικών και εν γένει διοικητικών και συναφών υπηρεσιών κατά το ποσοστό συμμετοχής της
Εταιρείας στη Σύμβαση Μίσθωσης. Η Εταιρεία ενεργώντας ως εντολοδόχος λαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων
με βάση τη Σύμβαση Μίσθωσης και κατανέμει τις παρακάτω χρεώσεις σε κάθε Συμμισθωτή. Στον παρακάτω
πίνακα αναφέρονται οι συνολικές χρεώσεις.
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (28) από (29)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
(Ποσά σε Ευρώ)

Για τη χρήση
31 Δεκέμβριος 2016
31 Δεκέμβριος 2015
Λήψη υπηρεσιών
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Ενοίκια και κοινόχρηστες δαπάνες
Παροχή γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών υπηρεσιών
Σύνολο

287.737
66.445
857.930
1.212.111

160.000
47.684
542.376
750.060

Στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης συμπεριλαμβάνονται υπόλοιπα που προκύπτουν από τις ανωτέρω
αγορές/πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών με συνδεδεμένα μέρη κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης.

Κατά την
31 Δεκέμβριος 2016 31 Δεκέμβριος 2015
Υπόλοιπο προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
(Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις)
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή
Υδρογονανθράκων Α.Ε.
Ασπροφός Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.
Σύνολο

303.236

20.227

146.153
-

143.927
14.760

449.389

178.913

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έλαβαν αμοιβές για την χρήση 2016.
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 22 Μαΐου 2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000). Η καταβολή της πρώτης
δόσης τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2017.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (29) από (29)

