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Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων   

 

Ποσά σε χιλιάδες € Σημειώσεις 
1/1/2021 -
31/12/2021 

1/1/2020 -
31/12/2020 

    

Έσοδα          3 202.697 230.961 

Κόστος πωλήσεων 4 (117.605) (110.086) 

Μεικτά κέρδη  
85.092 120.875 

Λοιπά έσοδα 5 11.857 12.390 

  96.949 133.265 

Έξοδα διοίκησης 4 (18.573) (20.830) 

Έξοδα διάθεσης 4 (945) (800) 

Λοιπά έξοδα 4 (2.181) (5.537) 

Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 19 11.159 11.253 

Λειτουργικά κέρδη  
86.410 117.350 

Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά 6 (6.803) (7.312) 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος  
79.607 110.039 

Έξοδο φόρου εισοδήματος 12 (16.472) (27.276) 

Κέρδη για τη χρήση  
63.135 82.763 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα    

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη των δεσμεύσεων 
παροχών κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

          21 
(282) (232) 

Αναβαλλόμενοι φόροι σε σχέση με αυτά τα στοιχεία  63 56 

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/έσοδα χρήσης, 
καθαρά από φόρους 

 
(219) (176) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση  62.916 82.587 

    

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Ποσά σε χιλιάδες € Σημειώσεις   31/12/2021   31/12/2020 

      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 7  1.136.216  1.162.456 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8  13.581  14.164 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9  14.938  355  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

10  
350 

 350  

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11  320  266  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  
1.165.404 

 1.177.591  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα 13  20.395  17.199 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14  60.310  47.900 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 12  2.304  0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15  102.724  163.876 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  
185.733 

 
228.975 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.351.137  1.406.566 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο 16  564.069  564.069 

Αποθεματικά 16  41.111  37.960 
Κέρδη εις νέον   222.250  272.377 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   827.430  874.406 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δεσμεύσεις παροχών προσωπικού 21  3.993  3.980 
Δανειακές υποχρεώσεις 18  126.042  140.320 
Υποχρεώσεις από μισθώματα 20  5.660  5.044 
Προβλέψεις 25.6  18.860  20.741 
Κρατικές επιχορηγήσεις 19  219.086  229.833 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27  145  145  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12  26.754  21.359 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   400.540  421.423 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22  95.065  77.451 
Δανειακές υποχρεώσεις 18  14.278  15.362 

Υποχρεώσεις από μισθώματα  20  1.009  1.235 

Κρατικές επιχορηγήσεις 19  11.205  10.990 

Υποχρέωση φόρου εισοδήματος 12  0  2.414 
Λοιποί φόροι πληρωτέοι 23  1.609  3.284 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   123.167  110.736 

Σύνολο Παθητικού   523.707  532.160 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  1.351.137  1.406.566 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων       

Ποσά σε χιλιάδες € Μετοχικό κεφάλαιο 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Κέρδη εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 639.051 33.330   449 193.971   866.801   

Αλλαγές μετοχικού κεφαλαίου (74.982) 
 

   (74.982) 
 

Κέρδη για τη χρήση - - - 82.763   82.763 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (176) (176) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση - - - 82.587 82.587 

Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό - 4.182 - (4.182) - 

      

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 564.069   37.512   449 272.377   
 

874.406 

      

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 564.069   37.512   449 272.377   
 

874.406 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής  (Σημειώσεις 2.4 & 21)    107 107 

Αναδιατυπωμένη συνολική καθαρή θέση κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2021 

564.069 37512 449 272.483 874.513 

Αλλαγές μετοχικού κεφαλαίου -    - 

Κέρδη για τη χρήση - - - 63.135   63.135   

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - (219) 
 

(219) 
 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση - - - 62.916   62.916   

Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό - 3.150 
 

- (3.150) 
 

- 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους ως 
ιδιοκτήτες: 

     

Μερίσματα πληρωθέντα (Σημείωση 17) - - - (110.000) 
 

(110.000) 
 

      

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 564.069   40.662   449   222.250   827.430   

      

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών      

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 

Ποσά σε χιλιάδες € Σημειώσεις 
1/1/2021 - 
31/12/2021 

1/1/2020 - 
31/12/2020 

    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων εισοδήματος  
79.607  

110.039 

Αναπροσαρμογές για:  
  

Αποσβέσεις 7 & 8 57.655  
57.576 

Προβλέψεις  
(6.177) 2.268 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων 19 (11.159) (11.253) 
(Κέρδη) / Ζημίες από διάθεση περιουσιακών 
στοιχείων 

 
5 822 

Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά 6 6.803 7.312 

   126.734 166.764 

Μεταβολή των λειτουργικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων: 

   

(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων  
(3.196) 1.429 

(Αύξηση) / Μείωση εμπορικών και λοιπόν απαιτήσεων  (11.976) 1.923 
Αύξηση /(Μείωση) εμπορικών και λοιπόν 
υποχρεώσεων 

 
19.741 7.275 

Ταμειακά διαθέσιμα (χρησιμοποιούμενα) / 
παραγόμενα από δραστηριότητες 

 131.303  
177.391 

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος  
(15.754) (25.054) 

Πληρωθέντα χρηματοοικονομικά έξοδα  
(7.006) (7.798) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
108.544 

144.539 

     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 7 (28.884) (25.714) 

Αγορές ασώματων περιουσιακών στοιχείων 8 (329) (1.698) 

Εξαγορά επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις  (14.583) 0 

Έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 19 627 4.788 

Τόκοι εισπραχθέντες και έσοδα επενδύσεων  68 334 

Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 (43.101)  (22.290) 

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση 
μετοχικού κεφαλαίου) 

 
0 (74.982) 

Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων  
(15.362) (18.896) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις  
(1.233) (1.404) 

Μερίσματα πληρωθέντα 17 (110.000)  0 

Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  (126.595)  

(95.282) 

     

Καθαρή (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

 
(61.152) 

26.966 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης  
163.876 136.910 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης  
102.724 163.876 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

1. Ίδρυση και δραστηριότητες 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου («Εταιρεία» ή «ΔΕΣΦΑ») ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2007 και 

εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 357-359, στον Δήμο Χαλανδρίου, Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα. Προέκυψε από 

την απόσπαση του κλάδου του αερίου από την εταιρεία ΔΕΠΑ ΑΕ στις 30 Ιουνίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία 

η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισμό της προ της απόσπασης, βάσει των προβλέψεων των Ν. 2166/1993 και Ν. 

3428/2005. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε στα ενενήντα εννέα (99) έτη από την ημερομηνία εγγραφής στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δύναται να επεκταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

1.2. Αντικείμενο δραστηριότητας 

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στην Ελλάδα, όπως ορίζεται από το άρθρο 6 του Ν.3428/2005, 

συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεών του, έτσι ώστε το ΕΣΦΑ να λειτουργεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, 

να είναι τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, και να είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών, όπως ορίζονται 

στο Άρθρο 2 παρ. 31 του Ν.3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή και οικονομικό. 

2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Βάση κατάρτισης 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 καταρτίστηκαν βάσει των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), και των διερμηνειών τους, όπως εκδίδονται από την Επιτροπή Διερμηνείας 

Προτύπων (IFRIC) του IASB, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2021 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern). 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στις 06.05.2022 και υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής εταιρείας Senfluga Energy Infrastructure Holdings S.A. 

2.2. Επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας 

Η επιδημία της νόσου COVID-19 εξελίχθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια του 2021. Τα μέτρα που ελήφθησαν από 

διάφορες κυβερνήσεις για τον περιορισμό της νόσου επηρέασαν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτό 

το στάδιο, οι επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στα αποτελέσματα της Εταιρείας είναι 

περιορισμένες. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος αυτών των συνθηκών, η Εταιρεία έλαβε συγκεκριμένα μέτρα με στόχο 

να ελαχιστοποιηθεί η παρακώλυση της λειτουργίας της, ενώ ταυτόχρονα για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια του 

προσωπικού της: εφαρμογή διαχωρισμού των βαρδιών, φυσική απόσταση μεταξύ των εργαζομένων και αποφυγή 

τυχόν συνωστισμού, χρήση μέσων προστασίας (μάσκες, γάντια, κ.λπ.), συχνότερος καθαρισμός και απολύμανση, 

εργασία από το σπίτι όπου αυτό είναι δυνατό, κινητό εργατικό δυναμικό για τους τεχνικούς, πρόσβαση υπό 

περιορισμούς σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής (θερμομέτρηση, προστατευτικά μέσα, ξεχωριστά σημεία 

παράδοσης υλικών και ταχυδρομείου, κ.λπ.). 
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Ταυτόχρονα, η Εταιρεία διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και να 

χρηματοδοτεί τις τρέχουσες δραστηριότητές της. Μολονότι ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 είναι αβέβαιος, η 

διοίκηση δεν θεωρεί, ωστόσο, ότι θα έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση ή τη ρευστότητα της 

Εταιρείας.  

2.3. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του 

Ομίλου. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.  

2.4. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων 

Εκδόθηκαν ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τις 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με τον 

αντίκτυπο των νέων προτύπων, τροποποιήσεων προτύπων και διερμηνειών είναι η εξής: 

Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν για την τρέχουσα λογιστική περίοδο 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μειώσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19»  

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι στους εκμισθωτές) ελαφρύνσεις με τη μορφή προαιρετικής 

απαλλαγής από την υποχρέωση να αξιολογούν κατά πόσο οι μειώσεις μισθωμάτων λόγω COVID-19 συνιστούν 

τροποποιήσεις μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέγουν να λογιστικοποιούν τις μειώσεις μισθωμάτων σαν 

να επρόκειτο για αλλαγές που δεν θεωρούνται τροποποιήσεις μίσθωσης.  

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9»  

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 

«Ασφαλιστικές Συμβάσεις» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», ώστε οι οντότητες να 

υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – 

Φάση 2»  

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό 

επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς 

μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς 

θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 

Πρότυπα και Διερμηνείες που θα ισχύουν σε μεταγενέστερες περιόδους 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021) 

Η τροποποίηση παρατείνει την περίοδο εφαρμογής της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις 

σε ενοίκια κατά ένα έτος, για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022.  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
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Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο 

του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση 

και την γνωστοποίηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου. 

Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζουν 

την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που 

είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο 

συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»(εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν 

έσοδα που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την 

προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και 

των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθους 

δραστηριότητας της οντότητας.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το  

άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή 

πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο 

στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 

Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, 

διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο 

ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα 

δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Οι προσδοκίες της οντότητας ή τα γεγονότα που  

πρόκειται να συμβούν μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων δεν θα πρέπει να 

επηρεάζουν την κατάταξη. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει επίσης τι εννοείται στα πλαίσια του ΔΛΠ 1 όταν 

αναφέρεται στην «τακτοποίηση» μιας υποχρέωσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» και Οδηγία Πρακτικής Εφαρμογής 

των ΔΠΧΑ Νο 2 «Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να γνωστοποιούν τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές τους και να 

παρέχουν καθοδήγηση ως προς τον τρόπο εφαρμογής της έννοιας της ουσιαστικότητας στις γνωστοποιήσεις 

λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: 

Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές 

που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. 

Αυτό ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. 

ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Η 

τροποποίηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες 

μεταξύ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ 

τούτου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. 

Ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση 

των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε 

τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους 

δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων  

στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση 

σχετικά με τον χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 
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ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε την απαίτηση για τις οντότητες να αφαιρούν ταμειακές ροές για σκοπούς φορολόγησης 

κατά την επιμέτρηση εύλογης αξίας στο πλαίσιο του ΔΛΠ 41 

Επίδραση στην προσαρμογή ως αποτέλεσμα της αλλαγής στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19 

«Παροχές σε εργαζόμενους» 

Η απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) σχετικά 

με την κατανομή των παροχών στα έτη της υπηρεσίας των εργαζομένων με βάση καθορισμένο πρόγραμμα 

παροχών, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». Η Επιτροπή 

Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε την τελική απόφαση τον Μάιο του 

2021 με τίτλο «Κατανομή των παροχών στα έτη της υπηρεσίας των εργαζομένων» (ΔΛΠ 19), η οποία περιλαμβάνει 

επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών στα έτη υπηρεσίας των εργαζόμενων με βάση 

καθορισμένο πρόγραμμα παροχών, ανάλογο αυτού που ορίζει το Άρθρο 8 του Νόμου 3198/1955 περί παροχής 

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (εφεξής το «Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών εργατικού δικαίου»). 

Η απόφαση αυτή διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν οι βασικές αρχές και κανονισμοί του ΔΛΠ 

19 στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα έτη και, συνεπώς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8.6 του Εγχειριδίου 

Δέουσας Διαδικασίας ΔΠΧΑ (IASB Due Process Handbook), οι οντότητες που καταρτίζουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ οφείλουν να τροποποιήσουν αναλόγως τις λογιστικές τους πολιτικές. 

Για τον ΔΕΣΦΑ, η συνολική επίδραση μετά φόρων από την εφαρμογή της νέας αυτής απόφασης της IFRIC στις 

1.1.2021 ανερχόταν σε 107 χιλ. € και θεωρείται μη ουσιώδης. Με βάση αυτό το γεγονός και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 8 (Παρ. 8, 16β, 23-29), όλες οι σχετικές προσαρμογές για τη διόρθωση των Οικονομικών 

Καταστάσεων του 2021 πραγματοποιήθηκαν για κάθε επηρεαζόμενο στοιχείο των καταστάσεων στις 1.1.2021, 

καθώς και κατά την ημερομηνία κατά την οποία οι σωρευτικές επιδράσεις από την εφαρμογή αναγνωρίστηκαν 

απευθείας στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ως «Αλλαγές λογιστικής πολιτικής»). Τέλος, η επίδραση 

για το στοιχείο «Δέσμευση παροχών προσωπικού» ανέρχεται σε 136 χιλ. € (σημείωση 21) η οποία ομοίως 

θεωρείται ασήμαντη από τη Διοίκηση της Εταιρείας. 

 

2.5. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων και μετατροπή ξένων 

νομισμάτων 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ, που αποτελεί το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της 

Εταιρείας. Συναλλαγές που εκτελούνται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της επίσημης ισοτιμίας που 

ισχύει την ημέρα που εκτελείται κάθε συναλλαγή. Κατά την ημέρα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τα 

ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε 

Ευρώ, με βάση την τρέχουσα ισοτιμία. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

καθώς και η επιμέτρηση των ποσών σε ξένο νόμισμα στο τέλος της περιόδου καταχωρούνται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων. 
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2.6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους. Εν 

συνεχεία, το αρχικό κόστος κτήσης μειώνεται κατά: (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) οποιαδήποτε ζημία 

απομείωσης. Το αρχικό κόστος κτήσης παγίων περιλαμβάνει την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των 

δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεπτέων φόρων αγοράς και των αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης, 

καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος για την προετοιμασία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων για την  

προοριζόμενη χρήση. Μεταγενέστερες δαπάνες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τα ενσώματα πάγια 

κεφαλαιοποιούνται όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση 

των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Όλες οι λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή, 

συντήρηση κ.λπ. πάγιων περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. Κατά την απόσυρση ή πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το σχετικό κόστος και η 

συσσωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς στην περίοδο της απόσυρσης ή 

της πώλησης, και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή ανά 

κατηγορία παγίων έχει ως εξής: 

Κτήρια και εγκαταστάσεις κτηρίων       1 - 20 έτη 

Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός   6 - 40 έτη 

Μεταφορικά μέσα        5  -  7   έτη 

   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός        3  - 7 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση κάθε ημερομηνία 

αναφοράς και, εάν είναι απαραίτητο, καταχωρίζονται οι προσήκουσες αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές. 

2.7.  Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

2.7.1. Δουλείες  

Οι δουλείες αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στα ποσά που καταβάλλονται από την Εταιρεία στους 

δικαιούχους ως δικαίωμα διέλευσης (right of way) για την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου. Οι 

αποσβέσεις καταχωρίζονται στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο (straight-line method) κατά 

την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης οικονομικής ζωής 

τους είναι 40 έτη, καθώς οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται επακόλουθες της επένδυσης για την εγκατάσταση του 

αγωγού φυσικού αερίου που έχει την ίδια ωφέλιμη διάρκεια οικονομικής ζωής. 

