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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή  

Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή 
Τδξνγνλαλζξάθσλ Γπηηθνύ Παηξατθνύ Κόιπνπ Α.Δ.» 
 
Έκθεζη Ελέγσος επί ηων Χπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων 
 
Γνώμη 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά 
Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Γπηηθνύ Παηξατθνύ Κόιπνπ Α.Δ.» (ε 
Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 
Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 
ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε 
ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, 
από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα 
θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Γπηηθνύ Παηξατθνύ Κόιπνπ Α.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 
ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(ΓΠΥΑ), όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Βάζη γνώμηρ 
 
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά 
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα 
απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία 
ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ 
Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 
θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο 
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα 
Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη 
θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. 
 
Άλλο Θέμα 
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
31 Γεθεκβξίνπ 2016 ειέγρζεθαλ από άιιε ειεγθηηθή εηαηξεία. Γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε ν 
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο εμέδσζε ηελ 10ε Ινπιίνπ 2017 έθζεζε ειέγρνπ κε ζύκθσλε 
γλώκε. 
 



 

 
ειίδα (6) απφ (35) 

Άλλερ πληποθοπίερ 
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ 
ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά 
ζηελ “Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ”, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ 
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ. 
 
Η γλώκε καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο 
θαη δελ εθθξάδνπκε κε ηε γλώκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί 
απηώλ. 
 
ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη 
λα αλαγλώζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο 
πιεξνθνξίεο είλαη νπζησδώο αζπλεπείο κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλώζεηο 
πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή αιιηώο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο. Δάλ, κε 
βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη νπζηώδεο 
ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλόο 
απηό. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην  ζέκα απηό. 
 
Εςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ επί ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 
 
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε 
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο. 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα 
ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, 
γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα 
δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα 
πξνρσξήζεη ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 
 
Εςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 
 
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο 
ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε 
νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ 
επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο 
απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο 
ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη 
ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη 
ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 
 
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο 

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

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

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

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

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

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



 

 
ειίδα (8) απφ (35) 

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

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

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

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

 
 
ηε εκείσζε 2.1 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλόο όηη 
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο είραλ θαηαζηεί κηθξόηεξα ηνπ 50% 
ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ζπληξέρνπλ ιόγνη εθαξκνγήο ηνπ 
άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

Αζήλα, 19 Ινπιίνπ 2018 
 

Η Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
 
 
 
 

Υξηζηηάλα Παλαγίδνπ 
ΑΜ ΟΔΛ: 62141 

 
ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) Α.Δ. 

Οξθσηνί Διεγθηέο – Λνγηζηέο Α.Δ. 
Υεηκάξξαο 8B 

15125 Μαξνύζη 
Διιάδα 

Α.Μ. ΟΔΛ 107 
 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
ειίδα (9) απφ (35) 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 

εκ.  31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Άπια Πεξνπζηαθά ηνηρεία 5 341.587 409.943

Πξνθαηαβνιέο θαη Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 6 7.018 7.018

ύλνιν Με Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 348.605 416.961

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Απαηηήζεηο απφ πκκηζζσηέο 7 41.193 -

Λνηπέο Απαηηήζεηο 8 499.791 413.984

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 9 225.743 1.363.548

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 766.727 1.777.533

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 1.115.332 2.194.494

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 10 5.700.000 5.200.000

Απνηειέζκαηα εηο Νένλ (4.821.486) (3.871.962)

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 878.514 1.328.038

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Τπνρξεψζεηο πξνο πκκηζζσηέο 11 - 41.615

Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 12 236.818 824.841

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 236.818 866.456

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 236.818 866.456

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 1.115.332 2.194.494

Καηα ηελ

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2017 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο  5 Ηνπιίνπ 2018. 

Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο Ησάλλεο Γξεγνξίνπ ηέθαλνο Παπαδεκεηξίνπ

Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
ειίδα (10) απφ (35) 

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

εκ.  31 Γεθεκβξίνπ 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 13 (21.480) (20.180)

Δξεπλεηηθέο δαπάλεο 14 (913.473) (3.025.466)

Λνηπά έζνδα/(έμνδα) - θαζαξά 15 (8.260) (858)

Λνηπέο (δεκίεο)/θέξδε - θαζαξά 16 - 5.022

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα (943.213) (3.041.483)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 17 (811) (1.730)

Εεκηέο πξν θόξσλ (944.024) (3.043.213)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 18 - -

Καζαξέο δεκηέο ρξήζεο (944.024) (3.043.213)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκίεο), θαζαξά από 

θνξνινγία
- -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο (944.024) (3.043.213)

