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Ε µ π ε ι ρ ί α � Γ ν ώ σ η �Α ξ ι ο π ι σ τ ί α  

Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. 

Α.Ε.) 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε, οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμη. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε  κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 

από τα άρθρα 43α (παρ.3
α
) του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016 

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 

           Αρ Μ ΣΟΕΛ 11681                                                                                                    Αρ Μ ΣΟΕΛ 26301 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. ( E.Δ.Ε.Υ.    Α.Ε) 

Για τα πεπραγμένα  της χρήσεως 7/1/2015 έως 31/12/2015 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, από 7/1/2015 έως 31/12/2015, έχουμε την τιμή να 

υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο,  τις Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση 2015, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς     

(«Δ.Π.Χ.Α.»).  

 

Πλαίσιο  Λειτουργίας   

 

Με το Νόμο 4001/2011 διαμορφώνεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο  « E.Δ.Ε.Υ. Α.Ε » και με το Π.Δ.  

14/2012 (ΦΕΚ Α 21/13-2-2012) καταρτίστηκε το Καταστατικό  της. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της 

την 7/1/2015, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης  

της με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 290905 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000. Προς τούτο 

εκδόθηκε η υπ.αρ. 19859 /8-5-2015 διαπιστωτική πράξη έναρξης λειτουργίας  του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας . 

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της  Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. . 

Η έδρα της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. είναι :  Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

Η ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. είναι :  www.greekhydrocarbons.gr 

 

Δραστηριότητες  της Εταιρείας   

 

Οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε.  σύμφωνα με το άρθρο ΠΡΩΤΟ του Π.Δ. 14/2012 (ΦΕΚ Α 21/13-2-2012)  

τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 

 

 



[6] 

 

Σκοπός της  είναι : 

α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην 

αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες , υπολίμνιες  και υποθαλάσσιες 

περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. 

β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο 

παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους. 

γ. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και ο 

προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού 

αυτής. 

δ. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία αποτίμηση και διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που 

αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού της χώρας σε 

υδρογονάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων και η δημιουργία σχετικού πληροφοριακού συστήματος. 

ε. Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των 

προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων. 

στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2289/1995. 

ζ. Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η προβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά. 

η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 

θ. Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση δικαιωμάτων, έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και η υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 2289/1995. 

ι. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των παραπάνω 

συμβάσεων, καθώς και η υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έκθεσης σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των όρων της σύμβασης 

από τον ανάδοχο. 

ια. Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για τις 

εργασίες της περίπτωσης α’, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. 

ιβ. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των 

σχετικών επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων με 

στόχο την μεγιστοποίηση του δημόσιου οφέλους από τις εργασίες των επενδυτών. 

ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανά τριετία επιχειρησιακού 

σχεδίου (business plan) προγραμματισμού και υλοποίησης των στόχων της. 

ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

ιε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για διάθεση σε τρίτους 

με αντάλλαγμα στοιχείων και δεδομένων της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 146 του Ν. 4001/2011. 
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ιστ. Η εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του 

Πολίτη/Ελληνική Ακτοφυλακή για παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που θα 

διευκολύνουν τον ελλιμενισμό πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων που θα εξυπηρετούν τις υποθαλάσσιες 

έρευνες. 

ιζ. Η εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χρήσης, 

ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Η 

διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της ως άνω διαδικασίας και η παρακολούθηση των 

σχετικών συμβάσεων. 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, της ημεδαπής 

και της αλλοδαπής σχετικούς με τους σκοπούς της. 

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, πέραν των οριζομένων στη 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτή συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του σκοπού 

της . 

 

Απολογισμός χρήσης  2015 
 

1. Οικονομικά  Αποτελέσματα, Δραστηριότητες  και  Έσοδα  της  Εταιρείας  

Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση που διανύθηκε από 07/01/2015 έως 31/12/2015 δεν υφίσταται 

Κύκλος Εργασιών και ως εκ τούτου οργανικά έσοδα για να καλύψουν τα έξοδα Διοίκησης.   

Η πρώτη διαχειριστική περίοδος χαρακτηρίστηκε κυρίως από την ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των 

αναγκαίων ενεργειών και δράσεων σχετικών με τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. ως νομική οντότητα και την 

οργάνωση της σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει αλλά και όσα προκύπτουν σχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίας εταιρειών του δημοσίου που εντάσσονται στο Κεφάλαιο Α’ σύμφωνα με τον 

ν.3429/2005.  

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οι οποίες 

εξελίσσονταν εντός του έτους 2015 είχαν ήδη ξεκινήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ σε χρόνο 

πριν το 2015 (πριν την έναρξη λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), τα έσοδα από τις σχετικές δραστηριότητες 

κατατέθηκαν απευθείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας και η 

όποια μεταφορά τους ως έσοδα της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. απαιτεί ειδική νομοθετική ρύθμιση. Ως εκ τούτου, η 

Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση είχε μόνο παρεπόμενα έσοδα από τέλη συμμετοχής στον Διεθνή 

Διαγωνισμό για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης  υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) 

θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (2ος Διεθνής Γύρος Παραχωρήσεων) ύψους 6.000 ευρώ.  