 

2.7.2. Λογισμικό 

Το λογισμικό αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο στην αξία κτήσης του. Οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται για την αύξηση ή επέκταση της απόδοσης του λογισμικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών 

του αναγνωρίζονται ως κεφαλαιακές δαπάνες που προστίθενται στο αρχικό κόστος λογισμικού. Οι αποσβέσεις 

λογισμικού καταχωρίζονται στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά την ωφέλιμη διάρκεια 

οικονομικής ζωής του λογισμικού που υπολογίζεται σε 5 έτη. 
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2.8. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι συγγενείς επιχειρήσεις είναι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία διαθέτει σημαντική επιρροή αλλά όχι έλεγχο, και 

γενικά συνοδεύονται από συμμετοχή μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις επιμετρώνται στο κόστος μείον την απομείωση. Για την εκτίμηση των απομειώσεων, ανατρέξτε στη 

Σημείωση 2.9. 

Ο ΔΕΣΦΑ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι οικονομικές του 

καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της άμεσης μητρικής του εταιρείας, 

Senfluga Energy Infrastructure Holdings SΑ. 

2.9. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση επανεξετάζονται για απομείωση κάθε ημερομηνία 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και ελέγχονται για απομείωση σε κάθε περίσταση που τα γεγονότα ή οι 

μεταβολές συνθηκών καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Η ζημία 

απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα έξοδα για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι το υψηλότερο εκ των δύο ακόλουθων 

ποσών, είτε της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης είτε της αξίας χρήσης. Η 

εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης είναι η τιμή που θα εισπραχθεί κατά την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ παραγόντων της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης, μείον το 

κόστος εκποίησης. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

προκύψουν από ένα περιουσιακό στοιχείο. Για την αξιολόγηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές 

ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους βάσει ενός επιτοκίου προεξόφλησης προ φόρων που 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς σχετικά με τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους 

κινδύνους που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο οι εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών 

δεν έχουν αναπροσαρμοστεί. Στο πλαίσιο εκτίμησης της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται στη 

μικρότερη ομάδα μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών για την οποία μπορεί να αναγνωριστεί μια εύλογη και 

σταθερή βάση κατανομής. Οι προηγούμενες απομειώσεις μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός 

της υπεραξίας) επανεξετάζονται για πιθανό αντιλογισμό σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση 

μεταγενέστερου αντιλογισμού μιας ζημίας απομείωσης, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή της 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται στην αναθεωρημένη εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας του, αλλά 

έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε 

αναγνωριστεί καμία ζημία απομείωσης για το περιουσιακό στοιχείο (ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών) 

κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Ο αντιλογισμός μιας ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα 

αποτελέσματα στον βαθμό που εξαλείφει τη ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί για το περιουσιακό στοιχείο 

κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Οποιαδήποτε αύξηση καθ’ υπέρβασιν αυτού του ποσού αντιμετωπίζεται ως 

αύξηση εκ νέου αποτίμησης. 

2.10. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε μία 

οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη οικονομική 

οντότητα.  
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Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021: Εμπορικές 

και λοιπές απαιτήσεις, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, και λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία ταξινομούνται προς επιμέτρηση στο αποσβεσμένο κόστος, καθώς και επένδυση μετοχικού κεφαλαίου 

ταξινομούμενη μεταξύ των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 
(i) Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της κατά την αρχική αναγνώριση στις 
ακόλουθες κατηγορίες επιμέτρησης: 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,  

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος. 

Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην αρχική αναγνώριση εξαρτάται από το 

επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

της Εταιρείας και τους συμβατικούς όρους των ταμειακών ροών. 

 

Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία αρχικά επιμετράει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

στην εύλογη αξία του πλέον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν έχει αποτιμηθεί 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα κόστη συναλλαγών. Οι εμπορικές απαιτήσεις επιμετρούνται αρχικά 

στην τιμή συναλλαγής τους, που καθορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες». 

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να καταχωρηθεί και να επιμετρηθεί στο αποσβεσμένο 

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων, πρέπει να δημιουργεί ταμειακές ροές που αποτελούν 

«αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» (SPPI) επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Αυτή η εκτίμηση 

αναφέρεται ως κριτήριο SPPI και εφαρμόζεται σε επίπεδο μέσου.  

Για τους σκοπούς μεταγενέστερων επιμετρήσεων, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε 
τρεις κατηγορίες:  
 

α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος: Περιουσιακά στοιχεία που 

διατηρούνται για είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, όπου αυτές οι ταμειακές ροές αντιπροσωπεύουν 

αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Τα έσοδα από 

τόκους από τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στα 

χρηματοοικονομικά έσοδα με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Η μέθοδος του 

πραγματικού επιτοκίου είναι μια μέθοδος υπολογισμού του αποσβεσμένου κόστους μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και κατανομής των εξόδων τον τόκων κατά την αντίστοιχη περίοδο. 

Πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματικές 

καταβολές (συμπεριλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και οι μονάδες που καταβλήθηκαν ή λήφθηκαν μεταξύ 

των συμβαλλομένων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου, το κόστος 

συναλλαγών και κάθε επαύξηση ή έκπτωση) κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή (κατά το δοκούν) μιας συντομότερης περιόδου, στο αποσβεσμένο 

κόστος μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τυχόν κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την παύση 

αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα, μαζί με τυχόν 

συναλλαγματικά κέρδη/ζημίες. Οι ζημίες απομείωσης παρουσιάζονται στο ξεχωριστό κονδύλιο «Καθαρά  
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κέρδη/(ζημίες) από την απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», στην 

κατάσταση εσόδων. 

β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων: 

Περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται για είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπου οι ταμειακές ροές αυτών των περιουσιακών 

στοιχείων αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, επιμετρούνται στην εύλογη 

αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων. Μεταβολές στη λογιστική αξία λαμβάνονται μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων, εκτός από την αναγνώριση των κερδών ή ζημιών απομείωσης, τα έσοδα από τόκους 

και τα συναλλαγματικά κέρδη ή ζημίες τα οποία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κατά την παύση 

αναγνώρισης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, τα σωρευτικά κέρδη ή ζημίες που 

αναγνωρίζονταν μέσω λοιπών συνολικών εσόδων αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα κέρδη ή 

τις ζημίες και αναγνωρίζονται στα Λοιπά κέρδη/ζημίες. Τα έσοδα από τόκους από τα εν λόγω 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα με τη χρήση 

της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι ζημίες απομείωσης παρουσιάζονται στο ξεχωριστό κονδύλιο 

«Καθαρά κέρδη/(ζημίες) από την απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», 

στην κατάσταση εσόδων. 

γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 

Περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια αποσβεσμένου κόστους ή εύλογης αξίας μέσω λοιπών 

συνολικών εσόδων επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Το κέρδος ή η ζημία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στο κονδύλιο «Λοιπά κέρδη/(ζημίες)», στην περίοδο κατά την οποία 

προκύπτει. 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται 

μεταγενέστερα με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε απομείωση.  Τα κέρδη και 

οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την παύση της αναγνώρισης, την τροποποίηση ή απομείωση 

του περιουσιακού στοιχείου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της 

Εταιρείας, εκτός από τις επενδύσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους μέσω αποτελεσμάτων 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων).   

Για τα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους, τα κέρδη και οι ζημίες θα καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση εσόδων, στο κονδύλιο «Κέρδη/(ζημίες) από επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία - Απομείωση».  

(ii) Αποµείωση 
 
Η Εταιρεία εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων απομειώνεται και αναγνωρίζει, εφόσον απαιτείται, μια πρόβλεψη για 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλους τους χρεωστικούς τίτλους που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των οφειλόμενων συμβατικών 

ταμειακών ροών σύμφωνα με τη σύμβαση και όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει, 

προεξοφλούμενων βάσει του κατά προσέγγιση αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Για πιστωτικά ανοίγματα για τα οποία δεν 

υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, οι αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες προβλέπονται για πιστωτικές ζημίες που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης υποχρεώσεων που είναι 

πιθανό να συμβούν εντός του επόμενου δωδεκάμηνου (μια δωδεκάμηνη αναμενόμενη πιστωτική ζημία). Για 

πιστωτικά ανοίγματα για τα οποία υπήρξε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική 

αναγνώριση, απαιτείται πρόβλεψη απωλειών για τις πιστωτικές ζημίες που αναμένονται για την εναπομένουσα 

διάρκεια του ανοίγματος, ανεξάρτητα από τον χρόνο της αθέτησης (αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες σε όλη τη 

διάρκεια ζωής).  

Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση που επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 

9. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις πιστωτικές ζημίες που αναμένονται σε όλη τη διάρκεια 

των εμπορικών απαιτήσεων (αναμενόμενες ζημίες σε όλη τη διάρκεια ζωής). Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις 

εμπορικές απαιτήσεις γνωστοποιούνται στη Σημείωση 14. 

Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος εφαρμόζεται η γενική προσέγγιση. Αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και επομένως οποιαδήποτε πρόβλεψη ζημίας 

περιορίζεται στις αναμενόμενες ζημίες των επόμενων 12 μηνών.  

(iii) Παύση αναγνώρισης 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν: 

• Εκπνεύσουν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο. 

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει 

αναλάβει την υποχρέωση να τις καταβάλει στο ακέραιο, χωρίς αισθητή καθυστέρηση, σε τρίτο μέρος, 

μέσω συμφωνίας διακανονισμού (pass-through), ή 

•  Μεταβιβαστούν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο και είτε η 

Εταιρεία (α) έχει μεταβιβάσει πραγματικά όλους τους κινδύνους και τις αμοιβές του περιουσιακού 

στοιχείου είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ούτε έχει διατηρήσει πραγματικά όλους τους κινδύνους και τις 

αμοιβές του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχό του. 

Όταν η Εταιρεία μεταβιβάζει τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή όταν 

εισέρχεται σε συμφωνία διακανονισμού pass-through, εκτιμά το κατά πόσο διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη 

της κυριότητας.  

Όταν δεν έχει μεταβιβάσει ούτε έχει διατηρήσει πραγματικά όλους τους κινδύνους και τις αμοιβές από το 

περιουσιακό στοιχείο, ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο αυτού, η Εταιρεία εξακολουθεί να αναγνωρίζει το 

μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στον βαθμό της συνεχιζόμενης ανάμειξής της στο περιουσιακό στοιχείο. Σε 

αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης μια συσχετιζόμενη υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό 

στοιχείο και η συσχετιζόμενη υποχρέωση επιμετρώνται επί μίας βάσης που αντικατοπτρίζει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που διατήρησε η Εταιρεία.  
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Η συνεχιζόμενη ανάμειξη που λαμβάνει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου 

επιμετράται στο χαμηλότερο ποσό εκ των εξής δύο, είτε της αρχικής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

είτε του μέγιστου αντιτίμου που μπορεί να είναι υποχρεωμένη η Εταιρεία να καταβάλει. 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  
 
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, και, στην περίπτωση 

δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων και οφειλών, καθαρές από άμεσα καταλογιζόμενα κόστη συναλλαγών. 

Για τους σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώμενες στο αποσβεσμένο κόστος ή ως χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

 
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  
 
Η χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση 

διαγράφεται ή ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μια υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία 

άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μιας υφιστάμενης υποχρέωσης 

τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής 

υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

2.11. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης μόνον όταν υφίσταται νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των 

αναγνωρισμένων ποσών και υπάρχει πρόθεση συμψηφιστικού διακανονισμού ή ρευστοποίησης του περιουσιακού 

στοιχείου και ταυτόχρονης εξόφλησης της υποχρέωσης. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από 

μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων και σε 

περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 

2.12. Αποθέματα 

Τα αποθέματα δηλώνονται στη χαμηλότερη εκ των δύο τιμών, είτε του κόστους κτήσης είτε της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου του μέσου σταθμικού 

κόστους και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη μεταφορά των 

αποθεμάτων στον χώρο τοποθέτησής τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη 

τιμή πώλησής τους κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας μείον το εκτιμώμενο απαραίτητο 

κόστος για την πώλησή τους. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, τα αποθέματα που είναι απαξιωμένα, άχρηστα και 

με πολύ χαμηλό συντελεστή ανανέωσης ελέγχονται για απομείωση. Προβλέψεις σχηματίζονται για τη μείωση της 

αξίας κτήσης των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, οι οποίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

χρήσης της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν οι μειώσεις. Οι προβλέψεις αναθεωρούνται σε κάθε περίοδο 

αναφοράς. 

2.13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες 

επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, με προθεσμία λήξης μέχρι τρεις μήνες.  
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2.14. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που καταλογίζεται άμεσα στην έκδοση νέων 

μετοχών αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια ως μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο.  

2.15. Δανειακές υποχρεώσεις  

Όλες οι δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις κατατάσσονται αρχικά στο κόστος που συνίσταται στην εύλογη 

αξία των εισπραχθέντων εσόδων μείον το κόστος έκδοσης που συνδέεται με τη δανειοληψία. Μετά από την αρχική 

αναγνώριση, οι δανειοληπτικές πράξεις επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος κάνοντας χρήση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (μετά από την αφαίρεση του 

κόστους κτήσης) και του ποσού προς εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου 

δανεισμού. 

 

2.16. Μισθώσεις 

Η Εταιρεία εκτιμά κατά την έναρξη της σύμβασης κατά πόσο η σύμβαση αποτελεί ή περιλαμβάνει μίσθωση. Μία 

σύμβαση αποτελεί ή περιλαμβάνει μίσθωση εφόσον η σύμβαση εκχωρεί το δικαίωμα του ελέγχου της χρήσης ενός 

συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου για μια χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. Η Εταιρεία ενεργεί ως 

μισθωτής. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώματα για την καταβολή πληρωμών μισθωμάτων και περιουσιακά 

στοιχεία δικαιώματος χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων περιουσιακών 

στοιχείων, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16.  

i. Περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης 

(δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα 

περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης επιμετρούνται στο κόστος μείον τυχόν συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης, και με αναπροσαρμογή για τυχόν εκ νέου αποτίμηση των υποχρεώσεων από μισθώματα. Το 

κόστος των περιουσιακών στοιχείων δικαιώματος χρήσης περιλαμβάνει το αναγνωρισμένο ποσό των 

υποχρεώσεων από μισθώματα, τα αρχικά άμεσα κόστη και τις πληρωμές μισθωμάτων που καταβλήθηκαν κατά 

την ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, μείον οποιαδήποτε εισπραχθέντα κίνητρα μίσθωσης. Τα περιουσιακά 

στοιχεία δικαιώματος χρήσης αποσβένονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη μικρότερη 

περίοδο μεταξύ διάρκειας μίσθωσης και εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Αν η κυριότητα 

του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβασθεί στην Εταιρεία στο τέλος της περιόδου μίσθωσης ή αν το 

κόστος του αντανακλά την τιμή άσκησης δικαιώματος αγοράς, η απόσβεση υπολογίζεται βάσει της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.  

Η Εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης για κτήρια, οχήματα και άλλον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων της. Οι συμβάσεις μίσθωσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία μίσθωσης και στοιχεία μη 

μίσθωσης.  

ii. Υποχρεώσεις από μισθώματα  

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις από μισθώματα 

επιμετρούμενες στην παρούσα αξία των πληρωμών μισθωμάτων που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της 

μίσθωσης. Οι πληρωμές μισθωμάτων περιλαμβάνουν τις σταθερές πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των  
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ουσιαστικά σταθερών πληρωμών) μείον τυχόν εισπραχθέντα κίνητρα μίσθωσης, τις κυμαινόμενες πληρωμές 

μισθωμάτων που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη ή συντελεστή, καθώς και τα ποσά που αναμένεται να 

καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών. Οι πληρωμές μισθωμάτων περιλαμβάνουν επίσης την τιμή 

άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι θα ασκηθεί από την Εταιρεία, καθώς και τις 

καταβολές ποινών για καταγγελία της μίσθωσης, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει τη δυνατότητα 

καταγγελίας. Οι κυμαινόμενες πληρωμές μισθωμάτων που δεν εξαρτώνται από κάποιον δείκτη ή συντελεστή 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος που ενεργοποίησε την 

πληρωμή. Κατά τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των πληρωμών μισθωμάτων η Εταιρεία χρησιμοποιεί το 

διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας, διότι το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης δεν είναι εύκολο να 

καθοριστεί.  

Μετά την ημερομηνία έναρξης, το ποσό των υποχρεώσεων από μισθώματα αυξάνεται ώστε να αποτυπώνει τη 

συσσώρευση των τόκων και μειώνεται κατά τις καταβληθείσες πληρωμές μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία 

των υποχρεώσεων από μισθώματα επιμετρείται εκ νέου εφόσον υπάρξει επανεκτίμηση ή τροποποίηση της 

σύμβασης μίσθωσης.  