Υξήζε πνπ έιεμε ηελ

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
ειίδα (11) απφ (35) 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνηειέζκα 

ηα εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Έλαξμε ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 2.600.000 (800.149) 1.799.851

Καζαξέο δεκίεο έηνπο (3.043.213) (3.043.213)

πλνιηθά  εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - (3.043.213) (3.043.213)

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 10 2.600.000 (28.600) 2.571.400

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 5.200.000 (3.871.962) 1.328.038

Καζαξέο δεκίεο έηνπο (944.024) (944.024)

πλνιηθά  εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - (944.024) (944.024)

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 10 500.000 (5.500) 494.500

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 5.700.000 (4.821.486) 878.514  

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
ειίδα (12) απφ (35) 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκ. 31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Εεκίεο πξν θόξσλ (944.024) (3.043.213)

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 5 68.357 66.480

Υξεκαηννηθνλνκηθά 'Δμνδα 17 811 -

(874.856) (2.976.732)

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο

(Αχμεζε)  Απαηηήζεσλ 7 & 8 (127.000) (152.691)

(Μείσζε) / Αχμεζε Τπνρξεψζεσλ 11 & 12 (629.638) 424.666

(756.638) 271.975

Καζαξέο Σακεηαθέο Δθξνέο από Λεηηνπξγηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο (1.631.494) (2.704.757)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5 - (167.048)

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο - (167.048)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 494.500 2.571.400

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηαβιεζέληα (811)

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 493.689 2.571.400

Καζαξή (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα (1.137.805) (300.405)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο 

ρξήζεο 1.363.548 1.663.955

Καζαξή (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα 9 (1.137.805) (300.406)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο 225.743 1.363.548

Υξήζε πνπ έιεμε ηελ

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (13) απφ (35) 

εκεηώζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ 

ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. «ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ 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 ΠΑΣΡΑΗΚΟ 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 είρε σο εμήο: 

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.          33 1/3% 

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

Petroceltic Resources plc           33 1/3% 

Δπηπξφζζεηα ηα δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πκκηζζσησλ δηέπνληαη θαη απφ ηελ 

χκβαζε πλδηαρείξηζεο (Joined Operating Agreement, 4.7.2014) ζρεηηθά κε ηελ χκβαζε Μίζζσζεο ηνπ 

Παηξατθνχ Κφιπνπ (Γπηηθά). 

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 

ΠΑΣΡΑΗΚΟ Α.Δ. 100% ζπγαηξηθή ηεο. Με ηε χκβαζε 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 κεηαθπιίεηαη θαη ν αληίζηνηρνο 

ΦΠΑ φπνπ επηβάιιεηαη, ζε θάζε πκκηζζσηή. Ζ 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. 

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

εηαηξεηψλ ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ, 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%. 

ΔΛΠΔ Παηξατθφο Α.Δ.                50% 

Edison International S.p.A.          50% 

Με ηελ ππ αξ. πξση.618/31.05.2017 ε ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ. 

(ΔΓΔΤ) αλαθνίλσζε ζηνλ Μηζζσηή φηη «ζα αζθεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δθκηζζσηή πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ Νφκνπ 2289/1995 (σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη), είηε απηέο έρνπλ 

ππνγξαθεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ είηε 

ππνγξάθνληαη απφ ηελ ίδηα γηα ινγαξηαζκφ απηνχ». 

Ζ 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%  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (14) απφ (35) 

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. 

χκθσλα κε ηελ χκβαζε Μίζζσζεο ν Μηζζσηήο έρεη δηεμάγεη ηελ Πξψηε Φάζε ηνπ Βαζηθνχ ηαδίνπ Δξεπλψλ 

δηάξθεηαο 3 εηψλ θαζψο θαη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μηζζσηή  Πξψηεο 

Φάζεο δπλάκεη ηεο απφ 29 Απγνχζηνπ 2017 ππ. αξ. πξση.864 Απφθαζε ηεο ΔΓΔΤ.  

Ο Μηζζσηήο έρεη εθπιεξψζεη δε ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο αλαγξαθφκελεο ζην άξζξν 3.2 ζηελ χκβαζε Μίζζσζεο 

Διάρηζηεο Δξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επαλεπεμεξγαζία 1.500 ρικ. πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη θαηαγξαθή (3D) 

έθηαζεο 800 ηεηξαγσληθψλ ρικ. θαη (2D) 300 ρικ. πεξηθεξεηαθψλ γξακκψλ, αλάπηπμε ηεθηνληθνχ κνληέινπ, 

πεηξνθπζηθέο κειέηεο θηι. θαη πιήζνο άιισλ εξγαζηψλ πέξαλ ησλ Διαρίζησλ Δξγαζηψλ. Αλαιπηηθά, έρεη 

νινθιεξσζεί ε επαλεπεμεξγαζία 2.000 ρικ. πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ, έρεη εθηειεζηεί ην πξφγξακκα ζαιάζζησλ 

ζεηζκηθψλ θαηαγξαθψλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ (3D) έθηαζεο 1.822 ηεη. ρικ. θαη δηζδηάζηαησλ (2D) κήθνπο 325 ρικ. 