Το λειτουργικό κόστος της Εταιρείας, που αφορά δαπάνες Διοικητικής Λειτουργίας, περιορίστηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της  στις απολύτως απαραίτητες δαπάνες που ήταν αναγκαίες για την λειτουργία της, 

και ανήλθε το 2015 σε 70.318,87 ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της ανήλθαν το 2015 σε 3.748,55 

ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα της ανήλθαν το 2015 σε 19,00 ευρώ. Τα αποτελέσματα (Ζημίες) την 

κλειόμενη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε 60.589,32 ευρώ. Ο φορολογικός έλεγχος για το έτος 2015 είναι 

σε εξέλιξη από τους Νόμιμους Ελεγκτές.   

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της E.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. περί Διάθεσης Καθαρών Κερδών προβλέπεται 

ότι:  

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα 

κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού 

βάρους. 

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
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α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει 

ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η 

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο 

(1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η 

κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. 

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, 

δηλαδή είτε ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου είτε 

ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης, όποιου από τα δύο 

ποσοστά είναι υψηλότερο, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Δημόσιο σύμφωνα με 

την Κ.Υ.Α της παρ. 3 του άρθρου 147 του ν. 4001/2011 (Α΄179). 

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύουν. 

Στο άρθρο 147, παρ.3 του ν. 4001/2011, προβλέπεται η έκδοση Κ.Υ.Α. για τον ορισμό του τρόπου και της 

διαδικασίας εκκαθάρισης των ποσών που εισπράττει η Εταιρεία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, 

το ποσοστό που παρακρατεί  υπέρ αυτής για το σκοπό της και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του 

υπολοίπου στο Δημόσιο. Επίσης, σύμφωνα με το ν. 4162/21.06.2013 ΦΕΚ Α 150/21-6-2013  περί Ίδρυσης 

Εθνικού Λογαριασμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών ( ΕΛΚΑΓ ), προβλέπεται (άρθρο 2, παρ.2) η έκδοση 

Κ.Υ.Α. σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού των εσόδων του Δημοσίου που αποτελούν πόρους του 

ΕΛΚΑΓ.  Τα ως άνω θέματα θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα ώστε να είναι πλήρως σαφές το πλαίσιο της 

οικονομικής λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε και της διαχείρισης των πόρων της. 

Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση, δεδομένου ότι δεν είχαν ξεκινήσει οι δραστηριότητες της Εταιρείας 

στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, δεν προέκυψαν αποτελέσματα για διανομή 

μερίσματος ή απόδοσης εσόδων στο Δημόσιο. 

 

2. Εξέλιξη του Ενεργητικού της Εταιρείας  

Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. στο Ενεργητικό της την 31-12-2015 δεν διαθέτει μη κυκλοφορούντα στοιχεία,  διότι δεν έχουν 

αποκτηθεί τέτοια. Σχετικά με τα κυκλοφορούντα στοιχεία, οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε 2.773,93,  

και τα Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία  σε 274.369,27 ευρώ που αφορούν Καταθέσεις όψεως.   

 

 

3. Εξέλιξη του Παθητικού της Εταιρίας 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της  ανέρχεται στο ποσό 

του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, αποτελείται από μία (1) ονομαστική μετοχή και καταβάλλεται σε 

τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, από τις οποίες έχει καταβληθεί μέσα στο 2015 ή 1
η
 δόση ύψους 333.333,33 

ευρώ. Στο έτος 2016 θα καταβληθεί η 2
η 

δόση ύψους 333.333,33 ευρώ, ενώ η 3
η
 δόση ύψους 333.333,34  

θα καταβληθεί στο έτος 2017. 

Κατά την 31-12-2015 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσόν 4.399,19 ευρώ. 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες έτους  2015  

 

Α. Οικονομικής διαρθρώσεως  

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού                                                 100%       
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Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας. 

Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση που διανύθηκε από 07/01/2015 έως 31/12/2015 δεν 

υφίσταται Ακαθάριστα Έσοδα, επομένως ούτε  κέρδη. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

Η Εταιρεία δεν έχει ακόμα στελεχωθεί με επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 

διαδικασία για την απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την κάλυψη των 

αναγκών της αμέσως μετά τη λειτουργία της και σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ.1 του ν. 4001.2011. Το 

πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων και τα σχετικά έγγραφα για 

τους επιλεγέντες έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για την έκδοση 

των σχετικών διοικητικών πράξεων. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας πρώτης ομάδας (πυρήνα) 

επιστημονικού δυναμικού που να αναλάβει σταδιακά τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον σκοπό της 

ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε..  

Επισημαίνεται επίσης ότι μετά την εκπόνηση και την έγκριση (ΦΕΚ 491 τ.Β /26 Φεβρουαρίου 2016) του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε στον οποίο, μεταξύ άλλων, 

προβλέπονται το οργανόγραμμα της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών 

μονάδων της, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού της, ο αριθμός των θέσεων ο οποίος 

σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 2 του ν. 4001/2011  δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε 

(25) καθώς και τα απαιτούμενα για την πρόσληψη του προσωπικού προσόντα, είναι δυνατή η έναρξη των 

διαδικασιών για την πλήρη στελέχωση της Εταιρείας. 

Τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιλυθεί το θέμα των εσόδων της, δεδομένου ότι η 

μισθοδοσία ακόμα και των αποσπασμένων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας . 

Κατά το έτος 2015 η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., επιβαρύνθηκε με τα κάτωθι ποσά που αφορούν στις αποδοχές της 

Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός 

μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. 

καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων    ( Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. )» και τα οποία ανέρχονται σε : 

Αμοιβές Έμμισθου προσωπικού 49.936.00 ευρώ 

  

Εργοδ. Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού 8.329,85 ευρώ 

 

Επίσης κατά το έτος 2015 η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., λόγω μη ύπαρξης σχετικής υπηρεσίας, ανέθεσε σε εταιρεία την 

διενέργεια όλων των λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ 

340/1998 «Περί του επαγγέλματος του λογιστή Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του», της σύνταξης 

όλων των οικονομικών καταστάσεων, της κατάρτισης Προϋπολογισμού και λοιπών πινάκων 

Παρακολούθησης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, της σύνταξης των μισθοδοσιών και γενικά   της διευθέτησης 

όλων των υποχρεώσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του λογιστηρίου καθώς και της διεκπεραίωσης 

όλων των εξωτερικών εργασιών. 

 

 Κυριότεροι κίνδυνοι - αβεβαιότητες  

Οι  κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. είναι κίνδυνοι Αγοράς, Πιστωτικός κίνδυνος, 

Κίνδυνος ρευστότητας και Μακροοικονομικοί παράγοντες. Ακολούθως αναλύεται η επίπτωση των 

βασικότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων στις δραστηριότητες της Εταιρείας . 
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Α. Κίνδυνος Αγοράς : 

Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος
 
δεν υπάρχει, καθόσον η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. δεν έχει συναλλαγές μέχρι σήμερα σε 

ξένο νόμισμα, όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα σε ευρώ και δεν έχει στοιχεία  του 

Ενεργητικού  και Παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. 

Ο κίνδυνος τιμών δεν υφίσταται σε αυτή τη χρονική φάση διότι η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. δεν έχει αναλάβει  

συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης, οι οποίες να επηρεάζονται από τιμές των παραγόμενων προϊόντων,  

π.χ. διακύμανση στην τιμή πετρελαίου, και ως εκ τούτου να επηρεάζονται και τα έσοδα της υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση μεταβολής τους . 

Κίνδυνος Μεταβολής Επιτοκίου:
 

Η Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο από τις μεταβολές στα επιτόκια  

δεδομένου ότι δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. Μόνο τα χρηματοοικονομικά έσοδα μπορεί να 

μεταβάλλονται, σε περίπτωση μεταβολής του διατραπεζικού  επιτοκίου. 

 

Β. Πιστωτικός κίνδυνος :  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα Χρηματικά Διαθέσιμα, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία 

και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις αναφορικά με απαιτήσεις. 

Η Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο, διότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις την 31-12-2015.   

 

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας :  

Ο κίνδυνος ρευστότητας
 
σχετίζεται με την διασφάλιση των πόρων της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. ώστε να υπάρχει ομαλή 

λειτουργία και συνέχεια στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη.  

Επισημαίνεται ότι σήμερα, οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας αφορούν μόνο στο μετοχικό της κεφάλαιο, η 

Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. δεν χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους και η κάλυψη όλων των 

λειτουργικών αναγκών της συμπεριλαμβανομένων και αυτών της μισθοδοσίας του προσωπικού της, 

συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων, βαρύνουν την ίδια την Εταιρεία από τον προϋπολογισμό 

εσόδων της, ο οποίος αφορά σε πάσης φύσεως δικαιώματα από Αναζήτηση, Έρευνα & Εκμετάλλευση 

Υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4001/2011.  

Τα έσοδα αυτά χαρακτηρίζονται από ασάφεια δεδομένου ότι εξαρτώνται από την συνέχεια των 

δραστηριοτήτων και την επιτυχή έκβαση των ερευνών. Παράλληλα, όπως έχει προαναφερθεί, δεν έχει 

ακόμα νομικά επιλυθεί το θέμα της μεταφοράς στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. των εσόδων που έχουν εισπραχθεί ή θα 

εισπραχθούν από τις τρέχουσες δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν τις λειτουργικές της ανάγκες καθώς και 

κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού της. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, έχει κατατεθεί προς τον Υπουργό σχετική απόφαση του Δ.Σ. (συνεδρίαση Νο.8/  

20 Νοεμβρίου 2015), στην οποία διατυπώνονται προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα 

διευκολύνουν την εύρυθμη και μακρόπνοη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. 

Η επίλυση του θέματος της χρηματοδότησης και της διασφάλισης εσόδων της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. θα επιτρέψει 

στην Εταιρεία να προχωρήσει απρόσκοπτα και με ασφάλεια στην πλήρη στελέχωσή της με επιστημονικό 

και διοικητικό προσωπικό.  

Δ. Μακροοικονομικοί παράγοντες 

Η εν γένει πορεία της ελληνικής οικονομίας και η σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος είναι 

μείζονος σημασίας για το σχεδιασμό της στρατηγικής της Εταιρείας, Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις 

εξελίξεις και προσαρμόζει ανάλογα τον προγραμματισμό της. 
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Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει Υποκαταστήματα . 

 

Πληροφορίες για τα μέλη Διοίκησης  

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη. 

Τα μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. 

Η σύνθεση του Δ.Σ. την  31-12-2015 είχε ως ακολούθως: 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε.  

 

ΜΕΛH  ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   Ε.Δ.Ε.Υ.  Α .E.                                                                                                        

            

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΕΡΑ 
Ειδικότητα  ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ  

ΛΗΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ  

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

7/1/2015 7/1/2020 

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ - ΤΖΙΚΑ  

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΟΘΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΜΑΡΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

Σημείωση : Στις 24-6-2015, παραιτήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Ανδρέας Γεωργακόπουλος  και η 

παραίτηση του έγινε δεκτή με το με αρ. 5451/10-7-2015 έγγραφο του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας . 