Λεπτομέρειες για τις μισθώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στη Σημείωση 7. 

2.17. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντες και αναβαλλόμενους φόρους. Οι τρέχοντες και οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών ποσών που αποτυπώνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος 

εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα µε τις 

απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης για όλες τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές, κατά την ημερομηνία αναφοράς, μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιδράσεις των προσωρινών 

φορολογικών διαφορών προσδιορίζονται και παρουσιάζονται είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

είτε ως αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

και τις φορολογικές ζημίες που μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις στον βαθμό που είναι πιθανό να υπάρξει 

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου μπορεί να αξιοποιηθεί η προσωρινή εκπεστέα διαφορά, βάσει 

των εκτιμώμενων μελλοντικών επιδόσεων της Εταιρείας. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία 

κατάστασης οικονομικής θέσης και μειώνεται στον βαθμό που δεν θα είναι διαθέσιμα τα φορολογητέα κέρδη έναντι 

των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν μερικά ή συνολικά τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τα τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις για την παρούσα χρήση 

και τις προγενέστερες χρήσεις επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται να καταβληθεί στις φορολογικές αρχές (ή 

να ανακτηθεί από αυτές), βάσει φορολογικών συντελεστών (και φορολογικής νομοθεσίας) που έχουν θεσπιστεί ως 

την ημερομηνία αναφοράς. 
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2.18.  Μερίσματα 

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά τη στιγμή της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2.19.  Δέσμευση καθορισμένων παροχών 

Η Εταιρεία συνεισφέρει σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και καθορισμένων εισφορών. Η υποχρέωση σε 

σχέση με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ή προγράμματα εξόδου καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία 

της δέσμευσης καθαρισμένων παροχών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η δέσμευση καθορισμένων 

παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές µε βάση τη μέθοδο προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδας.  

Η παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται µε προεξόφληση των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών εκροών µε βάση επιτόκια εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας που εκφράζονται στο 

νόμισμα στο οποίο πρόκειται να καταβληθούν οι παροχές και έχουν προθεσμία λήξης που πλησιάζει τους όρους 

της σχετικής δέσμευσης. 

Το κόστος τόκου υπολογίζεται με εφαρμογή του προεξοφλητικού επιτοκίου στο υπόλοιπο της δέσμευσης 

καθορισμένων παροχών. Το κόστος περιλαμβάνεται στα έξοδα παροχών σε εργαζόμενους στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που απορρέουν από προσαρμογές µε βάση την πείρα και τις μεταβολές στις 

αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά έσοδα της περιόδου 

κατά την οποία προκύπτουν και περιλαμβάνονται στα λοιπά αποθεματικά στην κατάσταση μεταβολών ίδιων 

κεφαλαίων και στον ισολογισμό. 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών που απορρέουν από τροποποιήσεις ή 

περικοπές του προγράμματος παροχών αναγνωρίζονται αμέσως στα αποτελέσματα ως κόστος παρελθούσας 

υπηρεσίας.  

Για προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε ιδιωτικά ή δημόσια ασφαλιστικά 

ταμεία σε υποχρεωτική, συμβατική ή εθελοντική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση πληρωμής 

εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές. Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδα παροχών σε εργαζομένους όταν 

γίνονται απαιτητές. Οι προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στον βαθμό που είναι 

δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η μείωση σε μελλοντικές πληρωμές. 

2.20.  Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στη τιμή που αποτυπώνει το τίμημα που αναμένει ότι 

θα δικαιούται για την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. Εξετάζει λεπτομερώς τους όρους 

της σύμβασης με τον πελάτη καθώς και όλα τα σχετικά περιστατικά και συνθήκες που σχετίζονται με τη μεταβίβαση 

αγαθών ή υπηρεσιών σύμφωνα με το παρεχόμενο πλαίσιο-μοντέλο των πέντε βημάτων. Τα έσοδα αναγνωρίζονται 

κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η μεταβίβαση του ελέγχου των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες, η οποία 

θεωρείται ότι ταυτίζεται με τη στιγμή της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων. Η καταχώριση των εσόδων 

από συμβάσεις με πελάτες βασίζεται στα ακόλουθα πέντε βήματα: (i) προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη, 

(ii) εντοπισμός της αναλαμβανόμενης υποχρέωσης, η οποία αντιπροσωπεύεται από τη συμβατική υπόσχεση 

μεταβίβασης αγαθών ή/και υπηρεσιών σε κάποιον πελάτη, (iii) καθορισμός του τιμήματος της συναλλαγής,  
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(iv) επιμερισμός του τιμήματος της συναλλαγής στις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις που εντοπίστηκαν βάσει της 

αυτοτελούς τιμής πώλησης κάθε αγαθού ή υπηρεσίας, (v) καταχώριση του εσόδου όταν ικανοποιείται η σχετική 

αναλαμβανόμενη υποχρέωση ή κατά τον χρόνο μεταβίβασης στον πελάτη του υποσχόμενου αγαθού ή της 

υπηρεσίας. Η μεταβίβαση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί όταν ο πελάτης αποκτήσει τον έλεγχο των αγαθών 

ή των υπηρεσιών, γεγονός που μπορεί να επέλθει σε βάθος χρόνου ή σε καθορισμένη χρονική στιγμή. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, τα έσοδα αναγνωρίζονται γενικά ως εξής: 

 

Ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
 

Μεταφορά φυσικού αερίου Έσοδα από τη μεταφορά φυσικού αερίου αναγνωρίζονται όταν παρέχεται η υπηρεσία 

βάσει: α) της μεταφορικής ικανότητας που δεσμεύει κάθε χρήστης (πελάτης) μέσω των εγκεκριμένων εφαρμογών 

δέσμευσης και β) της ποσότητας (σε μονάδες ενέργειας) του φυσικού αερίου που μεταφέρεται για κάθε χρήστη 

(πελάτη) στη διάρκεια του εν λόγω μήνα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρότυπης Σύμβασης-Πλαίσιο Μεταφοράς, ο Χρήστης Μεταφοράς υποχρεούται να 

καταβάλλει μηνιαία αμοιβή στον Διαχειριστή για την παροχή των υπηρεσιών που συμφωνούνται με τη Σύμβαση 

και την Εγκεκριμένη Αίτηση, που εγκρίνει ο Διαχειριστής. Η Αμοιβή υπολογίζεται και τιμολογείται κατά τα 

προβλεπόμενα στον Κώδικα, τον Κανονισμό Τιμολόγησης, το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση του Νόμου οικείες διατάξεις. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. 

 
Χρήση υπηρεσιών ΥΦΑ 

Τα έσοδα από τη χρήση υπηρεσιών ΥΦΑ αναγνωρίζονται όταν παρέχεται η υπηρεσία βάσει:  α) της δυναμικότητας 

επαναεροποίησης που δεσμεύει κάθε χρήστης (πελάτης) μέσω των εγκεκριμένων εφαρμογών δέσμευσης και β) 

της ποσότητας (σε μονάδες ενέργειας) του υγροποιημένου φυσικού αερίου που επαναεροποιείται για κάθε χρήστη 

(πελάτη) στη διάρκεια του εν λόγω μήνα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρότυπης Σύμβασης ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαία 

αμοιβή στον Διαχειριστή για την παροχή των υπηρεσιών που συμφωνούνται με τη Σύμβαση και κάθε Εγκεκριμένη 

Αίτηση ΥΦΑ, που εγκρίνει ο Διαχειριστής. Η Αμοιβή υπολογίζεται και τιμολογείται κατά τα προβλεπόμενα στον 

Κώδικα, τον Κανονισμό Τιμολόγησης, το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ και τις κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου οικείες 

διατάξεις. Ο Χρήστης ΥΦΑ τιμολογείται σε μηνιαία βάση. 

 

Πωλήσεις αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας 

Η Εταιρεία διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ Παραδόσεων και Παραλαβών Φυσικού Αερίου 

στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) από τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση 

Αερίου), λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες και τις αποθηκευμένες στο Σύστημα Μεταφοράς ποσότητες Φυσικού 

Αερίου, με στόχο την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Τα έσοδα από πωλήσεις και 

αέριο λειτουργίας αναγνωρίζονται στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία παρέχεται η υπηρεσία, βάσει της 

επίτευξης ουδετεροποίησης της θετικής ή αρνητικής θέσης εξισορρόπησης των Χρηστών Μεταφοράς του 

συστήματος, σε μηνιαία βάση. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. 
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Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει ορίσει το ανώτατο όριο για τον λογαριασμό ασφάλειας εφοδιασμού, μια 

μοναδιαία χρέωση ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία πελατών φυσικού αερίου και ανά τυπική μονάδα 

παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση της ΡΑΕ, η Εταιρεία διατηρεί ξεχωριστό έντοκο 

λογαριασμό για εισροές και εκροές 

που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας εφοδιασμού, ο οποίος θα ανατροφοδοτείται από τους τόκους που 

προκύπτουν από το απόθεμα του λογαριασμού αυτού. Τα έσοδα από τον λογαριασμό ασφάλειας εφοδιασμού 

αναγνωρίζονται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ 344/2014. 

Μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 

Επικουρικές Υπηρεσίες Μεταφοράς  

Οι Επικουρικές Υπηρεσίες Μεταφοράς περιλαμβάνουν τις συμπληρωματικές υπηρεσίες βαθμονόμησης 

μετρητικών συστημάτων, τη διεξαγωγή μετρήσεων ελέγχου Σημείου Δρόσου Νερού και τη διάθεση εξοπλισμένου 

χώρου εργασίας στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν παρέχεται η υπηρεσία. 

 

Λοιπές μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 

Οι Λοιπές μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής, 

εγκαταστάσεων CNG. Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και δεξαμενόπλοια ΥΦΑ, προστασία αγωγού και άλλες υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν παρέχεται η υπηρεσία. 

 
 

2.21.  Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις προστίθεται στο κόστος αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρις ότου τα περιουσιακά στοιχεία 

να είναι ουσιαστικά έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση τους ή για πώληση. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προέκυψαν.    

    

2.22. Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει υποχρέωση προβλεπόμενη ή απορρέουσα από τον νόμο ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης και εφόσον το ποσό µπορεί να εκτιμηθεί µε αξιοπιστία. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 

μελλοντικές λειτουργικές ζημίες.  

Όταν υπάρχει ένας αριθμός όμοιων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μια εκροή θα απαιτηθεί για διευθέτηση 

καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως σύνολο. Η πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα 

κι αν η πιθανότητα μιας εκροής σε σχέση με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία 

δεσμεύσεων είναι μικρή. Οι προβλέψεις επιμετρούνται στην παρούσα αξία της ορθής εκτίμησης της διοίκησης ως 

προς τις δαπάνες που απαιτούνται για τη διευθέτηση της παρούσας δέσμευσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας είναι ένα επιτόκιο προ 

φόρων που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς 

με την υποχρέωση κινδύνους. Η αύξηση της πρόβλεψης με την πάροδο του χρόνου αναγνωρίζεται στα έξοδα από 

τόκους. 
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2.23. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι σχετικές σημειώσεις απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων και 

παραδοχών τόσο στην επιμέτρηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όσο και στην αποτίμηση 

των ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Επομένως, τα πραγματικά αποτελέσματα που 

απορρέουν από τα σχετικά γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι χρησιμοποιούμενες εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση, και ο αντίκτυπος κάθε τέτοιας 

επανεξέτασης αναγνωρίζεται αμέσως στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η χρήση εκτιμήσεων είναι σημαντική 

για τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Έλεγχος απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία 

της Εταιρείας ελέγχονται για τυχόν απομείωση κατά την ημερομηνία αναφοράς εφόσον υφίστανται 

ενδείξεις απομείωσης. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, η ανακτήσιμη αξία των ενσώματων πάγιων 

στοιχείων εκτιμάται με προσδιορισμό των περιουσιακών στοιχείων που σχηματίζουν ανεξάρτητη 

Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών. Για τον σκοπό αυτό, οι υποδομές των αγωγών της Εταιρείας 

έχουν εκτιμηθεί ως ενιαία Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών.  

Οι μελλοντικές ταμειακές ροές προβλέπονται βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, που 

εγκρίνεται από τη Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά έσοδα για την περίοδο 

που καλύπτει το σχέδιο. Επίσης υπολογίζεται μια τελική αξία βάσει ενός εύλογου επιτοκίου εις το 

διηνεκές. 

 
Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τη Διοίκηση κατά την πρόβλεψη των ταμειακών 

ροών για τον έλεγχο απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 (ο τελευταίος που πραγματοποίησε 

η εταιρεία) είναι οι ακόλουθες: 

o Ρυθμιζόμενα έσοδα: Η Διοίκηση έχει βασίσει την ανάλυσή της στο υφιστάμενο ρυθμιστικό 

πλαίσιο, υπολογίζοντας τις ανακτήσιμες διαφορές βάσει των πλέον πρόσφατων ενημερώσεων 

και εξελίξεων. Τα απαιτούμενα έσοδα έχουν εκτιμηθεί μέχρι το 2039, συμπεριλαμβανομένων των 

νέων ανακτήσιμων διαφορών που προκύπτουν κάθε χρόνο μεταξύ των εσόδων από τα τιμολόγια 

χρήσης και των απαιτούμενων εσόδων. Τα απαιτούμενα έσοδα υπολογίζονται βάσει του 

ισχύοντος ρυθμιστικού σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου (WACC) (από 7,44% το 2022, που 

είναι το τέλος της τρέχουσας ρυθμιστικής περιόδου, στο 7,11%). 

o Κεφαλαιακές δαπάνες: Τα ετήσια ποσά λαμβάνονται από το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης της 

Εταιρείας, που έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Οποιαδήποτε κεφαλαιακή δαπάνη που σχετίζεται με 

την επέκταση έχει εξαιρεθεί από τον υπολογισμό, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι 

κεφαλαιακές δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση.  

o Τελική αξία: προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία της επιχείρησης μετά το 2039, η Διοίκηση 

εκτίμησε την Τελική Αξία βάσει ενός τύπου εις το διηνεκές. Η παραδοχή για το επιτόκιο εις το 

διηνεκές ήταν 1,5%. 
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Προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων: Αντανακλά συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με τον 

αντίστοιχο τομέα και τους κινδύνους χώρας για την Ελλάδα. Το εύρος του προεξοφλητικού επιτοκίου 

προ φόρων που χρησιμοποιήθηκε το 2020 ήταν από 6,2% έως 7,2%.  

• Αποσβέσεις: Απόσβεση των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων με πεπερασμένη ωφέλιμη 

ζωή. Η διαδικασία προσδιορισμού των εξόδων απόσβεσης περιλαμβάνει περιοδική επανεξέταση της 

απομένουσας ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Βλ. Σημειώσεις 2.6 και 2.7. 

• Προβλέψεις για ενδοχόμενες υποχρεώσεις: Υπάρχουν εκκρεμείς περιπτώσεις νομικών διαφορών 

που σχετίζονται με την Εταιρεία. Η Διοίκηση εκτιμά το αποτέλεσμα αυτών των περιπτώσεων 

προκειμένου να αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Όπου είναι πιθανό το αρνητικό 

αποτέλεσμα, η Εταιρεία σχηματίζει την απαιτούμενη πρόβλεψη. Οι προβλέψεις, όπου είναι 

αναγκαίες, υπολογίζονται βάσει της τρέχουσας αξίας των εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται από 

τη Διοίκηση σχετικά με το κόστος που θα προκύψει για την διευθέτηση των αναμενόμενων 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς. Βλ. Σημείωση 25.6. 

• Απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων: Εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Βλ. Σημείωση 25.2. 

• Απομείωση αποθέματος: Εκτίμηση της υποτίμησης του αποθέματος. Βλ. Σημείωση 2.12. 