θαζψο θαη έρεη νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη ε εξκελεία ηνπο. Παξάιιεια, έρνπλ εθπνλεζεί γεσινγηθέο θαη 

άιιεο κειέηεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε Μίζζσζεο.  Όιεο νη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

απφιπηε αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Σν 2018 ν Μηζζσηήο ππέβαιιε ζηνλ Δθκηζζσηή γλσζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

έρεη εηζέιζεη ζηελ Γεχηεξε Φάζε ηνπ Βαζηθνχ ηαδίνπ Δξεπλψλ δηάξθεηαο 2 εηψλ, κε εκεξνκελία έλαξμεο 3 

Απξηιίνπ 2018. Δίλαη ζε εμέιημε γεσινγηθέο, γεσθπζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαζψο θαη εξγαζίεο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξψηεο ππνρξεσηηθήο εξεπλεηηθήο γεψηξεζεο. ε δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ε εθπφλεζε γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ κειεηψλ. 

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

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

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

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2017.  

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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε 2017 εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 5 Ηνπιίνπ 2018. Οη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ηε Γεκνζίεπζή ηνπο. 

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 αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

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

εθηφο εάλ έρεη δεισζεί δηαθνξεηηθά. 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΤΣΗΚΟΤ ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ.  γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2017 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε («ΔΔ») θαη παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο κε βάζε ηελ 

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


ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (15) απφ (35) 

αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο είραλ θαηαζηεί κηθξφηεξα ηνπ 50% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζα ιάβεη απφθαζε γηα ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεινπ κέηξνπ, ψζηε λα 

ελαξκνληζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ. Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, κε ηελ απφ  26 Ηαλνπαξίνπ 2018 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €500.000. 

Ζ εηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, θαζψο θαη ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηε εκ. 4. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε 

Γηνίθεζε αμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη άιινπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη αλακελφκελα ππφ εχινγεο 

ζπλζήθεο.  

2.2 Αιιαγέο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο 

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

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

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

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

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

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2017. 

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

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

απνζαθεληζηεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε 

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

νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

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

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

ηίηινπο κέρξη ηελ αληηζηξνθή ησλ κε πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δεκηψλ.  

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

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

θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

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

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

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο 

ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο.  

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

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

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

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

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

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

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

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

δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 
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Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (16) απφ (35) 

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

πηνζεηεζεί λωξίηεξα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

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

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

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

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

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

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

παξακέλεη νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε.  

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

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

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο γξαθείσλ απφ ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (εκ. 20). Ωζηφζν, ε 

Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξίζεη ζε πνην βαζκφ απηέο νη δεζκεχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε αλαγλψξηζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε κειινληηθέο πιεξσκέο, θαζψο θαη πψο θάηη ηέηνην 

ζα επεξέαδε ην θέξδνο θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

νξηζκέλεο απφ ηηο δεζκεχζεηο ελδέρεηαη λα εμαηξνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ σο 

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

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

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

πξνηχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ κελψλ. 
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Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (17) απφ (35) 

 ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καηαζηάζεηο. 

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

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

1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ απαηηήζεηο ζρεηηθά 

κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ (α) ησλ επηπηψζεσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

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

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

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

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

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

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

έρεη επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

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

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

επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

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

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

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

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

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

ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  

 ΓΛΠ 28: Μαθξνπξόζεζκεο πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο 

(Σξνπνπνηήζεηο) 

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

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

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

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

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

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

εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 28, ζε απηέο ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε 
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κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΠ 9 ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νληφηεηα δελ 

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

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

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

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΓΓΠΥΑ 22: πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο 

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

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

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

ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα φπνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κε ρξεκαηηθφ 

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

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

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

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

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

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

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

ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 Δλλνηνινγηθό πιαίζην Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αλαβαζκίζεηο απηέο δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο: νη ηξνπνπνηήζεηο 

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

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

νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ή παξφκνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, δχλαηαη λα 

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

αλαγλψξηζε. 