 

Αμοιβές Διοίκησης   

Οι αμοιβές των οργάνων Διοίκησης έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του 

Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ., καθώς και της μεικτής μηνιαίας 
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αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας 

Υδρογονανθράκων  (Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε.)».  

Με τα υπ’ αρ. πρωτ. 148/29-12-2015 και 149/29-12-2015 έγγραφα τους, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου Αλεξάνδρα Σδούκου και Μάρκος Λουκογιαννάκης έχουν παραιτηθεί  του δικαιώματος της 

αποζημίωσης τους, που αφορά την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. 

 

Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2015  
 

Κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε δεν έχει αναλάβει την ευθύνη των δραστηριοτήτων 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δεδομένου ότι εκκρεμεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 

την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ προς την Εταιρεία.  

Σε επίπεδο μελών του Δ.Σ  συμμετείχε, σε συνεργασία με την Δ/νση Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ  σε όλες 

τις εν εξελίξει σχετικές δραστηριότητες  όπως αυτές παρουσιάζονται στον Χάρτη 1. Συγκριμένα : 

1. Στην εποπτεία και παρακολούθηση των συμβάσεων στις 3 περιοχές «Ιωάννινα», «Πατραϊκός 

Κόλπος-Δυτικά» και «Κατάκολο», περιοχές με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1. Μέλη του Δ.Σ έχουν 

οριστεί Πρόεδροι των Τεχνικών Συμβουλευτικών Επιτροπών για τις ως άνω συμβάσεις. 

2. Στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την 

παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές 

«Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και « ΒΔ Πελοπόννησο», περιοχές με κίτρινο χρώμα στο 

Χάρτη 1. Μέλη του Δ.Σ έχουν οριστεί στην Επιτροπή αξιολόγησης των σχετικών προσφορών. 

3. Στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του 2ου Γύρου παραχωρήσεων για 

την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) 

θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα. Μέλη του Δ.Σ έχουν οριστεί στην Επιτροπή αξιολόγησης 

των σχετικών προσφορών. 

 

Χάρτης 1. Χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές  (blocks) για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων 
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Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την οργάνωση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. ως νομική 

οντότητα προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει. Υλοποιήθηκαν 

με επιτυχία εντός του 2015  τα ακόλουθα: 

• Εκπόνηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, η υποβολή και  η έγκρισή 

του από τον Υπουργό ΠΕΝ (26/2/2016).  

• Εκπόνηση του Κανονισμού Προμηθειών, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. 

• Ολοκλήρωση από μέρους της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε της διαδικασίας για την απόσπαση πέντε (5) 

υπαλλήλων από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα για την κάλυψη των αναγκών της αμέσως μετά 

την έναρξη λειτουργίας της. Τα σχετικά έγγραφα έχουν διαβιβαστεί προς την Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για την έκδοση των διοικητικών πράξεων.  

• Κατάρτιση προϋπολογισμών και παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών. 

• Οργάνωση όλων των διαδικασιών που απαιτεί η Νομοθεσία για την λειτουργία των Δημοσίων 

επιχειρήσεων και ειδικότερα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, Πιστοποίηση 

της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου, Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, Εγγραφή και 

ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, Απογραφή στο Ανθρώπινο Δυναμικό Ελληνικού Δημοσίου, 

Δημιουργία «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» και ανάρτηση  πράξεων. 

 

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων  

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι το Ελληνικό Δημόσιο ως Μέτοχος με ποσοστό 100% και τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμοιβές των οργάνων Διοίκησης έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός 

μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ., 

καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων  (Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε.)». Το ποσό της δαπάνης αποζημίωσης λόγω της 

συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του ανήλθε  για την χρήση 2015  σε 2.025,00 ευρώ. 

Δεν υπήρχαν συναλλαγές από και προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε.. 

 

Πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα: 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 15
η
 

Απριλίου 2016 και υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Από τη λήξη της κλειόμενης 

χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην 

Εταιρεία, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ. 

 

Προβλεπόμενη πορεία και Εξέλιξη δραστηριοτήτων  

Αποστολή της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. είναι, σύμφωνα με τον ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Α', άρθρα 145- 153), η 

δημιουργία του Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώματα 

του Ελληνικού Δημοσίου σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.  

Κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο υλοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες δράσεις ώστε η Εταιρεία να 

συγκροτηθεί και να λειτουργήσει σωστά ως νομική οντότητα. Σήμερα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η 

ολοκλήρωση της στελέχωσης της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε και η διασφάλιση των οικονομικών της πόρων για την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Θα πρέπει να οργανωθεί άμεσα ώστε να είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει το έργο της και ειδικότερα σε ότι αφορά στην παρακολούθηση και έλεγχο των 

συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ (πέντε συμβάσεις παραχώρησης συμπεριλαμβανομένου και του 



[14] 

 

Πρίνου) ή θα τεθούν σε ισχύ με την ολοκλήρωση των τρεχουσών διαδικασιών (τρείς συμβάσεις βρίσκονται 

στο στάδιο της τελικής υπογραφής, ενώ άλλες τρείς σε στάδιο αξιολόγησης). Κατά συνέπεια, το σύστημα 

και ο μηχανισμός εποπτείας ορθής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων πρέπει να είναι απολύτως 

συγκροτημένος ώστε να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος προς όφελος του ελληνικού δημοσίου.  