• Εκτίμηση αβέβαιων φορολογικών θέσεων: Ο προσδιορισμός της πρόβλεψης για τη φορολογία 

εισοδήματος στην οποία θα υπόκειται η Εταιρεία απαιτεί την άσκηση σημαντικής κρίσης. Υπάρχουν 

ορισμένες συναλλαγές και ορισμένοι υπολογισμοί για τους οποίους ο προσδιορισμός της τελικής 

φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φορολογικούς 

ελέγχους βάσει των εκτιμήσεων για το κατά πόσον θα οφείλεται πρόσθετη φορολόγηση. Όταν το 

τελικό αποτέλεσμα για τη φορολόγηση αυτών των θεμάτων διαφέρει από τα ποσά που 

καταχωρήθηκαν αρχικά, αυτές οι διαφορές θα έχουν επίπτωση στον φόρο εισοδήματος και τις 

προβλέψεις αναβαλλόμενου φόρου στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται ο 

προσδιορισμός. 
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3. Έσοδα 

Τα έσοδα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021- 

31/12/2021 
1/1/2020- 

31/12/2020 

Μεταφορά 153.379 168.525 

Χρήση υπηρεσιών ΥΦΑ 29.887 39.121 

Ηλεκτρική Ενέργεια 336 1.025 

Επιπλέον υπηρεσίες 106 1.490 

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης 8.957 4.341 

Μη ρυθμιζόμενες πωλήσεις 1.001 1.535 

Πωλήσεις αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας 6.720 7.314 

Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 2.312 7.610 

Σύνολο 202.697 230.961 

 

 

Η αύξηση στις Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έναρξη λειτουργίας του 

έργου KIPIC. Το έργο επικυρώθηκε στον ΔΕΣΦΑ στις 11.12.2020 για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης 

της Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στον νέο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της 

κρατικής εταιρείας του Κουβέιτ, KIPIC. Η σύμβαση έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η υψηλή εξειδίκευση 

και τεχνογνωσία του ΔΕΣΦΑ και των μετόχων Snam and Enagás που θα εκτελούν από κοινού τις υπηρεσίες ήταν 

καθοριστικός παράγοντας για την ανάληψη του έργου. Η εμπειρία που απέκτησε ο ΔΕΣΦΑ από τη διαχείριση του 

ελληνικού συστήματος μεταφοράς και του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα έπαιξε, επίσης, καταλυτικό 

ρόλο στην ανάληψη του έργου. Ο τερματικός σταθμός εισαγωγής ΥΦΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς 

αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ στον κόσμο, με οκτώ δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου, 

δυναμικότητας 225.000 κ.μ. έκαστη. Σύμφωνα με την KIPIC, σκοπός του έργου είναι να εξυπηρετήσει τους 

βιομηχανικούς πελάτες φυσικού αερίου, καθώς και να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της χώρας για πιο καθαρά 

καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.   
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4. Έξοδα 

 
Κόστος πωλήσεων 
 
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής: 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021- 

31/12/2021 
1/1/2020- 

31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14.288 12.570 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 7.943 7.590 

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας και βοηθητικές παροχές 12.003 8.294 

Έξοδα από φόρους και τέλη 7.692 13.563 

Αγορές φυσικού αερίου 15.031 7.402 

Αποσβέσεις 56.622 56.596 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 63 250 

Διάφορα έξοδα 3.963  
3.820 

Σύνολο 117.605  
110.086 

 

 
Έξοδα διοίκησης 
 
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021- 

31/12/2021 
1/1/2020- 

31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.744 9.488 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.649 6.862 

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας και βοηθητικές παροχές 797 1.102 

Έξοδα από φόρους και τέλη 118 58 

Αποσβέσεις 969 932 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 24 177 

Διάφορα έξοδα 2.273 2.211 

Σύνολο 18.573 20.830 

 

 

Έξοδα διάθεσης 
 
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021- 

31/12/2021 
1/1/2020- 

31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 62 17 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 208 273 

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας και βοηθητικές παροχές 4 3 

Έξοδα από φόρους και τέλη 57 27 

Διάφορα έξοδα 614 481 

Σύνολο 945 800 
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Λοιπά έξοδα 
 
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021- 

31/12/2021 
1/1/2020- 

31/12/2020 

Έκτακτα και μη λειτουργικά έξοδα 600 1 

Έκτακτες ζημίες 5 282 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 442 2.111 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 601 692 

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Σημείωση 25.6) 533 2.451 

Σύνολο 2.181 5.537 

 

5. Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021- 

31/12/2021 
1/1/2020-  

31/12/2020 

Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 735 1.810 

Έσοδα από ενοίκια 3 3 

Έσοδα από τον διακανονισμό δικαστικών υποθέσεων 1.881 2.627 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για τέλη ασφάλειας 
εφοδιασμού 3.158 4.802 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 6.081 2.673 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για απομειωμένα 
αποθέματα 0 282 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 0 193 

Σύνολο 11.857 12.390 
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6. Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά  

Το στοιχείο αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021 - 
31/12/2021 

1/1/2020 - 
31/12/2020 

Τόκοι και λοιπές τραπεζικές χρεώσεις 6.660 7.409 

Χρεωστικοί τόκοι μισθώσεων 228 225 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  6.887 7.634 

   

Τόκοι και έσοδα επενδύσεων (85)  (322)  

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων (85) (322) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα / 
(έσοδα) 

6.803 7.312 
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7. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Καμία απομείωση δεν θεωρήθηκε αναγκαία το 2021, και η ανάλυση 
αναφορικά με τον έλεγχο απομείωσης που διενεργήθηκε το 2020 αναφέρεται στη σημείωση 2.23. Δεν πραγματοποιήθηκε παροχή τίτλων σε τρίτους για ιδιόκτητα περιουσιακά 
στοιχεία. : 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα, 
εξαρτήματα 

και 
εξοπλισμός 

Περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

Σύνολο  

Κόστος         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 7.984  121.133 1.894.783 2.667 43.866 30.518 2.100.952 

Προσθήκες - 959 1.125 50 744 23.845 26.723 

Μεταβιβάσεις - 2.240 11.276 - 3.415 (16.932) - 

Εκχωρήσεις - - - - - (822) (822) 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 7.984 124.332 1.907.185 2.717 48.025 36.609 2.126.852 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 - (80.740) (785.488) (1.853) (39.705) - (907.786) 

Απόσβεση για τη χρήση - (4.275) (50.083) (488) (1.764) - (56.610) 

Εκχωρήσεις - - - - - - - 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 

- 
(85.016) (835.570) (2.341) (41.469) 

- (964.397) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 7.984 39.317 1.071.614 

 
           376          6.556 36.609 1.162.456 
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Ποσά σε χιλιάδες € 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα, 
εξαρτήματα και 

εξοπλισμός 

Περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

Σύνολο  

Κόστος         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 7.984 124.332 1.907.185 2.717 48.025 36.609 2.126.852 

Προσθήκες - 1.456 651 206 255 27.940 30.508 

Μεταβιβάσεις 226 835 19.173 0 4.338 (24.842) (269) 

Εκχωρήσεις 0 0 0 0 (5) 0 (5) 

Υπόλοιπο κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 8.210 126.624 1.927.008 2.923 52.614 39.707 2.157.087 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 

- 
(85.016) (835.570) (2.341) (41.469) 

- (964.397) 

Απόσβεση για τη χρήση - (4.199) (49.264) (305) (2.706) - (56.474) 

Εκχωρήσεις - - - - - - - 

Υπόλοιπο κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 

- 
(89.214) (884.835) (2.646) (44.176) 

- (1.020.871) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2021 8.210 37.410 1.042.174 

 
           277          8.438 39.707 1.136.216 
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Μισθώσεις – Περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης που περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια στοιχεία προέκυψαν 
από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 από την 1η Ιανουαρίου 2019 και γνωστοποιούνται ξεχωριστά στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 
 
 

1/1-31/12/2020         

Ποσά σε χιλιάδες € Κτίρια 
Μεταφορικ

ά Μέσα 

Έπιπλα, 
εξαρτήματα 

και 
εξοπλισμός 

Σύνολο  

Κόστος         
Λογιστική αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020 6.511 1.334 170 8.015 

Προσθήκες 959 50 0 1.009 

Συνολικό κόστος κατά τις 31/12/2020 7.470 1.384 170 9.024 

          

Αποσβέσεις         
Λογιστική αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020 (881) (520) (42) (1.443) 

Προσθήκες (913) (488) (42) (1.443) 

Συνολικές αποσβέσεις κατά τις 
31/12/2020 (1.794) (1.008) (84) (2.886) 

          

Καθαρή λογιστική αξία κατά τις 
31/12/2020 5.676 376 86 6.138 

          

           

          

          

1/1-31/12/2021         

Ποσά σε χιλιάδες € Κτίρια 
Μεταφορικ

ά Μέσα 

Έπιπλα, 
εξαρτήματα 

και 
εξοπλισμός 

Σύνολο  

Κόστος         
Λογιστική αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 7.470 1.384 170 9.024 

Προσθήκες 1.456 168 - 1.624 

Συνολικό κόστος κατά τις 31/12/2021 8.926 1.552 170 10.648 

          

Αποσβέσεις         
Λογιστική αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 (1.794) (1.008) (84) (2.886) 

Προσθήκες (946) (304) (42) (1.293) 

Συνολικές αποσβέσεις κατά τις 
31/12/2021 (2.740) (1.312) (127) (4.179) 

          

Καθαρή λογιστική αξία κατά τις 
31/12/2021 6.186 240 43 6.469 
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € Λογισμικό Δουλείες Σύνολο  

Κόστος     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 3.734 26.469 30.203 

Προσθήκες 1.670  28 1.698 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 5.404 26.497 31.900 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 (2.785) (13.987) (16.772) 

Καταχωρισμένες αποσβέσεις για τη χρήση (441) (524) (965) 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 (3.226) (14.511) (17.737) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 2.178 11.986 14.164 

    
    

Ποσά σε χιλιάδες € Λογισμικό Δουλείες Σύνολο  

Κόστος     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 5.404 26.497 31.900 

Προσθήκες 306 22 329 

Μεταφορές για την περίοδο 1/1-31/12/2021 269   269 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 5.979 26.519 32.498 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 (3.226) (14.511) (17.737) 

Καταχωρισμένες αποσβέσεις για τη χρήση (657) (524) (1.181) 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 (3.883) (15.035) (18.917) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 2.097 11.484 13.581 

    
 
 

9. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

 

       Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

Εταιρία Συμμετοχή Αξία 

GASTRADE S.A 20% 14.583 

SOUTH STREAM GAS 
PIPELINE SOCIÉTÉ ANONYME 

50% 355 

Σύνολο  14.938 

 

• Η συμμετοχή σε ποσοστό 20% στην Gastrade Α.Ε., την εταιρεία που αναπτύσσει το έργο της πλωτής 

μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 

Αλεξανδρούπολη, επικυρώθηκε επίσημα στις 30.12.2021. Η συμφωνία υπογράφηκε μετά από την 

πρόσφατη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του κανονισμού περί συγκεντρώσεων της ΕΕ, για 

την εξαγορά της Gastrade από τον ΔΕΣΦΑ, την ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, την GasLog Cyprus  
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Investments Ltd. και την Bulgarian Bulgartransgaz EAD («BTG»). 

Η Γενική Συνέλευση της Gastrade επικύρωσε την τελική επενδυτική απόφαση τον Ιανουάριο του 2022, 

στην οποία όλοι οι μέτοχοι της Gastrade ΑΕ δεσμεύτηκαν να παρέχουν τα αναγκαία κεφάλαια για την 

επιτυχή και έγκαιρη κατασκευή του έργου, είτε με τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου είτε με τη μορφή 

μετοχικού δανείου μειωμένης εξασφάλισης. Περαιτέρω εισφορές προγραμματίζονται για την επόμενη 

διετία (περίοδος κατασκευής) σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της τελικής επενδυτικής απόφασης. 

Έχει ληφθεί έγκριση χρηματοδότησης από την αρχή συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) με 

ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 166,7 εκ. ευρώ. Ένα άλλο σημαντικό μέρος της πλωτής μονάδας 

αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) θα χρηματοδοτηθεί 

μέσω ομολογιακού δανείου.  

Η κατασκευή αυτής της εγκατάστασης θα συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια, τη ρευστότητα και την 

αποδοτικότητα του ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας και θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ευκαιρίες για νέες εξαγωγές φυσικού αερίου στην περιοχή. 

Πρόκειται για ένα κρίσιμης σημασίας ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 347/2013, ένα έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει την ασφάλεια της 

προμήθειας, και διαφοροποιεί τις πηγές και τα δρομολόγια της προμήθειας ενέργειας.   

Επιπλέον, το έργο αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών αερίου και στηρίζει τη 

δημιουργία ενός εμπορικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οδηγώντας 

σε μείωση των τιμών προς όφελος των τελικών καταναλωτών. 

Η πλωτή μονάδα FSRU θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου Ελλάδας μέσω ενός αγωγού 

28 χλμ., μέσω του οποίου το ΥΦΑ θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της 

ευρύτερης περιοχής, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη Μολδαβία και την 

Ουκρανία. Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τα τέλη του 2023. 

 

• Η εταιρεία SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ συστάθηκε και εγγράφηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών στη Νομαρχία Αθηνών, με αριθμό μητρώου 69873/01/01ΑΤ/Β/10/198, στις 13 

Ιουλίου 2010. Σκοπός της εταιρείας είναι: (α) η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, 

λειτουργία και συντήρηση του τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου South Stream που βρίσκεται στην 

ελληνική επικράτεια και το οποίο ανήκει στην εταιρεία και (β) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 

σχέση με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες (α), καθώς και η εκπόνηση κάθε τύπου μελετών σχετικά 

με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες. Ο ΔΕΣΦΑ και η ΟΑΟ GAZPROM κατέχουν η κάθε μία μερίδιο 

50% στην εταιρεία. Η εταιρεία είναι επί του παρόντος ανενεργή· επομένως, δεν έχουν παραχθεί 

οικονομικά αποτελέσματα. 

10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων σχετίζονται με τις επενδύσεις μετοχικού 

κεφαλαίου, οι οποίες συνιστούν συμμετοχή 7% στη νεοσυσταθείσα εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Α.Ε. Αυτή η συμμετοχή ταξινομείται ως εύλογη αξία επιπέδου 3 στην ιεράρχηση εύλογης αξίας, 

εξαιτίας της χρήσης μη παρατηρήσιμων εισροών, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου πιστωτικού κινδύνου.  
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11. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν καταθέσεις εγγυήσεων που 

παρέχονται για την ενοικίαση γραφείων, την ηλεκτρική ενέργεια, την ύδρευση και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 

συνολικού ύψους 320 χιλ. €.  

 

12. Έξοδο φόρoυ εισοδήματος 

(i) Έξοδο φόρου εισοδήματος 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Τρέχων φόρος επί των κερδών για τη χρήση 11.036 22.668 

Διαφορών φορολογικού ελέγχου από προηγούμενες 
χρήσεις 

8 10 

Τρέχων φόρος 11.044 22.678 

Αναβαλλόμενος φόρος 5.428 4.598 

Τρέχων φόρος μέσω αποτελεσμάτων 16.472 27.276 

 

(ii) Αριθμητική συμφωνία εξόδου φόρου εισοδήματος 

Η συμφωνία μεταξύ των εξόδων φόρων εισοδήματος και των λογιστικών κερδών προ φόρου 

πολλαπλασιασμένων επί των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στην Ελλάδα (2021: 22%, 2020: 24%) 

έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες €  1/1/2021 – 
31/12/2021 

 1/1/2020 – 
31/12/2020 

Κέρδη προ φόρων  79.607  110.039 

Φόρος σύμφωνα με τον νόμιμο φορολογικό 
συντελεστή  

 17.514  26.410 

     

Φορολογική επίπτωση:     

Μη εκπεστέων εξόδων  760  856 

Μεταβολής φορολογικού συντελεστή  (1.810)  - 

Διαφορών φορολογικού ελέγχου από 

προηγούμενες χρήσεις 
 8  10 

Έξοδα φόρων εισοδήματος  16.472  27.276 

 

(iii) Υποχρεώσεις / απαιτήσεις φόρου εισοδήματος 

Οι υποχρεώσεις / απαιτήσεις φόρου εισοδήματος αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Φόρος εισοδήματος 13.503   31.019   

Προκαταβληθείς φόρος εισοδήματος για τη χρήση (15.797) (28.528) 

Επιστροφή προκαταβληθέντος φόρου εισοδήματος -  -  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τη χρήση (11) (77) 

Σύνολο υποχρεώσεων/(απαιτήσεων) φόρου 
εισοδήματος στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
(2.304) 

 
2.414 
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(iv) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεωσεις) 

Τα υπόλοιπα αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 22.754 25.602 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (49.508) (46.961) 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης 

(26.754) (21.359) 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
  

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Επιχορηγήσεις 
Δέσμευση 

καθορισμένων 
παροχών 

Επισφαλείς 
απαιτήσεις 

Απαξιωμένα 
αποθέματα 

Προβλέψεις 
Υποχρεώσεις 

από 
μισθώματα 

Λοιπές Σύνολο 

Κατά την 1η 
Ιανουαρίου 
2020 

7.726 960 1.216 2.939 9.438 1.602 49 23.929 

(Χρέωση) / πίστωση 
στα αποτελέσματα 

1.586 (60) 52 (68) 201 (95) - 1.617 

(Χρέωση) / πίστωση 
στα λοιπά συνολικά 
έσοδα 

- 56 - - - - - 56 

Κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 

9.312 955 1.268 2.871 9.639 1.507 49 25.602 

         
Κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2021 

9.312 955 1.268 2.871 9.639 1.507 49 25.602 

Αποτέλεσμα 
αλλαγής του ΔΛΠ 19 

 (30)       (30) 

(Χρέωση) / πίστωση 
στα αποτελέσματα 

677 (110) (1.094) (239) (1.969) (96) (49) (2.880) 

(Χρέωση) / πίστωση 
στα λοιπά συνολικά 
έσοδα 

0 63 0 0 0 0 0 63 

Κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 

9.989 878 174 2.632 7.669 1.411 0 22.754 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Εξοπλισμό
ς ατομικής 
προστασία

ς 

Προπληρωμέν
α έξοδα 

Λοιπές Σύνολο 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 40.745 0 2 40.747 

Χρέωση / (πίστωση) στα αποτελέσματα 6.161 0 54 6.215 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα 0 0 0 0 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 46.905 0 56 46.961 
     

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 46.905 0 56 46.961 

Χρέωση / (πίστωση) στα αποτελέσματα 1.435 1.168 (56) 2.547 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα 0  0 0 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 48.340 1.168 0 49.508 
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13. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020 

Φυσικό αέριο (λειτουργίας και εξισορρόπησης) 14.394 11.323 

Υλικά για την κατασκευή και τη συντήρηση αγωγού φυσικού αερίου 17.965 17.840 

Συνολικό κόστος 32.358 29.163 

 
Πρόβλεψη απομείωσης για απαξιωμένα υλικά (11.963) 

 
(11.963) 

Καθαρό υπόλοιπο 20.395 17.199 

Δεν καταγράφηκε πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης για απαξιωμένα αποθέματα το 2021.  