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

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

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

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

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

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

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

ζεψξεζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αιιαγψλ ζηα πξαγκαηηθά 
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πεξηζηαηηθά θαη ηηο πεξηζηάζεηο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 

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

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

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

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

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

ρξεζηκνπνηνχλ επηθαηξνπνηεκέλεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο  

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

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

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

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

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

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

ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

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

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

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

απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

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

ζην ΓΠΥΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ 

απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηκεηξά εθ λένπ ηε ζπκκεηνρή πνπ πξνεγνπκέλσο 

θαηείρε ζηελ επηρείξεζε απηή. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα απνθηά απφ θνηλνχ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα δελ επηκεηξά εθ λένπ ηε ζπκκεηνρή πνπ πξνεγνπκέλσο θαηείρε ζηελ επηρείξεζε απηή.  

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

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

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

δεκηνχξγεζαλ ηα δηαλεκεηέα θέξδε έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

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

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

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

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

ζπκπεξηιεθζεί ζηα θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ γεληθφ δαλεηζκφ.  

2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 (α) Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα αναθοπάρ 

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

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο 

Δηαηξείαο. 

 (β) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Δικαιώμαηα και άδειερ 

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

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ζ 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 

ΠΑΣΡΑΗΚΟ ΚΟΛΠΟ (Γπηηθά) έρεη δηάξθεηα 8 έηε. 

2.5 Έξεπλα θαη αμηνιόγεζε νξπθηώλ πόξσλ 

(α) Πεπιοςζιακά ζηοισεία έπεςναρ και αξιολόγηζηρ  

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 άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ή 

αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ αλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. 

(β) Ανάπηςξη ενζώμαηυν και αύλυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν  

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

γεσηξήζεηο εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκσλ πεγψλ / θνηηαζκάησλ θεθαιαηνπνηνχληαη κέζα ζηα άπια θαη 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) Πάγια ζηοισεία ενεπγηηικού παπαγυγήρ πεηπελαίος και αεπίος  

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

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή εθκεηαιιεχζηκσλ θνηηαζκάησλ. Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ παξαγσγήο θαζφηη βξίζθεηαη αθφκε ζε ζηάδην έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο. 

(δ) Αποζβέζειρ πεπιοςζιακών ζηοισείυν  

Σα ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά 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. 
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(ε) Απομείυζη – Πεπιοςζιακά ζηοισεία έπεςναρ και αξιολόγηζηρ  

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) Απομείυζη – Αποδεδειγμένα ενζώμαηα πεπιοςζιακά ζηοισεία ενεπγηηικού πεηπελαίος και αεπίος και άςλα 

πάγια  

Απνδεδεηγκέλα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ θαη άπια πάγηα, εμεηάδνληαη γηα 

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

πξφθεηηαη λα αλαθηεζεί. Ζ 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 πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

νκαδνπνηνχληαη ζην θαηψηαην επίπεδν γηα ην νπνίν ππάξρνπλ μερσξηζηά αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο. 

2.6 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ε Δηαηξεία εθηηκά θαηά πφζνλ πθίζηαληαη ελδείμεηο απνκείσζεο. Δάλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απνκείσζε ή εάλ απαηηείηαη εηήζηνο έιεγρνο απνκείσζεο ηνπ παγίνπ, ηφηε ππνινγίδεηαη ε 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο ή θαη ζπρλφηεξα εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη ελδείμεηο 

ηα νπνία λα ππνδεηθλχνπλ πηζαλή απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα 

αλαθηεζεί. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη 

ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο, κεησκέλεο κε ην 

απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ζπλζήθεο). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο 

δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθηηκάηαη ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη δεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηά ην 

παξειζφλ είηε έρνπλ κεησζεί είηε δελ πθίζηαληαη πιένλ. Δάλ ππάξμνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ε Δηαηξεία ππνινγίδεη 

ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ παγίνπ ή ηεο ΜΓΣΡ. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί θαηά ην παξειζφλ 

αληηζηξέθνληαη κφλν εθφζνλ έρνπλ αιιάμεη νη εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξφλν αλαγλψξηζεο 

ηεο δεκηάο. Ζ αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο επηηξέπεηαη κέρξη ην ζεκείν ζην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, νχηε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ κείνλ ηηο απνζβέζεηο εάλ απηφ δελ 

είρε απνκεησζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

2.7.1   Ταξινόμηζη 

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

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

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

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Δάνεια και απαιηήζειρ 

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

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

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

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα 
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δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο «Λνηπέο Απαηηήζεηο» θαη ηηο «Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο 

Απαηηήζεηο» ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

2.7.2   Αναγνώπιζη και επιμέηπηζη 

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

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

2.7.3   Σςμτηθιζμόρ σπημαηοοικονομικών ζηοισείυν ενεπγηηικού και παθηηικού 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 

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

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

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

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

αζέηεζεο, αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

2.7.4   Απομείυζη αξίαρ σπημαηοοικονομικών ζηοισείυν 

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

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

απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ βιέπε εκείσζε 2.8. 