Επισημάνεται, επίσης, ότι με βάση το σχέδιο νόμου το οποίο προωθείται άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή 

υπό τον τίτλο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες 

διατάξεις», η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.Ε αναλαμβάνει πρόσθετες αρμοδιότητες ασκώντας τα καθήκοντα της 

προβλεπόμενης από την οδηγία Αρμόδιας Αρχής, γεγονός που επιβάλλει την επιτάχυνση όλων των 

διαδικασιών για την επίλυση των ως άνω θεμάτων. 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και κυρίως από το 2ο εξάμηνο του 2015 έως σήμερα τα 

δεδομένα στη διεθνή πετρελαϊκή αγορά έχουν αλλάξει δραματικά. Η απότομη πτώση των τιμών του 

πετρελαίου, οι σημαντικές μειώσεις των προϋπολογισμών των πετρελαϊκών εταιρειών για νέες επενδύσεις 

στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προς παραχώρηση περιοχών, η δυναμική επιστροφή του Ιράν και οι 

επιπτώσεις που αυτή η επιστροφή μπορεί να έχει στην πετρελαϊκή αγορά, δημιουργούν ένα νέο 

περιβάλλον που θα πρέπει να αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή. Η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. παρακολουθεί στενά τις 

εξελίξεις και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη λήψη αποφάσεων σχετικών 

με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή νέων διαγωνιστικών διαδικασιών.  

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει το άμεσο χρονικό διάστημα για να 

οργανώσει και διεκπεραιώσει σειρά δράσεων ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις μόλις η πετρελαϊκή αγορά δείξει δείγματα ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

• Ενίσχυση της ποιότητας και ποσότητας των διαθέσιμων στοιχείων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου 

και ν. Κρήτης που να κατατείνουν αφενός σε μια περαιτέρω εμβάθυνση της ερμηνείας και 

γεωλογικής κατανόησης της περιοχής ώστε να βοηθούν το Δημόσιο να θέτει τους σωστούς όρους 

προς όφελός του και αφετέρου, στην αναβάθμιση και επαύξηση των πληροφοριών και των 

δεδομένων τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς τις εταιρείες πετρελαίου, όταν η Χώρα επιλέξει τη 

χρονική στιγμή για νέες διαγωνιστικές διαδικασίες παραχώρησης δικαιωμάτων.   

• Σύνταξη των απαιτούμενων κανονισμών (regulations) και ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών 

(guidelines) για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας του Περιβάλλοντος, 

Υγείας και Ασφάλειας τόσο για τις χερσαίες όσο και για τις υπεράκτιες πετρελαϊκές δραστηριότητες. 

• Μετεγκατάσταση, οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και ασφάλεια του αρχείου 

υδρογονανθράκων κατά τα διεθνή πρότυπα. Αποτελεί ένα εθνικό πλούτο δεδομένων πληροφοριών 

που έχει αποκτηθεί μέσα από την έρευνα πολλών δεκαετιών και πρέπει να διατηρηθεί και να 

αξιοποιηθεί με τον πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο. 

• Ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας με τις γείτονες χώρες, με στόχο τόσο την ανταλλαγή 

εμπειριών σε τεχνικό επίπεδο όσο και τη  δημιουργία συνεργειών για την ανάπτυξη περιφερειακής 

«ασπίδας» στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. 

• Νομοθετικές αλλαγές και συμπληρώσεις στο ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης με βάση την εμπειρία 

που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή και τη λειτουργία του. 

 

Κύριοι Μέτοχοι , 

 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως: 
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1. Εγκρίνετε τις  Οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2015 που αποτελούνται από την Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση συνολικών Εσόδων (Αποτελέσματα χρήσεως), 

την κατάσταση μεταβολής ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων (Προσάρτημα), κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα  της χρήσεως 7/1/2015 έως 

31/12/2015  καθώς και την έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.   

2. Εγκρίνετε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη 

Διαχείριση της εταιρικής χρήσης  7/1/2015-31/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις  . 

3. Εγκρίνετε τα αποτελέσματα της χρήσης 7/1/2015-31/12/2015, όπως αναγράφονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

4. Εγκρίνετε τους καταβληθέντες, εντός της χρήσεως, μισθούς των οργάνων Διοίκησης, που έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) 

Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 

Υπουργού Οικονομικών και ανέρχονται:  

Αμοιβές Έμμισθου προσωπικού 49.936.00 ευρώ 

Εργοδ. Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού 8.329,85 ευρώ 

καθώς και τις  αποζημιώσεις σε μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του που 

ανέρχονται σε 2.025 ευρώ, και  προεγκρίνετε αυτούς που θα καταβληθούν στην χρήση  2016. 

5. Εγκρίνετε την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με 

το άρθρο 22 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις , για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016. 

6. Δεχθείτε την υποβολή του προϋπολογισμού έτους  2016. 

Αθήνα, 15 Απριλίου  2016 

    Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & 

Διευθύνουσα Σύμβουλος  

 

 

Σοφία Κων. Σταματάκη 

Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

 

        Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

 

Λουκάς  Γεωργαλάς                                 Στέφανος  Ξενόπουλος                            Αλεξάνδρα  Σδούκου                

 

 

 

                     Μάρκος Λουκογιαννάκης                                                 Αφροδίτη   Γρηγοριάδου-Τζίκα  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

7η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

 

[16] 

 

ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 
Σημείωση 

31 Δεκεμβρίου 

2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Εμπορικές απαιτήσεις 4 2.774 

Χρηματικά διαθέσιμα 5 274.369 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  277.143 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  277.143 

   

   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο 6 333.333 

Αποτελέσματα εις νέον  -60.589 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  272.744 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Προμηθευτές 7 2.363 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7 2.036 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  4.399 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  277.143 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 
Σημείωση 