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων. 

14. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Εμπορικοί οφειλέτες 33.136 27.308 

Πρόβλεψη για πιστωτικές απώλειες (4.757) (4.757) 

Εμπορικοί οφειλέτες (καθαρά) 28.379 22.551 

Λοιποί οφειλέτες 745 764 

Πρόβλεψη για πιστωτικές απώλειες (520) (520) 

Λοιποί οφειλέτες (καθαρό ποσό) 226 244 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 2.574 1.907 

Δάνεια και προκαταβολές σε προσωπικό 245 243 

Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 1.383 1.027 

Προπληρωμένα έξοδα 6.376 942 

Εισπρακτέα έσοδα 21.127 20.986 

Σύνολο 60.310 47.900 

   
Οι προβλέψεις ζημιών για εμπορικές απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου συμφωνούν με τις προβλέψεις ζημιών 
έναρξης ως εξής: 
 

 
 

Λήξη χρήσης  

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Πρόβλεψη ζημιών έναρξης την 1η 
Ιανουαρίου 

5.277 5.059 

Αύξηση στην πρόβλεψη ζημιών 
αναγνωριζόμενη στα αποτελέσματα στη 
διάρκεια της χρήσης 

- 411 

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων ποσών - (193) 

Πρόβλεψη ζημιών κλεισίματος κατά την 
31η Δεκεμβρίου 5.277 5.277 
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Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη μέθοδο ΔΠΧΑ 9 για την επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών με χρήση πρόβλεψης για τις αναμενόμενες ζημίες σε όλη τη διάρκεια ζωής, σε όλες τις εμπορικές 

απαιτήσεις. Το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) βασίζεται στη διαφορά μεταξύ των 

οφειλόμενων συμβατικών ταμειακών ροών σύμφωνα με τη σύμβαση και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία 

αναμένει να εισπράξει. Στη συνέχεια το έλλειμμα προεξοφλείται βάσει του κατά προσέγγιση αρχικού πραγματικού 

επιτοκίου του περιουσιακού στοιχείου.  

Για την επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις και για 

σημαντικούς πελάτες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του συνολικού υπολοίπου, η εταιρεία εκτιμά τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ξεχωριστά, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συνθηκών του πελάτη. 

Βάσει της σημείωσης 22, έχει ληφθεί από πελάτες ένα σημαντικό ποσό εγγυήσεων σε μετρητά (σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία), το οποίο περιορίζει τον κίνδυνο ανακτησιμότητας των εμπορικών απαιτήσεων.  

15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, με αρχική 

προθεσμία λήξης μέχρι τρεις μήνες. Η λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου ίση με την 

εύλογη αξία τους. Ειδικότερα: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Μετρητά 8 4 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές 
καταθέσεις 102.716 163.872 

Σύνολο 102.724 163.876 

 

16. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 7.258.644 μετοχές ονομαστικής αξίας 77,71 € εκάστη. 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύεται ως εξής: 

Μέτοχος Αριθμός μετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο  

(σε χιλιάδες €) 
Ποσοστό 

Senfluga Energy 
Infrastructure Holdings SA 

4.790.705 372.286 66% 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

2.467.939 191.784 34% 

Σύνολο 7.258.644 564.069 100% 

 
Σύμφωνα με το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, οι οικονομικές οντότητες υποχρεούνται να μεταβιβάζουν σε ετήσια βάση 

κατ’ ελάχιστον το πέντε τοις εκατό των ετήσιων κερδών τους (μετά φόρων) σε τακτικό αποθεματικό, έως ότου αυτό 

το αποθεματικό να ισούται με το ένα τρίτο του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 

και 2020, το εν λόγω αποθεματικό είχε ύψος 40.662 χιλιάδες ευρώ και 37.512 χιλιάδες ευρώ, αντίστοιχα. Αυτό το 

τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανέμεται στους μετόχους.  

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Τακτικό αποθεματικό 40.662 37.512 
Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων 
που αποκτήθηκαν χωρίς χρέωση 449 449 

Σύνολο 41.111 37.960 
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17. Μερίσματα 

Στις 24 Ιουνίου 2021, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 110.000 

χιλ. €, που αποτελείτο από 37.504 χιλ. € (περίπου 5,17 € ανά μετοχή) για κέρδη του 2020 και 72.496 χιλ. € (περίπου 

9,99 € ανά μετοχή) για κέρδη προηγούμενων ετών. Το μέρισμα καταβλήθηκε το 2021. 

18. Δανειακές υποχρεώσεις 

Τα δάνεια της Εταιρείας εκφράζονται σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Τα 

ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και όσα είναι πληρωτέα μετά τον ένα χρόνο καταχωρούνται ως 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται ανά κύριο χρηματοδοτικό οργανισμό ως εξής: 

   

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Τράπεζα 
Βραχυπρόθεσ

μες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσ
μες 

υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσ
μες 

υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσ
μες 

υποχρεώσεις 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  545 4.909 545 5.455 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  -  -  1.083 - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  833 - 833 833 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 455 4.545 455 5.000 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  1.304 13.696 1.304 15.000 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.400 17.500 1.400 18.900 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  1.875 18.750 1.875 20.625 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  1.563 17.188 1.563 18.750 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.636 25.455 3.636 29.091 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  2.667 24.000 2.667 26.667 

Σύνολο Παθητικού 14.278 126.042 15.362 140.320 

 
 
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις έχουν σταθερά επιτόκια, ως εξής: 

Τράπεζα 

Τελική ημερομηνία 
λήξης 

μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

Επιτόκιο 
δανείου 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  17/07/2031 4,48% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  17/07/2021 4,33% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  10/07/2022 4,89% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  10/07/2032 4,98% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  31/01/2033 4,62% 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/05/2035 3,88% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  20/12/2032 3,26% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  21/10/2033 3,66% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  16/12/2029 1,92% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  03/11/2031 1,18% 

   

 
Ρήτρες δανείων  

Η Εταιρεία συμμορφώθηκε με τις ρήτρες των δανείων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.  

 

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Εταιρεία υπέγραψε τη χορήγηση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 505 εκατ. ευρώ 

από 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα 

Πειραιώς) για την χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου. Το δάνειο περιλάμβανε 405 εκατ. ευρώ 

διευκόλυνση κεφαλαιακών δαπανών, 30 εκατ. ευρώ ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση (revolving facility) και 

70 εκατ. ευρώ accordion facility. Η διάρκεια της δανειακής σύμβασης είναι δώδεκα (12) έτη και σκοπός της είναι η 

χρηματοδότηση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις 

στην υποδομή, οι οποίες θα αναβαθμίσουν και να επεκτείνουν το ΕΣΦΑ. 

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2021 η Εταιρεία υπέγραψε δάνειο ύψους €25 εκατομμυρίων με την Ε.Τ.Επ. για τη 

χρηματοδότηση του Έργου της Βόρειας Μακεδονίας, με διάρκεια 15 έτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία διασφαλίζει την διαφοροποίηση των παρόχων χρηματοδότησης, αυξάνοντας τον 

αριθμό των Δανειστών και δημιουργώντας μαζί τους ουσιαστικές σχέσεις. 

19. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και αναγνωρίζονται ως έσοδα 

μαζί με την απόσβεση των επιχορηγούμενων παγίων, τα οποία αφορούν κυρίως τεχνολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται ορισμένοι περιορισμοί στη μεταβίβαση των επιχορηγούμενων παγίων 

και την τροποποίηση του νομικού καθεστώτος της Εταιρείας. Οι σχετικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τις 

αρμόδιες αρχές δεν εντόπισαν στοιχεία μη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς. Δεν υπάρχουν μη 

εκπληρωθείσες προϋποθέσεις ή άλλες έκτακτες προβλέψεις που συνδέονται με αυτές τις επιχορηγήσεις. Η 

μεταβολή του υπόλοιπου των κρατικών επιχορηγήσεων αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 240.823 247.289 
Εισπράξεις 
επιχορηγήσεων 627 4.788 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (11.159) (11.253) 

Κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 230.292 240.823 

Βραχυπρόθεσμες 
κρατικές επιχορηγήσεις 11.205 10.990 
Μακροπρόθεσμες 
κρατικές επιχορηγήσεις 219.086 229.833 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2021 (Ποσά εκφρασμένα σε 

χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

40 
 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:  

(α) Υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η εταιρεία συμμορφώθηκε ή θα συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις της 

επιχορήγησης και (β) η είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης είναι πιθανή. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

καταχωρίζονται στην εύλογη αξία τους και αναγνωρίζονται συστηματικά ως έσοδα σύμφωνα με την αρχή της 

αντιστοίχισης των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα έξοδα που επιδοτούν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται αρχικά στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδα μελλοντικών χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και τμηματικά ως έσοδα κατά την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου. Το μέρος των εσόδων μελλοντικών χρήσεων που αφορά τα έσοδα της 

επόμενης χρήσης καταχωρίζεται στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

 

20. Υποχρεώσεις από μισθώματα 

Η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019.  Για περαιτέρω 

λεπτομέρειες σχετικά με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, βλ. Σημείωση 2.16. 

Οι υποχρεώσεις μίσθωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αναλύονται ως εξής: 
 

 2021 2020 

Κατά την 1η Ιανουαρίου  6.279 6.675 

Προσθήκες 1.624 1.009 

Συσσώρευση τόκου 228 225 

Καταβολές (1.461) (1.629) 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου  6.669 6.279 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 1.009 1.235 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 5.660 5.044 

   
 
 
Ανάλυση διάρκειας μέχρι τη λήξη:   

Έως ένα έτος  1.009 1.235 

Στο δεύτερο έτος  675 134 

Από τρία έως πέντε έτη  212 153 

Μετά από πέντε έτη 4.773 4.757 

Σύνολο υποχρεώσεων μίσθωσης κατά την 31η 
Δεκεμβρίου  6.669 6.279 

  
 

  
 

Τα ακόλουθα είναι τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα του 
2021: 
  

 

Έξοδα απόσβεσης περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων 
χρήσης 

1.293  

Έξοδα τόκων από υποχρεώσεις μίσθωσης  228  

Έξοδα σε σχέση με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 757  

Έξοδα σε σχέση με μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων 
χαμηλής αξίας  

3  

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 2.281 
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21. Δέσμευση παροχών προσωπικού 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τους εργαζόμενους στην Ελλάδα για τη μελλοντική πληρωμή παροχών ανάλογα 

με τον χρόνο απασχόλησης καθενός εξ' αυτών επιμετράται και παρουσιάζεται στη βάση της αναμενόμενης 

πληρωμής των δεδουλευμένων δικαιωμάτων κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων, προεξοφλημένη στην παρούσα αξία, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη χρονική στιγμή της 

πληρωμής. Οι σωρευτικές παροχές σε κάθε περίοδο καταχωρίζονται στα αποτελέσματα, με αντίστοιχη αύξηση των 

συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Παροχές που καταβάλλονται σε εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται 

χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.  

Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται από την Εταιρεία στις 31/12/2021 είναι 510 (31/12/2020: 472).  

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε σχέση με αυτή τη δέσμευση καθορισμένων 

παροχών είναι τα εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

Κόστος υπηρεσίας 115 436 

Καθαρά έξοδα που αναγνωρίζονται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

115 436 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες αποτιμώμενα στην 
Παρούσα Αξία Δέσμευσης Καθορισμένων 
Παροχών 

282 232 

Καθαρά (κέρδη) / ζημίες που αναγνωρίζονται 
στα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 

397 668 

 

Τα ως άνω αναγνωρισμένα έξοδα περιλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

Κόστος πωλήσεων 91 259 

Έξοδα διοίκησης 24 177 

Σύνολο 115 436 

 

Η μεταβολή της αντίστοιχης δέσμευσης για παροχές εργαζομένων αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 3.980 3.999 

Αποτέλεσμα λόγω αλλαγής του ΔΛΠ 19 στις 
1.1.2021 

(136) - 

Σύνολο: 3.844 3.999 

Κόστος υπηρεσίας 80 173 

Κόστος τόκου 14 30 

Καταβληθείσες παροχές (248) (687) 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες 282 232 

Ζημίες / (κέρδη) 
διακανονισμού/περιορισμού/λύσης σύμβασης 

21 233 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 3.993 3.980 
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Στις 01.01.2021 ο αντίκτυπος της υλοποίησης της νέας απόφασης της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) βάσει καθορισμένου προγράμματος παροχών (βλ. Σημείωση 

2.4) ανήλθε σε 136 χιλ. €. Λόγω της μικρής σημαντικότητας αυτή η αλλαγή στις Υποχρεώσεις για παροχές στους 

εργαζόμενους αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια κεφάλαια. 