2.8 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. Ζ 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 «Λεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα». 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.   

2.9 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 

ηξεηο κήλεο.  
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2.10 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. 

2.11  Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

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

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

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

πξνζαξκνζκέλν ζηηο κεηαβνιέο ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε πνπ αθνξνχλ 

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

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

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

ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

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

αλαθηεζεί ή λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε 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 ΠΑΣΡΑΗΚΟ Α.Δ.. 

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

εηαηξεηψλ ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ, 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%. 

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

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

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

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

απαηηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ. 

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

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

θνξνινγηθή απαίηεζε. 

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

ζπκςεθηζκφο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

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

δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ.  
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2.12   Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 ε εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ.  

2.13   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.  

2.14   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. 

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

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

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

ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε. 

2.15   Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 ε εηαηξεία δελ είρε πξαγκαηνπνηήζεη έζνδα. 

2.16   Καηαλνκή ρξεώζεσλ ζε πκκηζζσηέο 

Γπλάκεη ηεο θπξσζείζαο κε ηνλ Ν. 4299/2014 (ΦΔΚ Ά 221/3.10.2014) χκβαζεο Μίζζσζεο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή Παηξατθφο 

Κφιπνο (Γπηηθά), ν Δληνινδφρνο (ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ) ζπλάπηεη ηηο απαηηνχκελεο ζπκβάζεηο, ιακβάλεη ηα 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη θαηαρσξεί απηά δηαθεθξηκέλα αλά 

πεξηνρή έξεπλαο  ή εθκεηάιιεπζεο ζηα ηεξνχκελα απφ απηφλ βηβιία. Ο Δληνινδφρνο εθδίδνληαο κελαία 

εθθαζάξηζε κέρξη ηελ 15ε κέξα ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα θαηαλέκεη ηηο ρξεψζεηο ζε θάζε πκκηζζσηή 

(Δdison International S.p.A) ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηνπ θαζελφο ζηελ χκβαζε. 

2.17   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. 

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

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

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

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
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2.19 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

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

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

ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 – 31 Γεθεκβξίνπ 2016. 

2.20 ηξνγγπινπνηήζεηο 

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

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

αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

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

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

γηα αλεχξεζε θαη εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο 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: Μεηά απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο κεηαμχ 2009-2016, 

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

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

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

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

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

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

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

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ κηζζψλ θηλείηαη αθφκε ζε ρακειά επίπεδα.  

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

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

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

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

ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίζεη ηε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα. 

 

 (α)  Κίλδπλνο αγνξάο 

i) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

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

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

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν σζηφζν δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. 

ii) 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. 
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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. Ζ 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. Ζ 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. Ζ 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 κε 

κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα. 

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

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

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Αμηνιόγεζε ηξαπεδώλ (€) 31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Caa2 225.743 1.363.548

225.743 1.363.548

Καηά ηελ

 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

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

ηε κεηξηθή εηαηξεία.  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 θεθαιαηαθή δνκή ηεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο 

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

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

θεθαιαίνπ. 

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

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

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο. 

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

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

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

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

πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ 

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

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

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

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

επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη θαησηέξσ.  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (27) απφ (35) 

 (α) Φόπορ ειζοδήμαηορ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. Όηαλ ε Δηαηξεία πξέπεη λα πξνβεί ζε πιεξσκέο πνζψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθχγεη θαηά 

ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, νη ζρεηηθέο πιεξσκέο θαηαγξάθνληαη ζαλ απαηηήζεηο (εκ. 8).  

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

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

νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο.  

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

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

ζπληειεζηή 5%. 

5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Γηθαηώκαηα                    

θαη άδεηεο ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 339.931 339.931

Πξνζζήθεο 167.048 167.048

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 506.979 506.979

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 30.556 30.556

Απνζβέζεηο 66.480 66.480

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016 97.035 97.035

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 409.943 409.943

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 506.979 506.979

Πξνζζήθεο - -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 506.979 506.979

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 97.035 97.035

Απνζβέζεηο 68.357 68.357

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2017 165.392 165.392

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 341.587 341.587  

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (28) απφ (35) 

Οη πξνζζήθεο ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ην 2016 αθνξνχλ ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 8 Φεβξνπαξίνπ 2016 ππνγξαθείζα ζχκβαζε κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ, 

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%. 