31 Δεκεμβρίου 

2015 

Κύκλος εργασιών 
 0 

Κόστος πωλήσεων  0 

Μικτή ζημιά/κέρδος  0 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 8 70.319 

Λοιπά έσοδα 
9 6.000 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα) 10 3.730 

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  -60.589 

Καθαρές Ζημίες Χρήσεως  -60.589 

Συνολικά Αποτελέσματα Χρήσεως  -60.589 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 Σημ. Κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά 

ίδια 

κεφάλαια 

Υπόλοιπα 7/1/2015  0 0 0 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  333.333  333.333 

Αποτελέσματα περιόδου   -60.589  

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου      

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

31/12/2015  333.333 -60.589 272.744 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 31/12/2015 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

Αποτέλεσμα προ φόρων -60.589 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:  

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) -3.748 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης -64.337 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης  

Μεταβολή απαιτήσεων -2.774 

Μεταβολή υποχρεώσεων 4.399 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) -62.712 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες  

Τόκοι εισπραχθέντες 3.748 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.748 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 

Εισπράξεις  από αύξηση κεφαλαίου 333.333 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) 333.333 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) 274.369 

   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 274.369 

  

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΙV. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

1.Γενικές Πληροφορίες και Δραστηριότητες της Εταιρείας 

 

Με τον ν. 4001/2001 (Κεφάλαιο Α', άρθρα 145- 153) θεσπίζεται η δημιουργία του Εθνικού Φορέα 

Υδρογονανθράκων με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (Ε.Δ.Ε.Υ.  

Α.Ε.) στην Αγγλική «Hellenic  Hydrocarbon  Resources  Management  S.A.» ( H.H.R.M S.A.), ο οποίος θα 

διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Με το Π.Δ υπ' αριθμ. 14/2012 (ΦΕΚ Α' 21/13.02.2012) καταρτίστηκε το 

καταστατικό της Εταιρείας. 

Την 07−01−2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 

290905 (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 52 /15-1-2015), το Προεδρικό Διάταγμα 14/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), με το οποίο 

συστήθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Α.Ε.» και δ.τ. «Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000 και καταρτίστηκε το καταστατικό της. 

 

Εκδόθηκε η με αριθμό 19859/8-5-2015 Διαπιστωτική πράξη έναρξης λειτουργίας της  Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. από τον 

Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας . 

  

Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, ο Δήμος Αθηναίων, όπου 

βρίσκονται τα γραφεία της  στην οδό Μεσογείων 119 . 

 

Η διάρκεια της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη από 

την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 14/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος κατά τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας. Η 

λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου  4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», καθώς επίσης και από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 

14 /2012 (ΦΕΚ Α’ 21 )και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 . 

 

Οι οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την  15
η
 Απριλίου 2016. 

 

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της  Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.. Το Μετοχικό της 

Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το Μετοχικό Κεφάλαιο εκδίδεται μία 

μετοχή, ονομαστική, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. 

 

Οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . 

Οι σκοποί της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε.  περιγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας Π.Δ.  14 /2012(ΦΕΚ 

Α' 21/13-02-2012) .  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

[19] 

 

 

1.1 Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε.  

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την 31-12-2015  αναλύεται ως εξής: 

 

2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 

α) Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων  

Λογιστικές πολιτικές είναι οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που 

εφαρμόζονται από την οικονομική οντότητα για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν 

εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές με 

βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω θέματα υπόψη, η Διοίκηση 

θεωρεί ότι: (α) η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της 

παρούσας οικονομικής πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας 

παρουσιάζονται εύλογα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Οι  οικονομικές 

ΜΕΛH  ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   Ε.Δ.Ε.Υ.  Α .E.                                                                                                                                             

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΕΡΑ 
Ειδικότητα  ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ  

ΛΗΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ  

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

7/1/2015 7/1/2020 

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΤΖΙΚΑ  

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΟΘΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 

ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΜΑΡΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 7/1/2015 7/1/2020 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

[20] 

 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η έναρξη των εργασιών της 

Εταιρείας έγινε την 7/1/2015. 

 

β)  Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικές καταστάσεις που 

αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 

υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω 

πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το 

ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η  τροποποίηση δεν θα 

έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 

ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της 

επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο 

της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε 

σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί». 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα 

υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική 

οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από 

το κράτος. 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει 

να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» 

σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις 

μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών 
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παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες  

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 

και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και 

ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί 

από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο 

κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που 

πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύ-

πων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι 

οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των 

υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην 

κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απα-

ραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν  τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δρα-

στηριοτήτων, τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων 

εταιριών, τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές, τις μεταβολές της εύλογης αξίας και λοιπές 

μεταβολές. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές 

του καταστάσεις. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες» 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την 

οποία αποσαφήνισε ότι: 

•    Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς 

στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων 

μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

•    Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το 
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συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι 

εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 

«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι 

ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε 

στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων 

ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για 

θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

-Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων (κύκλος 

2010-2012 του ΣΔΛΠ-Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015.  

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως 

ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».  

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  
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Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 

συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας.  

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 

αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο 

μέρος της οικονομικής οντότητας.  

Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας.  