Η υποχρέωση αποζημίωσης εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία προσδιορίστηκε μέσω αναλογιστικής 

μελέτης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη αναγνωρισμένη εταιρεία αναλογιστικών υπηρεσιών. Τα κύρια ποσά και 

οι μακροχρόνιες παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται 

ακολούθως:  

 

 

Βασικές παραδοχές στην αναλογιστική 
μελέτη  

κατά τις 31/12/2021 
κατά τις 31/12/2020 

Αναλογιστική μέθοδος επιμέτρησης: 
Μέθοδος προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδας 

Μέθοδος 
προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδας 

Μέση ετήσια μακροπρόθεσμη αύξηση του 
πληθωρισμού 

0,4% για το 2022, 
1,1% για το 2023, 
1,6% για το 2024, 
1,8% για το 2025 και 
1,9% εφεξής 

0,7% για το 2021, 
0,9% για το 2022, 
1,0% για το 2023, 
1,6% για το 2024 και 
1,8 % εφεξής 

Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας 1,5% 1% 

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,50% 0,40% 

 

Η ευαισθησία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών σε μεταβολές των βασικών παραδοχών αναλύεται ως 

εξής: 

 

 Μεταβολή παραδοχής 
Επίδραση στη δέσμευση 
καθορισμένων παροχών 

  31/12/2021 31/12/2021 

Επιτόκιο προεξόφλησης Αύξηση κατά 0,5% Μείωση κατά 3,6% 

Ρυθμός αύξησης μισθών Μείωση κατά 0,5% Μείωση κατά 3,1% 

   
Οι παραπάνω αναλύσεις ευαισθησίας πραγματοποιούνται με μεταβολή μίας παραδοχής και διατήρηση των 

υπόλοιπων παραδοχών σταθερών. Πρακτικά αυτό είναι απίθανο να συμβεί και οι μεταβολές σε ορισμένες 

παραδοχές ενδέχεται να σχετίζονται. Κατά τον υπολογισμό της ευαισθησίας της δέσμευσης καθορισμένων 

παροχών ως προς τις σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές εφαρμόστηκε η ίδια μέθοδος (παρούσα αξία της 

δέσμευσης καθορισμένων παροχών υπολογισμένη βάσει της μεθόδου προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας κατά 

τη λήξη της περιόδου αναφοράς) όπως και κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που 

αναγνωρίστηκε στην κατάσταση οικονομικής θέσης 
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22. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές    22.642 19.120 

Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 1.036 1.152 

Διάφοροι πιστωτές 3.392 1.900 

Εγγυήσεις πελατών σε μετρητά  40.401 25.392 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 23.585 25.192 

Συνδεδεμένα μέρη (μέτοχοι) (βλ. Σημείωση 24) 784 396 

Υποχρέωση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 3.224 4.299 

Σύνολο 95.065 77.451 

 
 
 

23. Λοιποί φόροι πληρωτέοι 

Οι συνολικοί λοιποί φόροι πληρωτέοι της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 294 2.195 
Φόροι και τέλη μισθωτών 
υπηρεσιών 1.002 957 

Φόροι και τέλη αμοιβών τρίτων 6 6 

Λοιποί φόροι και τέλη 307 125 

Σύνολο 1.609 3.284 

 
 

24. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

 
α) Μέτοχοι της Εταιρείας 

Όνομα 
Τόπος 

ιδρύσεως 
Δικαιώματα 
ιδιοκτησίας 

Senfluga Energy Infrastructure 
Holdings SA 

Ελλάδα 66% 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Ελλάδα 34% 

 

Η Senfluga Energy Infrastructure Holdings SA ενοποιεί την Εταιρεία στις δικές της οικονομικές καταστάσεις με 

βάση τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Το Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) κατέχει 

το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

β) Συνδεδεμένες οντότητες 

Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη, όλα εκ των οποίων είναι είτε άμεσοι μέτοχοι της 

μητρικής εταιρείας, Senfluga Energy Infrastructure Holdings SΑ. , είτε θυγατρικές αυτών των μετόχων και 

σχετίζονται κυρίως με υποχρεώσεις για  αποσπασμένα διευθυντικά στελέχη. 
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Υποχρεώσεις: 31/12/2021 31/12/2020 

SNAM S.p.A. 601 55 

SNAMRETEGAS (SNAM) S.p.A. - 254 

ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U. 61 35 

FLUXYS EUROPE B.V.B.A. 80 52 

ENAGAS SERVICES SOLUTIONS S.L.U. 42 - 

Σύνολο 784 396 

   
   

Έξοδα: 31/12/2021 31/12/2020 

SNAM S.p.A. 889 24 

SNAMRETEGAS (SNAM) S.p.A. - 433 

ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U. 310 239 

FLUXYS EUROPE B.V.B.A. 348 320 

ENAGAS SERVICES SOLUTIONS S.L.U. 214 - 

Σύνολο 1.761 1.016 

 

 

Έσοδα: 31/12/2021 31/12/2020 

SNAM S.p.A. - 44 

ENAGAS SERVICES SOLUTIONS - 96 

Σύνολο - 140 

 

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού. 

 
γ) Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Βασικού διοικητικού προσωπικού: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Μέλη Δ.Σ.    106 96 

Μέλη Ε.Σ. 55 34 

Σύνολο 161 130 

 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. προτείνονται και εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των λοιπών μελών της βασικής διοίκησης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1- 

31/12/2021 και 1/1- 31/12/2020 ανήλθε σε 2.906 χιλ. € και 2.848 χιλ. € αντίστοιχα.  

25. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας ελέγχεται από τη Διοίκηση σύμφωνα με πολιτικές που εγκρίνονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους· οι πιο 

σημαντικοί είναι ο κίνδυνος της αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου 

επιτοκίου), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 

στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των δυνητικών αρνητικών επιδράσεων αυτών των κινδύνων στην οικονομική θέση 

και επίδοση της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.10, τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα που 

χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και  
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υποχρεώσεις και τα τραπεζικά δάνεια. Από καιρού εις καιρόν, η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει και αναθεωρεί 

τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως 

περιγράφεται ακολούθως: 

25.1. Κίνδυνος αγοράς 

 
25.1.1. Κίνδυνος επιτοκίου 

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 18, όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Όλα τα δάνεια 

έχουν σταθερά επιτόκια, επομένως υφίσταται κίνδυνος εύλογης αξίας. Η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας και αξιολογεί, σε μεμονωμένη βάση, τη 

διάρκεια των δανειακών υποχρεώσεων και τη διαφορά μεταξύ σταθερών και μεταβλητών επιτοκίων. Το μέσο 

σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων (3,82%) ευθυγραμμίζεται με τα τρέχοντα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες 

και, ως εκ τούτου, η εύλογη αξία των δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζει τη λογιστική αξία τους. 

 
 

25.1.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς όλα της τα περιουσιακά στοιχεία και 

η πλειονότητα των υποχρεώσεών της είναι σε Ευρώ.  

25.2. Πιστωτικός κίνδυνος  

Διαχείριση κινδύνων 

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τις καταθέσεις σε τράπεζες και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από τις εμπορικές απαιτήσεις και τα λοιπά χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς είναι ο μέγιστος 

πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο βρίσκεται εκτεθειμένη η Εταιρεία σε σχέση με τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, 

και ο οποίος, κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπά 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

60.310 47.900 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 102.724 163.876  

Σύνολο  163.034 211.776 

 

Η Εταιρεία έχει καθιερώσει συγκεκριμένες πιστωτικές πολιτικές σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται 

ανάλυση των πελατών ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα, ενώ υπάρχει και αποτελεσματικός μηχανισμός 

διαχείρισης απαιτήσεων, τόσο προτού καταστούν ληξιπρόθεσμες και επισφαλείς, όσο και μετά. Κατά την 

παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

πιστωτικού κινδύνου, το προφίλ ληκτότητας και την ύπαρξη προηγούμενης οικονομικής δυσχέρειας. Οι ομάδες 

πιστωτικού κινδύνου αξιολογούνται βάσει του  

ιστορικού ζημίας κάθε ομάδας. Το ιστορικό ζημίας αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 

πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.  
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Πελάτες που χαρακτηρίζονται επισφαλείς επαναξιολογούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς για την εκτιμώμενη 

ζημία που αναμένεται, και καθορίζεται η κατάλληλη πρόβλεψη απομείωσης. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας επενδύονται κυρίως σε αντισυμβαλλόμενους με πολύ θετική 

αξιολόγηση και με πολύ βραχυπρόθεσμη λήξη. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που υπόκεινται στο μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών είναι εμπορικές απαιτήσεις από την παροχή υπηρεσιών και την πώληση αερίου εξισορρόπησης και αερίου 

λειτουργίας. Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη μέθοδο ΔΠΧΑ 9 για την επιμέτρηση των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών με χρήση πρόβλεψης για τις αναμενόμενες ζημίες σε όλη τη διάρκεια ζωής, σε όλες τις 

εμπορικές απαιτήσεις. Βλ. Σημείωση 14. 

Μολονότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, η 

ζημία απομείωσης που εντοπίστηκε ήταν ασήμαντη. 
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25.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση επαρκών ταμειακών διαθέσιμων καθώς και 

τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων επαρκούς ποσού, προκειμένου 

να τηρούνται εγκαίρως οι υποχρεώσεις. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθέσιμων 

και ισοδύναμων, και πιστωτικών ορίων.  

Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει μια ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις 
συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησής τους. 
 

31/12/2021 Έως 1 
έτος 

Από 1 
ως 5 έτη 

Περισσότερα 
από 5 έτη 

Δανειακές υποχρεώσεις 14.278 53.779 72.263 

Μισθώσεις 1.009 888 4.773 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 96.674 -  

    
    

31/12/2020 Έως 
1 

έτος 

Από 1 ως 5 
έτη 

Περισσότερα 
από 5 έτη 

Δανειακές υποχρεώσεις 15.362 54.612 85.708 

Μισθώσεις 1.235 287 4.757 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 83.149 - - 

    

25.4. Διαχείριση Κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να προστατεύεται η δυνατότητα της συνέχισης της δραστηριότητά της, έτσι ώστε να εξακολουθεί να 

προσφέρει απόδοση για τους μετόχους και οφέλη για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και 

• να διατηρείται μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, ώστε να μειώνεται το κόστος.  

Η Εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλει στους μετόχους, να επιστρέψει 
κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες  
μετοχές ή να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει τα δανειακά κεφάλαια (το χρέος).  

Ένα σημαντικό μέσο διαχείρισης κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (ο λόγος των 

καθαρών δανειακών κεφαλαίων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων) που παρακολουθείται σε επίπεδο 

Εταιρείας. Τα καθαρά δανειακά κεφάλαια περιλαμβάνουν τοκοφόρα δάνεια και γραμμάτια μείον τα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 126.042 140.320 

Βραχυπρόθεσμο μερίδιο μακροπρόθεσμων δανειακών 
υποχρεώσεων 

14.278 15.362 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (102.724) (163.876) 

Καθαρά δανειακά κεφάλαια 37.596 (8.194) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 827.430 874.406 
     

Συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης 4,5% -0,9% 
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25.4.1 Λοιπά σημαντικά ζητήματα για τη Διοίκηση  

Η επιδημία της νόσου COVID-19 εξελίχθηκε ευρέως στη διάρκεια του 2021, με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Τα 

μέτρα που ελήφθησαν από διάφορες κυβερνήσεις για τον περιορισμό της νόσου επηρέασαν την οικονομική 

δραστηριότητα. Η διοίκηση έλαβε εύλογα μέτρα για τον έλεγχο και την πρόληψη των επιπτώσεων του ιού COVID-

19, όπως μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας για τους εργαζόμενους (όπως η κοινωνική απόσταση και η 

κατ’ οίκον εργασία) και διασφάλισης της κατάλληλης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης που είναι απαραίτητες 

για τη λειτουργία της Εταιρείας.  

Σε αυτό το στάδιο, οι επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματά μας είναι περιορισμένες. 

Η διοίκηση θα συνεχίσει να ακολουθεί τις πολιτικές και συμβουλές των εθνικών ινστιτούτων και παράλληλα θα 

κάνει ό,τι είναι δυνατό για τη συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο, ώστε 

να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού της. Βλ. επίσης Σημείωση 2.2. 

25.5. Επιμέτρηση εύλογης αξίας 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την επιμέτρηση εύλογης αξίας στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων (Σημείωση 10), που κατατάσσεται ως Επίπεδο 3. 

Ακολουθεί μια επεξηγηματική παρουσίαση κάθε επιπέδου.  

Επίπεδο 1: Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις 

ενεργές αγορές (όπως τα παράγωγα και οι μετοχικοί τίτλοι που είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο) βασίζεται στις 

επίσημες χρηματιστηριακές τιμές κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η επίσημη χρηματιστηριακή τιμή που 

χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή 

προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1. 

Επίπεδο 2: Η εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια 

ενεργή αγορά (παραδείγματος χάριν, τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα) προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης που μεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς και βασίζονται στον μικρότερο 

δυνατό βαθμό σε εκτιμήσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη οικονομική οντότητα. Εάν όλες οι σημαντικές εισροές 

που απαιτούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας ενός μέσου είναι παρατηρήσιμες, το μέσο 

περιλαμβάνεται στο επίπεδο 2. 

Επίπεδο 3: Εάν μία ή περισσότερες σημαντικές εισροές δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, 

το μέσο περιλαμβάνεται στο επίπεδο 3. Αυτό ισχύει για τους μετοχικούς τίτλους που δεν είναι εισηγμένοι στο 

χρηματιστήριο. 

Σύμφωνα με την πολιτική της, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις μετακινήσεις σε και από τα επίπεδα ιεραρχικής 

κατάταξης της εύλογης αξίας στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 
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25.6. Προβλέψεις  

Οι μεταβολές στις προβλέψεις κατά τη διάρκεια της χρήσης αναφέρονται πιο κάτω: 
 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2021 – 
31/12/2021 

 

Λογιστική αξία στην αρχή της χρήσης 20.741  

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων ποσών (2.414)  

Νέα ποσά κατά τη διάρκεια της χρήσης 533  

Λογιστική αξία στο τέλος της χρήσης 18.860  

 

 
 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(i) Υποθέσεις στα δικαστήρια ή σε διαιτησία 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπάρχει ένας αριθμός αξιώσεων τρίτων και αγωγών κατά της Εταιρείας σε σχέση 

με παλιές εμπορικές και άλλες διαφορές, καθώς και αγωγές που έχουν εγερθεί κατά της Εταιρείας σε σχέση με 

αποζημιώσεις λόγω απαλλοτρίωσης γης για την κατασκευή-επέκταση του αγωγού και λοιπών ενσώματων παγίων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο αυτών των υποθέσεων και τις συμβουλές του νομικού συμβούλου της, η Εταιρεία 

σχημάτισε πρόβλεψη για το εκτιμώμενο ποσό διακανονισμού των προαναφερθεισών υποθέσεων που ανέρχεται 

σε 18.860 χιλ. €. Το συνολικό ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων λόγω αξιώσεων που αποτελούν αντικείμενο 

νομικής διαφοράς ανέρχεται σε 21.028  €. 

 (ii) Φορολογικός έλεγχος 

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως 2013, ειδικοί 

φορολογικοί έλεγχοι διεξάχθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 από τον ορκωτό λογιστή της 

και εκδόθηκαν αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις χρήσεις 2014 έως 2020, ειδικοί 

φορολογικοί έλεγχοι διεξάχθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 65α του Ν. 4174/2013 από τον ορκωτό λογιστή της και 

εκδόθηκαν αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 

με αρ. 1006/05.01.2016, οι εταιρείες για τις οποίες έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης δεν 

αποκλείονται από περαιτέρω έλεγχο των αρμόδιων φορολογικών αρχών. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές αρχές 

μπορούν να εκτελέσουν έλεγχο επίσης. Ωστόσο, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η έκβαση μελλοντικών 

ελέγχων αυτού του είδους, εάν διεξαχθούν, δεν θα έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονομική θέση της Εταιρείας. 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας από 

τους ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεν αναμένεται να προκύψουν 

σημαντικές υποχρεώσεις από αυτόν τον φορολογικό έλεγχο. 

(iii) Εγγυητικές επιστολές 

Η Εταιρεία παρείχε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές σε προμηθευτές: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2021 31/12/2020 

Υποχρεώσεις    

Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών 15.587 28.931 

Εγγυητικές επιστολές από τρίτους 15.587 28.931 
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26. Δεσμεύσεις  

26.1. Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις για τη λειτουργική μίσθωση οχημάτων και κτιρίων. Από 1η Ιανουαρίου 2019, η 

Εταιρεία αναγνώρισε περιουσιακά δικαιώματα χρήσης και υποχρεώσεις μίσθωσης για αυτές τις μισθώσεις μετά 

την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 (βλ. σημείωση 2.16 και σημείωση 7 για περισσότερες πληροφορίες).  

26.2. Λοιπές δεσμεύσεις 

 

Ποσά σε χιλιάδες €  2021 2020 

Υποχρεώσεις     

Δεσμεύσεις για έργα υπό κατασκευή   95.884 69.927 

Σύνολο  95.884 69.927 

 

27. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας συνίστανται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης σε σχέση με τη 

σύμβαση με αρ. 497/12 με την Εγνατία Οδό, που ανέρχεται σε 145 χιλ. €.  

28. Αναδιατυπώσεις 

Δεν υπάρχουν αναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του 2021. 

 
 
 

29. Γεγονότα που συνέβησαν μετά από την περίοδο αναφοράς 

• Όσον αφορά στην κρίση Ρωσίας/Ουκρανίας, η Εταιρεία συνεργάζεται στενά με την μητρική εταιρεία, και 

μαζί παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κρίσης και τις δυνητικές επιπτώσεις/κινδύνους για την 

Εταιρεία. Η Διοίκηση έχει ήδη λάβει εύλογα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων/κινδύνων 

και βάσει της τρέχουσας κατάστασης της κρίσης δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας και η 

Εταιρεία διαθέτει επάρκεια για τη συνέχιση της λειτουργίας της κατά τη χρήση 2022. 