Σν δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ΠΑΣΡΑΗΚΟ ΚΟΛΠΟ 

(Γπηηθά) έρεη δηάξθεηα 8 έηε. 

6 Πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 7.018 7.018

ύλνιν 7.018 7.018

Καηά ηελ

 

 

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

έδξαο νη νπνίνη κηζζψλνληαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.. 

7 Απαηηήζεηο από πκκηζζσηέο 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Απαηηήζεηο απφ πκκηζζσηέο 41.193 -

ύλνιν 41.193 -

Καηά ηελ

 

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

ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο κε  βάζε ηε χκβαζε Μίζζσζεο. 

χκθσλα κε ηε χκβαζε πλδηαρείξηζεο ηεο παξαρψξεζεο (Joined Operating Agreement, 4.7.2014) ν 

Δληνινδφρνο (ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ) κέρξη ηελ 15ε εκέξα ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ  κήλα απνζηέιιεη ζηνλ θάζε 

πκκηζζσηή   (Edison International S.p.A.) κηα θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ  πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ 

πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ κήλα θαζψο θαη κηα εθηίκεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ηνλ επφκελν 

εκεξνινγηαθφ κήλα  γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο.  Απφ ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο  πξνθχπηεη εάλ ππάξρεη πνζφ  πνπ 

ζα  πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ην πκκηζζσηή.  

Καηά ηελ 31.12.2016 πξνέθπςε ππνρξέσζε πξνο πκκηζζσηέο € 41.615 (εκ. 11). 

 

8 Λνηπέο απαηηήζεηο 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Λνηπέο απαηηήζεηο 499.791 413.984

ύλνιν 499.791 413.984

Καηά ηελ

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (29) απφ (35) 

Σν ππφινηπν ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ αθνξά θπξίσο απαίηεζε απφ επηζηξεπηέν Φ.Π.Α. € 494.917 (2016:  € 

393.092). 

9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 1.989 1.412

Γηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο 223.754 1.362.137

ύλνιν 225.743 1.363.548  

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

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

αλαγλσξηζκέλα σο ζπζηεκηθά. 

10 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο ύλνιν

Έλαξμε ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 2.600.000 2.600.000 2.600.000
31 Γεθέκβξηνο 2016 5.200.000 5.200.000 5.200.000

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 500.000 500.000 500.000
31 Γεθέκβξηνο 2017 5.700.000 5.700.000 5.700.000

 

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

πιήξσο θαηαβεβιεκέλν. Ζ νλνκαζηηθή αμία κηαο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη € 1,00. Ζ Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο 22 Μαΐνπ 2017, απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ € 500.000  κε ηελ έθδνζε 500.000 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο 

αμίαο € 1,00  ε θάζε κία. Ζ θαηαβνιή έγηλε ζε δπν δφζεηο σο εμήο: 29/5/2017: € 300.000, 29/9/2017: € 200,000. 

11 Τπνρξεώζεηο πξνο πκκηζζσηέο 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπκκηζζσηέο - 41.615

- 41.615

Καηά ηελ

 

Οη Τπνρξεψζεηο πξνο πκκηζζσηέο αθνξνχλ πνζά πιεξσηέα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο κε  βάζε ηε χκβαζε Μίζζσζεο (εκ. 7). Καηά ηελ 31.12.2017 πξνέθπςε 

απαίηεζε απφ πκκηζζσηέο € 41.193. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (30) απφ (35) 

12 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Πξνκεζεπηέο 52.261 221.746

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (εκ. 21) 127.685 449.389

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 54.529 127.366

Λνηπνί Φφξνη Σέιε 2.343 26.340

ύλνιν 236.818 824.841

Καηά ηελ

 

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.  

13   Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Γηνηθεηηθά έμνδα εξγαζηψλ έξεπλαο (21.480) (20.180)

ύλνιν (21.480) (20.180)

Γηα ηε ρξήζε 

 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο δαπάλεο ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη 

έμνδα πξνβνιήο. 

14 Δξεπλεηηθέο Γαπάλεο 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Δξεπλεηηθέο δαπάλεο δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ απφ 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (34.358) (33.954)

Δξεπλεηηθέο δαπάλεο γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ εξγαζηψλ 

απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (340.235) (486.221)

Δξεπλεηηθέο δαπάλεο γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ εξγαζηψλ (538.880) (2.505.292)

ύλνιν (913.473) (3.025.466)

Γηα ηε ρξήζε 

 

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

ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 2. Σν 2016 αθνξνχζαλ ηελ θαηαγξαθή 

δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ζεηζκηθψλ θαηαγξαθψλ θαη ην 2017 αθνξνχζαλ  ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζε γεσινγηθέο & γεσθπζηθέο κειέηεο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ Κφιπνπ 

(Γπηηθά). Ζ ζχκβαζε Μίζζσζεο θπξψζεθε απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο σο N. 4299 - Σεχρνο A, 221/03-10-14.  