 

-Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων (κύκλος 

2012-2014) του ΣΔΛΠ-Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή 

στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού 

σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό 

επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 
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γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 

ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα 

που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε 

αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, 

πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ 

των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση 

οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της 

ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την 

ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις 

λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η 

σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές 

ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους 

κρίση, καθορίζοντας το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 

βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearerplants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 

μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται 

λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή 

να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. 
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία 

οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή 

λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης μεριδίου σε 

μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB  ήταν 

η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη 

σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την 

παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

3.Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών 

 

Οι σημαντικές λογιστικές αρχές, βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

της  Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω: 

3.1Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 

ΔΛΠ 39 ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους:  

(i) Απαιτήσεις  

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί 

υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 

προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται 

συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο. 
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3.2 Χρηματοοικονομικά προϊόντα και Διαχείριση Κινδύνου  

 

Τα πρωτογενή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν 

διαθέσιμα, απαιτήσεις, και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και 

αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται 

σε αυτή τη Σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις ή στοιχεία των Ιδίων κεφαλαίων βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών 

συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η 

Εταιρεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή 

βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση 

ταυτόχρονα. 
 

 

3.3 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων 

 

 Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές με άλλα νομίσματα δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί. 

 

3.4 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 145, του Ν.4001/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 

179/22.08.2011, η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή 

έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του 

Δημοσίου ή άλλου τρίτου. Επίσης απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου 

και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Κατά 

συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή και οι προβλέψεις του ΔΛΠ 12 για αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου. 

 

3.5 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μία αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία 

του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής 

αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες 

μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους 

που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.  

 

3.6  Αναγνώριση Εσόδων  

 

Έσοδο είναι η μικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονομικών ωφελημάτων, στη διάρκεια της περιόδου, που 

προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας οικονομικής οντότητας, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως 
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αποτέλεσμα μια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται με εισφορά κεφαλαίου από 

μετόχους ή εταίρους. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο 

επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

 

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. 

Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.  Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση 

των μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, 

συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

3.8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων εξοφλούνται κανονικά εντός 30 ημερών. Οι 

προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι 

υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν 

όχι, παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

3.9 Χρηματικά διαθέσιμα 

 

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη 

μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα 

χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά 

διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 

3.10 Εποχικότητα 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν 

επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες. 

 

3.11 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 15
η
 

Απριλίου 2016. 

 

4.Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι Απαιτήσεις ανέρχονται σε  2.774 ευρώ και αφορούν τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος από 

τόκους καταθέσεων ύψους 562 ευρώ και χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ συμψηφιζόμενο στην επόμενη χρήση, 

ύψους 2.212 ευρώ. 
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5.Χρηματικά Διαθέσιμα 

 

Τα Χρηματικά Διαθέσιμα ανέρχονται σε 274.369 ευρώ και αναλύονται μόνον σε  καταθέσεις όψεως. 

 

6.Ίδια Κεφάλαια 

 

Τα Αποτελέσματα εις Νέον περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα. Τα ίδια Κεφάλαια της Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. 

την 31/12/2015  ανέρχονται σε 272.744 ευρώ. Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο είναι 333.333 ευρώ . 

Βάσει του καταστατικού της Ε.Δ.Ε.Υ Α.Ε. το Μετοχικό Κεφάλαιό της είναι 1.000.000 ευρώ και αποτελείται 

από μία (1) ονομαστική μετοχή. Καταβάλλεται σε τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις , από τις οποίες έχει 

καταβληθεί μέσα στη χρήση 2015 ή 1η δόση ύψους 333.333 ευρώ. Στο έτος 2016 θα καταβληθεί η 2
η 

δόση 

ύψους 333.333 ευρώ, ενώ η 3
η
 δόση ύψους 333.334  θα καταβληθεί στο έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 

5 του Καταστατικού της.  

 

7.Προμηθευτές, Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών ανέρχεται σε 2.363 ευρώ και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ανέρχονται σε 2.036, οι οποίες αναλύονται σε Πιστωτές διαφόρους 1.596 και Υποχρεώσεις από φόρους  

440 ευρώ . 

 

8.Έξοδα Διοίκησης Διάθεσης 

 

Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

31/12/2015 

  

Αμοιβές Έμμισθου προσωπικού 49.936 

Εργοδ. Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού 8.330 

  

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 9.300 

Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 2.025 

Ταχυδρομικά 112 

Έντυπα & Γραφική ύλη 46 

Έξοδα δημοσιεύσεων 570 

 70.319 
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Οι αμοιβές και Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού αφορούν στις αποδοχές της Προέδρου και 

Διευθύνουσας Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-

2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του 

Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. καθώς και της μεικτής μηνιαίας 

αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας 

Υδρογονανθράκων ( Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. )». Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αφορούν αμοιβές της λογιστικής εταιρείας 

για την διενέργεια όλων των λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών και των ελεγκτών για την πιστοποίηση 

καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων αφορούν τα ποσά 

αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.   

 

9. Λοιπά Έσοδα 

 

Η Εταιρεία είχε παρεπόμενα έσοδα από τέλη συμμετοχής στον Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση 

δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης  υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική 

Ελλάδα (2ος Διεθνής Γύρος Παραχωρήσεων) ύψους 6.000 ευρώ.  

 

10. Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Έξοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν το 2015 σε 3.748 ευρώ και αφορούσαν πιστωτικούς 

τόκους καταθέσεων, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν το 2015 σε  19 ευρώ. 