Επιπλέον, η ΡΑΕ με την Απόφαση 63/2022, ενέκρινε την πρόταση του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την παροχή 

επιπλέον δυναμικότητας σε ένα ή περισσότερα σημεία εισόδου ΕΣΜΦΑ σε περίπτωση κρίσης επιπέδου 2 

ή 3, ως μέτρο για τον περιορισμό των συνεπειών των περιορισμών ή και της διακοπής των εισαγωγών 

φυσικού αερίου, μέσω άλλου σημείου εισόδου ΕΣΜΦΑ.  Τέλος, ο ΔΕΣΦΑ πρότεινε στη ρυθμιστική αρχή 

την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας, γεγονός που θα 

οδηγούσε σε σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής του, ενώ παρουσίασε στο Υπουργείο και τη 

ρυθμιστική αρχή την πρότασή του σχετικά με την εφαρμογή της τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/1938, σχετικά με την πρόσβαση σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες, 

για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού. 
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Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχει κάποιο γεγονός που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική δομή ή τις λειτουργίες της Εταιρείας το οποίο να έχει προκύψει από τις 1/1/2022 μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

                                                             

                                                                 Αθήνα, 6/5/2022 

 

 

Κοσμαδάκης Κωνσταντίνος        

   Πρόεδρος του ΔΣ 

  

Παναγιώτης Ταμπούρλος 

Μέλος του ΔΣ 

Maria Rita Galli   

Ανώτατη Εκτελεστική 

Διευθύντρια 

 
 

   

          Marc Vercruysse 

Aνώτερος Οικονομικός 

Διευθυντής 

       Χριστιάνα Μούγιου 

         Department Manager     

Λογιστηρίου & Φορολογικών    
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 S01 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

S02 

ΧΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΦΑ 

S03C 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 

ΑΕΡΙΟΥ 

S03D 
ΑΕΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

S05C                                     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

S05D                                    

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΦΑ 

S06 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΕΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S07 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

S08 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S10 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 s01 s02 s03c s03d s05c s05d s06 s07 s08 s10  

 01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

01/01/2021-
31/12/2021 

Σύνολο 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ          
Πωλήσεις 132.755 50.942 -152 6.872 904 0 9.065 0 0 2.312 202.697  

Μείον: Κόστος πωλήσεων 
-63.988 -34.410 152 -6.872 -65 75 -5.612 -23 0 -6.862 

-
117.605 

 

Μεικτά κέρδη 68.767 16.532 0 0 839 75 3.453 -23 0 -4.550 85.092  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 7.104 135 0 0 1 3 50 4 0 4.560 11.857  
 75.871 16.667 0 0 841 78 3.503 -19 0 10 96.949  
             

Έξοδα διοίκησης -12.943 -3.929 0 0 -68 -148 -1.476 -9 0 0 -18.573  

Έξοδα διάθεσης -648 -243 0 0 -4 -1 -48 0 0 0 -945  

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -1.267 -810 0 0 -1 -4 -88 0 0 -10 -2.181  

Απόσβεση επιχορηγήσεων 
παγίων στοιχείων 8.569 2.590 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.159  

Αποτελέσματα χρήσης 69.582 14.275 0 0 767 -76 1.891 -29 0 0 86.409  

Χρηματοδοτικά έξοδα -4.531 -2.136 0 0 0 0 -152 0 0 0 -6.819  

Συναλλαγματικές διαφορές 11 -1 0 0 0 0 6 0 0 0 17  

Αποτελέσματα προ φόρων 65.062 12.139 0 0 767 -76 1.745 -29 0 0 79.607  

Φόρος εισοδήματος -9.005 -1.683 0 0 -106 0 -242 0 0 0 -11.036  

Φόρος εισοδήματος - 
αναβαλλόμενος φόρος -4.558 -818 0 0 -5 -7 -34 -5 0 0 

-5.428  

Διαφορών φορολογικού ελέγχου 
από προηγούμενες χρήσεις -5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 

-8  

Αποτελέσματα μετά φόρων 51.494 9.635 0 0 655 -84 1.469 -34 0 0 63.135  
             

Καθαρά κέρδη χρήσης 51.494 9.635 0 0 655 -84 1.469 -34 0 0 63.135  

Λοιπά συνολικά έσοδα           0  

Αναλογιστικά κέρδη / 
(ζημίες) -184 -69 0 0 -1 1 -28 0 0 0 

-282  

Αναβαλλόμενος φόρος 41 15 0 0 0 0 6 0 0 0 63  

Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά φόρων 

-143 -54 0 0 -1 1 -22 0 0 0 -219  

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα περιόδου μετά 
φόρων 51.351 9.581 0 0 654 -83 1.447 -34 0 0 

 
 

62.916 

 

 

 
 
 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

   S01 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

S02 
ΧΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σ ΥΦΑ 

S03C 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠ
ΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

S03D 
ΑΕΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ 

S05C                                     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

S05D                                    
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΦΑ 

S06 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΕΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S07 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

S08 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝ
ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S10 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ Σύνολο 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

            

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 

 

Πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 

  
          

 

Ενσώματα περιουσιακά 
στοιχεία 

  
781.885 347.525 0 0 4 6.001 796 5 0 0 

1.136.216 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   
13.579 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13.581 

Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 

  
0 0 0 0 0 0 0 14.938 0 0 

14.938 

Επενδύσεις σε άλλες 
επιχειρήσεις 

  
0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 

350 

Μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

  
212 105 0 0 0 0 2 0 0 0 

320 

Σύνολο πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων 

  
795.675 347.632 0 0 4 6.001 798 15.293 0 0 

1.165.404 

   
          

 

Κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

  
          

 

Αποθέματα   
5.946 14.449 0 0 0 0 0 0 0 0 20.395 

Εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις 

  
43.839 10.650 0 0 287 0 4.115 24 0 1.395 

60.310 

Φορολογικό περιουσιακό 
στοιχείο 

  
21.763 -18.539 0 0 -163 -57 -699 -1 0 0 

2.304 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

  
30.910 28.357   481 24.000 5.059 13.917 0 0 

102.724 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

  
102.457 34.917 0 0 605 23.943 8.474 13.940 0 1.395 

185.733 

   
          

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   
898.133 382.550 0 0 609 29.944 9.272 29.233 0 1.395 1.351.137 
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
          

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
391.943 168.351   441 25 1.765 1.064 480 0 564.069 

Μετοχικό κεφάλαιο   
30.832 9.465 0 0 59 28 727 0 0 0 41.111 

Αποθεματικά   
125.283 65.170 0 0 1.192 -664 3.419 27.911 -61 0 222.250 

Κέρδη εις νέον   
548.058 242.986 0 0 1.692 -611 5.911 28.975 419 0 827.430 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   
          

 

   
          

 

   
          

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις              
Δανειακές υποχρεώσεις   

76.588 49.455 0 0 0 0 0 0 0 0 126.042 

Δέσμευση παροχών προσωπικού   
2.645 988 0 0 18 -12 355 -1 0 0 3.993 

Κρατικές επιχορηγήσεις   
160.172 58.728 0 0 2 30 151 3 0 0 219.086 

Προβλέψεις   
18.791 161 0 0 -10 0 -65 -16 0 0 18.860 

Μισθώσεις   
3.936 1.602 0 0 7 0 104 11 0 0 5.660 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

  
145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

145 

Λογαριασμός δια-δραστικότητας   
-16.879 -11.139   -1.282 30.406 1.773 -2.809 -420 350 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

  
20.290 6.518 0 0 -6 4 -35 -17 0 0 

26.754 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

  
265.687 106.312 0 0 -1.271 30.428 2.283 -2.829 -420 350 

400.540 

   
          

 

   
          

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   

66.386 23.007 0 0 111 386 1.042 3.088 2 1.043 95.065 

Μισθώσεις   
702 286 0 0 1 0 18 2 0 0 1.009 

Δανειακές υποχρεώσεις   
7.142 7.136 0 0 0 0 0 0 0 0 14.278 

Λοιποί φόροι πληρωτέοι   
1.966 -181 0 0 76 -262 11 -3 0 2 1.609 

Κρατικές επιχορηγήσεις   
8.192 3.004 0 0 0 2 8 0 0 0 11.205 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

  
84.388 33.252 0 0 188 126 1.078 3.087 2 1.045 

123.167 

   
          

 

Σύνολο υποχρεώσεων   
350.075 139.564 0 0 -1.083 30.555 3.361 258 -419 1.395 523.707 

   
          

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
898.133 382.550 0 0 609 29.944 9.272 29.233 0 1.395 

 
1.351.137 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 S01 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

S02 
ΧΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΥΦΑ 

S03C 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 

ΑΕΡΙΟΥ 

S03D 
ΑΕΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

S05C                                     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

S05D                                    
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΦΑ 

S06 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΕΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S07 
ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΕΣ ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

S08 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S10 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

Σύνολο 

 1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

1/1/2020-
31/12/2020 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ          
 

Έσοδα 147.830 62.322 3.581 3.733 890 0 4.996 0  7.610 230.961 
Μείον: Κόστος 
πωλήσεων -61,724 -23,824 -3,581 -3,733 -220 -229 -2,804 -60 -12 -13,899 

-110,086 

Μεικτά κέρδη 86.105 38.498 0 0 671 -229 2.192 -60 -12 -6,289 120.875 
Λοιπά έσοδα 4.883 533 0 0 4 14 192 4 2 6.759 12.390 

 90.988 39.031 0 0 675 -215 2.384 -57 -10 469 133.265             
Έξοδα διοίκησης -14,841 -4,886 0 0 -95 -155 -838 0 -14  -20,830 
Έξοδα διάθεσης -580 -164 0 0 -4 -6 -47 0 0  -800 
Λοιπά έξοδα -2,624 -2,169 0 0 -3 -6 -252 -1 -14 -469 -5,537 
Απόσβεση 
επιχορηγήσεων 
παγίων στοιχείων 8.645 2.608                 

11.253 

Λειτουργικά κέρδη 81.588 34.420 0 0 572 -381 1.247 -58 -39 0 117.350 
Χρηματοδοτικά 
έξοδα – καθαρά -4,768 -2,446 

0 0 
0 0 -83 0 -3 0 

-7,300 

Συναλλαγματικές 
διαφορές -14 -3 

0 0 
0 0 5 0 0 0 

-12 

Κέρδη προ φόρων 76.806 31.971 0 0 572 -381 1.170 -58 -41 0 110.039 
Φόρος εισοδήματος -15,723 -6,586 0 0 -118 0 -241    -22,668 
Φόρος εισοδήματος - 
αναβαλλόμενος 
φόρος -3,350 -1,323 0 0 2 4 70 0 0 0 

-4,598 

Διαφορών 
φορολογικού ελέγχου 
από προηγούμενες 
χρήσεις -4 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 

-10 

Κέρδη μετά φόρων 57.729 24.056 0 0 456 -376 998 -58 -42 0 82.763 
            

Καθαρά κέρδη 
χρήσης 

57.729 24.056 0 0 456 -376 998 -58 -42 0 82.763 

Λοιπά συνολικά 
έσοδα 

           

Αναλογιστικά κέρδη / 
(ζημίες) 

-157 -55 0 0 -2 -4 -14 0 0 0 -232 

Αναβαλλόμενος 
φόρος 

38 13 0 0 0 1 3 0 0 0 56 

Λοιπά συνολικά 
έσοδα περιόδου μετά 
φόρων 

-119 -42 0 0 -1 -3 -11 0 0 0 -176 

 57.610 24.014 0 0 455 -380 988 -58 -42 0 82.587 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2021 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

56 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 S01 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

S02 
ΧΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗΣ ΥΦΑ 

S03C 
ΕΞΙΣΟΡΡΟ

ΠΗΣΗ 
ΑΕΡΙΟΥ 

S03D 
ΑΕΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ 

S05C                                     
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

S05D                                    
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΦΑ 

S06 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝ
ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΕΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S07 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

S08 
ΜΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝ
ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

S10 
ΑΣΦΑΛΕΙ

Α 
ΠΡΟΜΗΘ

ΕΙΑΣ 
Σύνολο 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

s01 s02 s03c s03d s05c s05d s06 s07 s08 s10 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020  

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία           

 

Ενσώματα περιουσιακά 
στοιχεία 800.014 360.155 0 0 1 1.090 769 1 427 0 

1.162.456 

Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 14.160 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.164 

Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 

0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 355 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώμενα στην εύλογη 
αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 350 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 157 105 0 0 0 0 2 0 3 0 

266 

Σύνολο μη 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 814.332 360.263 0 0 1 1.090 770 706 429 0 

1.177.591 

 
          

 

Κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία           

 

Αποθέματα 5.473 11.726 0 0 0 0 0 0 0  17.199 
Εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις 33.338 10.141 0 0 305 431 2.043 4 0 1.636 

47.900 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 81.640 47.279 0 0 672 30.000 3.786 500 0   

163.876 

Σύνολο 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 120.451 69.146 0 0 977 30.432 5.829 504 0 1.636 

228.975 

 
          

 

            

            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 934.783 429.408 0 0 978 31.522 6.599 1.210 430 1.636 1.406.566 
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
 

Μετοχικό κεφάλαιο 391.943 141.935 0 0 441 26.441 1.765 1.064 480 0 564.069 

Αποθεματικά 26.981 10.199 0 0 50 28 702  0 0 0 37.960 

Κέρδη εις νέον 158.636 110.080 0 0 953 -581 3.405 -55 -61 0 272.377 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 577.560 262.214 0 0 1.444 25.888 5.872 1.009 419 0 874.406 

 
          

 

 
          

 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις           

 

Δανειακές υποχρεώσεις 83.730 56.591 0 0 0 0 0 0 0 0 140.320 

Δέσμευση παροχών προσωπικού 2.611 963 0 0 15 -14 405 0 0 0 3.980 

Κρατικές επιχορηγήσεις 166.598 63.063 0 0 1 17 144 0 11 0 229.833 

Προβλέψεις 21.278 -374 0 0 -6 0 -47 -4 -107 0 20.741 

Υποχρεώσεις μίσθωσης 1.002 4.011 0 0 1 0 14 1 16 0 5.044 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 145 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 

145 

Λογαριασμός δια-δραστικότητας -1,420 -3,226 0 0 -688 5.479 -1,064 224 239 456 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 15.832 5.696 0 0 -3 4 -11 

-6 
-153 0 

21.359 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

289.776 126.724 0 0 -680 5.486 -559 215 6 456 421.423 

 
          

 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις           

 

Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 51.848 23.146 0 0 106 120 1.151 0 0 1.080 

77.451 

Υποχρεώσεις μίσθωσης 245 982 0 0 0 0 3 0 4 0 1.235 

Δανειακές υποχρεώσεις 7.142 8.220 0 0 0 0 0 0 0 0 15.362 

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 2.880 238 0 0 91 11 -23 -14 0 100 3.284 

Κρατικές επιχορηγήσεις 7.967 3.015 0 0 0 1 7 0 1  10.990 

Υποχρεώσεις τρέχουσας 
φορολογίας εισοδήματος -2,635 4.869 0 0 17 17 147 0 0 0 

2.414 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 67.447 40.470 0 0 214 148 1.286 -14 5 1.180 

110.736 

 
          

 

Σύνολο υποχρεώσεων 357.223 167.194 0 0 -466 5.634 727 201 11 1.636 532.160 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

934.783 429.408 0 0 978 31.522 6.599 1.210 430 1.636 1.406.566 
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Σημειώσεις επί των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ για τη χρήση 2020 σύμφωνα με την Απόφαση αρ. 332/2016 / ΦΕΚ 
3763 / 22.11.2016 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 5η Τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης 
(απόφαση της ΡΑΕ με αρ. 1434/2020 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 
30/10/2020) 
 
1. Γενικές πληροφορίες για τους τομείς διαχωρισμού  
 

Ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας (ΡΑΕ) και αφορά την κατανομή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε διαχωρισμένες οικονομικές 

καταστάσεις για κάθε δραστηριότητά της. Οι διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή δομή, 

τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της κάθε δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτές θα συντάσσονταν εάν ασκούνταν 

από διαφορετικές νομικές οντότητες.` 

 

 2.α Αρχές και Κανόνες Κατανομής του Λογιστικού Διαχωρισμού  
 

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΡΑΕ, πρέπει να καταρτίζει λογιστικά διαχωρισμένους εσωτερικούς λογαριασμούς 

για κάθε διακριτή δραστηριότητα. Η κατάρτιση των διαχωρισμένων λογαριασμών πραγματοποιήθηκε με παρέκταση, με 

κατανομή των λογαριασμών της εταιρείας άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες που αφορούν. 

Λογαριασμοί που αφορούν αποκλειστικά μία δραστηριότητα αποδίδονται άμεσα σε αυτή τη δραστηριότητα. Για τους 

λογαριασμούς που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία δραστηριότητα διότι σχετίζονται με περισσότερες από μία 

δραστηριότητες ή με το σύνολο της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (π.χ. νομική υπηρεσία, μηχανογράφηση, 

λογιστήριο) έχουν επιλεγεί και εγκριθεί τυποποιημένοι κανόνες προκειμένου να πραγματοποιείται η κατανομή. Η 

Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου χρησιμοποίησε αυτούς τους εγκεκριμένους κανόνες για να κατανείμει έμμεσα 

στις διακριτές δραστηριότητές της τα στοιχεία των λογαριασμών που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα. 