Σν ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ χςνπο € 1.622.350 πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο 

θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2017 έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Δθκηζζσηή  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.  Δπίζεο ε πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ Μηζζσηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξψηε Φάζε 

ππεξέβε ηελ Τπνρξέσζε Διάρηζηεο Γαπάλεο θαη ην πνζφ ηεο ελ ιφγσ ππέξβαζεο 1.296.190,45 επξψ (100%) 

κεηαθέξζεθε θαη πηζηψζεθε έλαληη ηεο Τπνρξέσζεο Διάρηζηεο Γαπάλεο ηεο Γεχηεξεο Φάζεο. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (31) απφ (35) 

 

15   Λνηπά έζνδα / (έμνδα) - θαζαξά  

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Λνηπά (έμνδα) (8.260) (858)

(8.260) (858)

Γηα ηε ρξήζε 

 

16   Λνηπέο (δεκίεο) / θέξδε - θαζαξά 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Λνηπά θέξδε - 5.022

ύλνιν - 5.022

Γηα ηε ρξήζε 

 

17   Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (811) (1.730)

ύλνιν (811) (1.730)

Γηα ηε ρξήζε 

 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα έμνδα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

18 Φόξνο εηζνδήκαηνο  

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ (944.024) (3.043.213)

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο (273.767) (760.803)

Φφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θεθαιαηνπνηεζείζεο εξεπλεηηθέο 

δαπάλεο επί ησλ νπνηψλ δελ ππνινγίζηεθε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε

253.711 784.090

Φφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά 20.056 (23.287)

ύλνιν - -

Γηα ηε ρξήζε

 

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

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

ζπληειεζηή 5%, ν νπνίνο ζα εθαξκνζηεί θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο φπνπ θαη ζα αλαγλσξίζεη έζνδα. ην 

ηξέρνλ ζηάδην ηεο έξεπλαο ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή 29%. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζην πνζφ 

πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη θαζψο ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην ησλ εξεπλψλ, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επί ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ νη νπνίεο 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (32) απφ (35) 

θεθαιαηνπνηήζεθαλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, πνζνχ € 4.424.665, δελ είλαη αλαθηήζηκε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δελ αλαγλσξίζηεθε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 

19 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο 

Δπηρεηξεκαηηθά ζέκαηα 

α) Γελ ππάξρνπλ  εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ Δηαηξεία. 

β) Σελ 25 Οθησβξίνπ 2017 ε εηαηξία εθπιήξσζε ηελ Τπνρξέσζε Διάρηζηεο Γαπάλεο θαη επηζηξάθεθε ε 

Σξαπεδηθή Δγγχεζε. Ο Δθκηζζσηήο αλαγλψξηζε ην 100% ησλ  πξαγκαηνπνηζεηζψλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

Μηζζσηή γηα ην 2017, ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.622.350 επξψ.  Δπίζεο ε πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ Μηζζσηή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξψηε Φάζε ππεξέβε ηελ Τπνρξέσζε Διάρηζηεο Γαπάλεο θαη ην πνζφ ηεο ελ ιφγσ 

ππέξβαζεο 1.296.190,45 επξψ (100%) κεηαθέξζεθε θαη πηζηψζεθε έλαληη ηεο Τπνρξέσζεο Διάρηζηεο Γαπάλεο 

ηεο Γεχηεξεο Φάζεο.  

 

Φνξνινγηθά ζέκαηα 

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

δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ κειινληηθνχο ειέγρνπο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γηα ηελ Δηαηξεία, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2017 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ Δξλζη & Γηαλγθ (Διιάο) 

Οξθσηνί Διεγθηέο - Λνγηζηέο Α.Δ.  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. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ κειινληηθνχο ειέγρνπο πέξα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

20 Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 

i. Μίζζσζε γξαθείσλ 

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

κέρξη ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ 2022, κε ηε Μεηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

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

31/12/2017 ζην πνζφ ησλ  € 187.109. 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε ρξνλνινγηθή αλάιπζε θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (33) απφ (35) 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε

31 Γεθέκβξηνο 2017

Μηζζψκαηα 1 έηνπο 41.580

Μηζζψκαηα  > 1 έηνπο θαη < ησλ 5 εηψλ 145.529

Μηζζψκαηα > ησλ 5 εηψλ -

ύλνιν 187.109  

 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 ΠΑΣΡΑΗΚΟ ΚΟΛΠΟ (Γπηηθά). Ζ ππνρξέσζε 

ειάρηζηεο δαπάλεο γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη θαηά ην πνζνζηφ ηεο ζην δηθαίσκα έξεπλαο ζηε πεξηνρή (50% ζηηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2017).  