 

11. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Δεσμεύσεις 

 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. στα πλαίσια των εργασιών της δεν αντιμετωπίζει νομικές διεκδικήσεις από τρίτους, οι οποίες 

να έχουν  επίπτωση στη λειτουργία και οικονομική θέση της  κατά την 31/12/2015. 

 

 

12. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2015 δεν είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος 

της αγοράς (διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, τις τιμές της αγοράς κτλ.), ο 

πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 

στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτει 

από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του 

κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση  της Εταιρείας. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 
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� αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, 

 

� σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη 

μείωση των κινδύνων και 

 

� εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες και 

εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

 

Α. Κίνδυνος Αγοράς : 

Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος δεν υπάρχει, διότι η Ε.Δ.Ε.Υ.  Α.Ε. δεν έχει συναλλαγές μέχρι σήμερα σε ξένο 

νόμισμα, όλες οι συναλλαγές μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται σε ευρώ και δεν έχει στοιχεία  του 

Ενεργητικού  και Παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ . 

Ο κίνδυνος τιμών δεν υφίσταται διότι η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. δεν έχει αναλάβει την 31-12-2015 συμβάσεις έρευνας 

και εκμετάλλευσης και δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα 

έσοδα όσο και το κόστος. 

Κίνδυνος Μεταβολής Επιτοκίου : Η Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο από τις μεταβολές στα επιτόκια  

δεδομένου ότι δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. Τα δε χρηματοοικονομικά έσοδα μπορεί να 

μειώνονται εάν αλλάζει το διατραπεζικό επιτόκιο . 

 

Β. Πιστωτικός κίνδυνος :  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα Χρηματικά Διαθέσιμα, τις  Καταθέσεις στην Τράπεζα καθώς 

επίσης και πιστωτικές εκθέσεις σε πελάτες. Επειδή δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατά την 31-12-2015 δεν 

υφίσταται κίνδυνος πιστωτικός από πωλήσεις. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο για 

τα χρηματικά διαθέσιμα, δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες με υψηλής 

ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση.  

 

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας :  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη χρηματοδότησης για τη λειτουργία και ανάπτυξη της 

Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχώς παρακολουθεί τους οικονομικούς πόρους της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. ,  

προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η λειτουργία της και να καλύπτονται όλες οι λειτουργικές ανάγκες της και 

να είναι σε Προγραμματισμό και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού οι ταμειακές ανάγκες της. Στα 
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πλαίσια της δράσης της η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ως προτεραιότητα την διασφάλιση των πόρων και 

εσόδων της Ε.Δ.Ε.Υ. 

 

13.Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να 

συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τον μέτοχο και οφέλη για 

τα λοιπά μέρη που έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάθρωση ώστε 

να επιτυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

Η  Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση με τον δείκτη μόχλευσης. Ο δείκτης μόχλευσης 

υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού  προς τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός 

δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως 

εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. Η Εταιρεία δεν είχε λάβει δάνεια κατά την 

31.12.2015. 

 

14.Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 

 

α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν τηρούνται σε εύλογες αξίες 

Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό για το οποίο κάποιο στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να 

αντικατασταθεί, ή μία υποχρέωση να τακτοποιηθεί μέσα από μία συνήθη εμπορική πράξη.  Διαφορές 

μπορεί να προκύψουν μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.  Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της 

εταιρείας με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα τηρούνται στο αναπόσβεστο κόστος. Η αξία των 

τηρούμενων στο κόστος στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού δεν διαφέρει από την εύλογη την 

31/12/2015. 

 

 β)  Ιεραρχία της εύλογης αξίας 

Το ΔΠΧΑ 7 καθορίζει την ιεραρχία των μοντέλων αποτίμησης σχετικά με την αντικειμενικότητα των 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα μοντέλα. Τα αντικειμενικά δεδομένα βασίζονται σε ενεργές 

αγορές και αντλούνται από ανεξάρτητες πηγές, τα μη αντικειμενικά δεδομένα αναφέρονται σε παραδοχές 

της Διοίκησης. Αυτοί οι δυο τρόποι άντλησης στοιχείων δημιουργούν την παρακάτω ιεραρχία : 

Επίπεδο 1 – Εισηγμένες τιμές σε ενεργές αγορές. 

Επίπεδο 2 – Περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων και  αποτιμήσεων (εκτός των εισηγμένων τιμών που 

περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1) από πηγές οι οποίες  θεωρούνται άμεσα ή έμμεσα αντικειμενικές . 

Επίπεδο 3 – Περιλαμβάνει τη συλλογή αποτιμήσεων και στοιχείων  οι οποίες δεν βασίζονται σε 

αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς. 

Η Εταιρεία δεν επιμέτρησε περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στην εύλογη αξία την 31.12.2015. 
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15.Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την  15
η
 

Απριλίου 2016 και υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει μέχρι 

την 30/6/2016 . 

Δεν έλαβαν χώρα άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων  γεγονότα, τα οποία να επηρεάζουν 

την οικονομική θέση  της Εταιρείας ή να χρήζουν αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.). 

ΑΘΗΝΑ 15 Απριλίου 2016 

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων:  

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &                            Το εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. 

              Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 

 

               Σοφία  Κων. Σταματάκη                                                                  Λουκάς Γεωργαλάς  

                  Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.                                                                                Γεωλόγος  

 

 

Η υπεύθυνη Λογιστηρίου 

  

Μαρία Α. Καμβύση 

  Αρ.Μητρ.Αδ.Οικον.Επιμ.0001644 Α' Τάξης 

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε. 2229 
 

 

   

  

  

  