Ζ 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

 

ηελ 1ε Δξεπλεηηθή Φάζε θαη γηα ηελ πεξίνδν απφ 3 Οθησβξίνπ 2014 έσο 31 Γεθέκβξηνπ 2017 ν Αλάδνρνο έρεη 

ήδε δαπαλήζεη θαη ππνβάιιεη ην πνζφ ησλ € 9.296.190,45  ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. 

 

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. 

 

21 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

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

θεθαιαίνπ. Ζ ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα. 

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

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.: 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (34) απφ (35) 

i. Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 

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

Οη ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (Έκκεζεο Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο θαη IT, HSE) θαζψο θαη ηα ελνίθηα θαη 

θνηλφρξεζηεο δαπάλεο, πξνέξρνληαη απφ ρξεψζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ελψ ε παξνρή 

γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ πξνέξρεηαη απφ ρξεψζεηο ησλ  δχν παξαπάλσ 

ζπλαιιαζζφκελσλ εηαηξεηψλ.  

Ζ Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ. (ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. κε πνζνζηφ 100%) ηηκνινγεί ηελ Δηαηξεία γηα ηελ αλαινγία ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλνχλ νη  

ππάιιεινί ηεο γηα ηελ παξνρή γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ, γεσηξεηηθψλ θαη ελ γέλεη δηνηθεηηθψλ θαη ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ζηελ εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε ηεο απφ 14.5.2014 χκβαζεο Μίζζσζεο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή Παηξατθφο 

Κφιπνο (Γπηηθά), θπξσζείζαο κε ηνλ Ν. 4299/2014 (ΦΔΚ Ά 221/3.10.2014).  

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. Ζ 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. 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Λήςε ππεξεζηώλ

 (Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εξεπλεηηθέο δαπάλεο)

Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 134.602 287.737

Δλνίθηα θαη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο 67.224 66.445

Παξνρή γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 567.102 857.930

ύλνιν 768.928 1.212.111

Γηα ηε ρξήζε

 

ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηέξσ 

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

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Τπόινηπν πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

(Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο)

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 112.696 303.236

Διιεληθά Πεηξέιαηα Έξεπλα θαη Παξαγσγή 

Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ. 14.989 146.153

ύλνιν 127.685 449.389

Καηά ηελ 

 

31 Γεθέκβξηνο 2017 31 Γεθέκβξηνο 2016

Τπόινηπν από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

(Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο)

Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. 7.018 7.018

ύλνιν 7.018 7.018

Καηά ηελ 

 

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



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΓΤΣΗΚΟΤ  ΠΑΣΡΑΗΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Α.Δ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  

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

 
Σημειώζειρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

ειίδα (35) απφ (35) 

22 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Με ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ηελ 26 Ηαλνπαξίνπ 2018 απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€ 500.000). Ζ θαηαβνιή 

έγηλε ζε δχν δφζεηο σο εμήο: 31/1/2018: €300.000, 14/3/2018: €200.000. 

Σελ 3
ε
 Απξηιίνπ 2018 ν Μηζζσηήο ππέβαιιε ζηνλ Δθκηζζσηή γλσζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έρεη 

εηζέιζεη ζηελ Γεχηεξε Φάζε ηνπ Βαζηθνχ ηαδίνπ Δξεπλψλ δηάξθεηαο 2 εηψλ. 

Σέινο, ν Μηζζσηήο ππέβαιιε ζηνλ Δθκηζζσηή Σξαπεδηθή Δγγχεζε ζπλνιηθνχ χςνπο 10.703.809,55 επξψ 

(100%) πνπ αθνξνχλ ηελ Τπνρξέσζε Διάρηζηεο Γαπάλεο ηεο Γεχηεξεο Φάζεο ηνπ Βαζηθνχ ηαδίνπ Δξεπλψλ. 

Σν πνζφ ηεο Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο ήηαλ κεησκέλν θαηά 1.296.19,45 επξψ θαζψο ε πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ 

Μηζζσηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξψηε Φάζε ππεξέβε ηελ Τπνρξέσζε Διάρηζηεο Γαπάλεο θαηά ην πνζφ 

απηφ θαη πηζηψζεθε έλαληη ηεο Τπνρξέσζεο Διάρηζηεο Γαπάλεο ηεο Γεχηεξεο Φάζεο.  

Σν πνζφ ηεο Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ (50%) είλαη 5.351.904,5 επξψ. 

 