 

2.β Αρχές και Κανόνες Κατανομής για την Κατάρτιση Ετήσιων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών 
Καταστάσεων 
 
Οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται εξωλογιστικά, με περαιτέρω κατανομή των οικονομικών 

καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Έως τις 31/12/2019, υφίσταντο οι ακόλουθες δραστηριότητες (κέντρα κέρδους): 

 

1. Μεταφορά –S01 

2. Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ –S02 

3. Εξισορρόπηση αερίου και αέριο λειτουργίας –S03, με περαιτέρω διαχωρισμό εσόδων και εξόδων στην 

εξισορρόπηση αερίου – S03A και στο αέριο λειτουργίας – S03B. (Αυτή η δραστηριότητα είναι πλέον διαχωρισμένη 

στη νέα S03C και στην S03D αντίστοιχα – βλ. πιο κάτω, εδάφιο 4 Σημειώσεις επί των δραστηριοτήτων) 

4. Υποστηρικτικές δραστηριότητες (ενδιάμεσος λογαριασμός) – S04 

5. Λοιπές δραστηριότητες αερίου – S05, με περαιτέρω διαχωρισμό σε βοηθητικές Υπηρεσίες Μεταφοράς – S05A και 

πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ – S05B (Αυτή η δραστηριότητα είναι πλέον διαχωρισμένη στη νέα S05C και S05D 

αντίστοιχα – βλ. πιο κάτω, εδάφιο 4 Σημειώσεις επί των δραστηριοτήτων) 

6. Λοιπές υπηρεσίες (μη ρυθμιζόμενες) – S06 (αυτή η δραστηριότητα είναι πλέον διαχωρισμένη στις δραστηριότητες 

S06 και S08 ανάλογα με το εάν η δραστηριότητα συνδέεται με νέες επενδύσεις ή όχι – βλ. πιο κάτω, εδάφιο 4 

Σημειώσεις επί των δραστηριοτήτων) 

7. Συμμετοχές σε άλλες εταιρείες– S07 

8. Φόρτωση ΥΦΑ σε φορτηγά – S08 

9. Φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία – S09 

(σημείωση: Οι S08 και S09 έχουν πλέον συγχωνευτεί στη νέα S08, που περιλαμβάνει τις μη ρυθμιζόμενες 

υπηρεσίες μετά επενδύσεων. Ωστόσο, οι ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που συνδέονται με τον σταθμό φόρτωσης 

φορτηγών στη Ρεβυθούσα και την προβλήτα μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα μεταφέρονται στη νέα S05D 

(πρόσθετες υπηρεσίες ΥΦΑ - βλ. πιο κάτω, εδάφιο 4 Σημειώσεις επί των δραστηριοτήτων)  
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10. Λογαριασμός ασφάλειας προμήθειας – S10 

 

Η 5η τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης καθιστά αναγκαία τη δημιουργία νέων κατηγοριών υπηρεσιών σύμφωνα 

με τους κανόνες λογιστικού διαχωρισμού. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες μεταξύ των οποίων διαχωρίζονται οι 

λογαριασμοί της εταιρείας από 1/1/2020 είναι οι εξής: 

 

1. Μεταφορά –S01 

2. Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ –S02 

3. Εξισορρόπηση αερίου – S03C 

4. Αέριο λειτουργίας – S03D 

5. Υποστηρικτικές δραστηριότητες (ενδιάμεσος λογαριασμός) – S04 

6. Υπηρεσίες μη μεταφοράς – S05C 

7. Πρόσθετες υπηρεσίες ΥΦΑ – S05D 

8. Μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες άνευ επενδύσεων – S06 

9. Συμμετοχές σε άλλες εταιρείες– S07  

10. Μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες μετά επενδύσεων – S08 

11. Λογαριασμός ασφάλειας προμήθειας – S10 

 

 

Στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου καταρτίστηκαν λογιστικά διαχωρισμένες Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και 

Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων για κάθε μία από τις διακριτές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου των Ολοκληρωμένων 

Διαχειριστών Φυσικού Αερίου.  

 

Οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις 

ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και τις αρχές λογιστικού διαχωρισμού. 

 

3.α Άμεση Κατανομή των Λογαριασμών στην Οικεία Δραστηριότητα  
 

Λογαριασμοί που σχετίζονται άμεσα με μία δραστηριότητα αποδίδονται άμεσα και εξ ολοκλήρου σε αυτή τη δραστηριότητα. 

Το κριτήριο για την απευθείας κατανομή είναι κυρίως η χρήση ή ο τρόπος δημιουργίας του λογαριασμού. Ο άμεσος τρόπος 

κατανομής ενός λογαριασμού σε μια δραστηριότητα αφορά την απόδοση χωρίς χρήση ενδιάμεσης μεθόδου επιμερισμού και 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια κάθε δραστηριότητας (π.χ. μέσω χρόνου ή με άλλη άμεση απόδοση). 

 

3.β Έμμεση Κατανομή των Λογαριασμών στην Οικεία Δραστηριότητα  

Λογαριασμοί που δεν είναι δυνατό να αποδοθούν άμεσα σε μία δραστηριότητα πρέπει να διαχωρίζονται με κλείδες 

επιμερισμού. Η κατανομή πρέπει να βασίζεται σε κλείδες επιμερισμού και να σχετίζεται με τη φύση του λογαριασμού.  

 

4. Σημειώσεις επί των δραστηριοτήτων 

 

α) Οι δραστηριότητες S01 (Μεταφορά αερίου) & S02 (Χρήση εγκατάστασης ΥΦΑ) παραμένουν αμετάβλητες και είναι 

οι βασικές δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ. 

 

β) Οι δραστηριότητες S03C (Εξισορρόπηση αερίου) και S03D (Αέριο λειτουργίας) αναφέρονται σε μη κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση ορισμένων ειδικών συναλλαγών του ΔΕΣΦΑ. Οι 

τελευταίες ρυθμίζονται από τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Βάσει αυτών, η 

προαναφερθείσα δραστηριότητα δεν συμμετέχει στην έμμεση κατανομή ούτε λαμβάνει έξοδα και έσοδα, πέραν 

αυτών που επιτρέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ: έξοδα είναι μόνο το αντίτιμο αγοράς του αερίου 

λειτουργίας και του αερίου εξισορρόπησης, και το κόστος μεταφοράς του αερίου εξισορρόπησης στους Χρήστες· 
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έσοδα είναι μόνο οι (ισόποσες) χρεώσεις του ΔΕΣΦΑ προς τους Χρήστες. Σε αυτή τη δραστηριότητα δεν 

αντιστοιχούν πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

γ) Η S04 (υποστηρικτικές υπηρεσίες) δεν αποτελεί δραστηριότητα σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕ, αλλά 

ενδιάμεσο λογαριασμό, ο οποίος εν συνεχεία διαχωρίζεται σε δραστηριότητες σύμφωνα με τις κλείδες επιμερισμού 

και τα ειδικά αναφερόμενα στο παρόν. Ακολούθως των προαναφερθέντων στη σημείωση 3β, ο επιμερισμός αυτού 

του ενδιάμεσου λογαριασμού πραγματοποιείται μόνο στις δραστηριότητες S01, S02, S05C, S05D, S06, S07 και 

S08. Καθώς πρόκειται για ενδιάμεσο λογαριασμό, αυτή η δραστηριότητα δεν αναφέρεται στα αποτελέσματα και 

τον ισολογισμό. 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις υπηρεσίες διοίκησης και 

διοικητικής υποστήριξης, τις οικονομικές υπηρεσίες, τις νομικές υπηρεσίες, τη στρατηγική και ανάπτυξη, της 

υπηρεσίες πληροφορικής (όταν δεν αφορούν συγκεκριμένη δραστηριότητα), τις δημόσιες σχέσεις και την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, τον εσωτερικό έλεγχο, την ασφάλεια, την ποιότητα και την υγιεινή (όταν δεν αφορά 

συγκεκριμένη δραστηριότητα), την παρακολούθηση των κινδύνων, κ.λπ.  

 

δ) Οι υπηρεσίες μη μεταφοράς (S05C) περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Διαχειριστή του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε άλλα μέρη και συνδέονται με το Σύστημα Μετάδοσης (αλλά δεν 

περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες μεταφοράς), όπως κυρίως (1) όσμηση φυσικού αερίου, (2) διοικητική, τεχνική και 

μετρολογική υποστήριξη χρηστών στους σταθμούς μέτρησης των σημείων εισόδου του ΕΣΦΑ και (3) 

εκπαίδευση/σεμινάρια.  

 

ε) Οι πρόσθετες υπηρεσίες ΥΦΑ (S05D) περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Διαχειριστή του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε άλλα μέρη και συνδέονται με την εγκατάσταση ΥΦΑ (αλλά δεν 

περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες ΥΦΑ), όπως (1) τις υπηρεσίες αδρανοποίησης, ψύξης, παροχής νερού, φόρτωσης 

πλοίων με ΥΦΑ από την υφιστάμενη προβλήτα (2) τις νέες υπηρεσίες φόρτωσης φορτηγών συμπεριλαμβανομένων 

των βοηθητικών και (3) τη φόρτωση πλοίων με ΥΦΑ στη δεύτερη προβλήτα.  

στ) Οι μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες άνευ επενδύσεων (S06) περιλαμβάνουν τις μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που 

παρέχονται από τον ΔΕΣΦΑ και δεν απαιτούν χρήση ή απαιτούν αμελητέα χρήση περιουσιακών στοιχείων του 

ΔΕΣΦΑ.  

 

ζ) Οι μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες μετά επενδύσεων (S08) περιλαμβάνουν όλες τις μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που 

παρέχονται από τον ΔΕΣΦΑ και απαιτούν τη δημιουργία νέων επενδύσεων που, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται 

στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση. 

 

η) Η S07 είναι μια δραστηριότητα που αντικατοπτρίζει τις συμμετοχές του ΔΕΣΦΑ σε άλλες εταιρείες. Τα περιουσιακά 

στοιχεία αυτής της δραστηριότητας είναι οι αντίστοιχες μετοχές που κατέχει ο ΔΕΣΦΑ και τα έσοδα 

αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα μερίσματα. 

 

θ) Η S10 (Λογαριασμός Ασφάλειας Εφοδιασμού) αποτελεί ειδική μη κερδοσκοπική δραστηριότητα που αφορά τη 

διαχείριση του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού. Η διαχείριση του λογαριασμού πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδει η ΡΑΕ και, βάσει αυτών, «διαχωρίζεται» από τις υπόλοιπες ενέργειες του 

ΔΕΣΦΑ. Έτσι, αυτή η δραστηριότητα δεν συμμετέχει στην έμμεση κατανομή ούτε λαμβάνει έξοδα και έσοδα πέραν 

αυτών που επιτρέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ: έσοδα είναι μόνο το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 

και οι τόκοι στον λογαριασμό και έξοδα είναι μόνο οι αποζημιώσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού και τυχόν 
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χρεωστικοί τόκοι. Επίσης δεν αντιστοιχούν σε αυτή πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

5. Μέθοδοι Κατανομής  

 

 Άμεση Κατανομή 

Για την παρακολούθηση των λογιστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις επί μέρους παρατηρήσεις ανωτέρω, τηρούνται 

εσωτερικά χωριστοί λογαριασμοί, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στους 

οποίους καταχωρούνται διακριτά τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, καθώς και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα. 

Για το σκοπό αυτό κάθε συναλλαγή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό της έγγραφο (τιμολόγιο αγοράς/πώλησης, 

αποδεικτικό είσπραξης/πληρωμής) χαρακτηρίζονται από το αρμόδιο προσωπικό και καταχωρούνται στον λογαριασμό 

της οικείας δραστηριότητας (ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). Ομοίως, οι ώρες εργασίας του προσωπικού της εταιρείας 

κατανέμονται με άμεση κατανομή. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια ειδική εφαρμογή (es-project). 

Έμμεση κατανομή 

Συναλλαγές που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα διότι αφορούν πάνω από μία 

δραστηριότητα ή και το σύνολο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταχωρούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, στις Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες - S04. Στο τέλος της χρήσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών που έχουν συγκεντρωθεί στην S04 κατανέμονται 

με βάση τις κλείδες επιμερισμού που έχει ορίσει η ΡΑΕ.  

 

Ακολουθεί ανάλυση και σχολιασμός των κλείδων επιμερισμού της έμμεσης κατανομής, σύμφωνα με την οδηγία 332/2016 

της ΡΑΕ: 

 

Α) Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητικού Δραστηριότητας 

Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τη δημιουργία των παγίων στοιχείων της εταιρείας κατανέμονται βάσει της κλείδας 

επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Πάγιου Ενεργητικού Δραστηριότητας». Αυτή η κλείδα επιμερισμού 

αντανακλά το ύψος του συνόλου του πάγιων περιουσιακών στοιχείων της δραστηριότητας που έχουν κατανεμηθεί άμεσα 

προς τα συνολικά πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που έχουν κατανεμηθεί άμεσα και εφαρμόζεται για τον 

επιμερισμό των υπολοίπων λογαριασμών που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων. 

Όσον αφορά την έμμεση κατανομή του πάγιου ενεργητικού: 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Τιμολόγησης (δηλ. περιλαμβάνονται σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή Κατάλογο Μικρών Έργων 

εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ) κατανέμονται στις S01 και S02, κατ’ αναλογία των άμεσα κατανεμημένων παγίων. 

2. Οι S03C, S03D και S10 δεν περιλαμβάνουν πάγια περιουσιακά στοιχεία λόγω του ειδικού σκοπού τους. 

 

Β) Κύκλος εργασιών δραστηριότητας  

Λογαριασμοί που σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για την εταιρεία κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού 

«Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας». Αυτή η κλείδα επιμερισμού αντικατοπτρίζει τον κύκλο εργασιών της 

δραστηριότητας σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας (εξαιρουμένων των εσόδων από τις S03C, 

S03D και S10). Εφαρμόζεται συγκεκριμένα για την κατανομή λογαριασμών όπως οι απαιτήσεις (π.χ. από πελάτες). 

Οι δραστηριότητες S03C, S03D και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, δεν λαμβάνουν έσοδα επιμερισμού (γενικά δεν 

συμμετέχουν σε καμία κατανομή) και δεν συμμετέχουν στην έμμεση κατανομή. Τα έσοδά τους σχετίζονται στενά με τον 
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σκοπό τους, δηλ. για τις S03C και S03D τα έσοδα από τη διάθεση αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αερίου εξισορρόπησης, ενώ για την S10 τα τέλη ασφάλειας εφοδιασμού και οι 

τόκοι του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού. Στο πλαίσιο υπολογισμού αυτής της κλείδας, τα ποσά που 

συσσωρεύονται στους λογαριασμούς εσόδων αυτών των δραστηριοτήτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Γ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Λογαριασμοί που σχετίζονται με τις αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού της εταιρείας κατανέμονται βάσει της κλείδας 

επιμερισμού «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού». Αυτή η κλείδα επιμερισμού σχετίζεται με το ύψος της μισθοδοσίας της 

δραστηριότητας ως προς τη συνολική μισθοδοσία της εταιρείας. Εφαρμόζεται για την κατανομή του υπολοίπου 

λογαριασμών που συνδέονται με την απασχόληση του προσωπικού. Αυτή η κλείδα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει των 

μισθών των υπαλλήλων που πραγματικά απασχολούνται στη δραστηριότητα και όχι βάσει των μισθών των 

καταγεγραμμένων υπαλλήλων. 

Οι δραστηριότητες S03C, S03D και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, λαμβάνουν μόνο τα επιτρεπόμενα έξοδα και δεν 

συμμετέχουν στις έμμεσες κατανομές. 

 

Δ) Καθαρά αποτελέσματα δραστηριότητας  

Λογαριασμοί που σχετίζονται περισσότερο με το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης της εταιρείας από ό,τι με τον Κύκλο 

Εργασιών της μπορούν να κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού «Καθαρά Αποτελέσματα Δραστηριότητας». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της κλείδας αποτελεί ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών στη λήξη 

χρήσης. Ιδίως σε περίπτωση ζημιογόνας δραστηριότητας, οι κερδοφόρες δραστηριότητες θα επιβαρυνθούν αναλογικά 

με τον υπόλοιπο φόρο. 

Οι δραστηριότητες S03C, S03D και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, δεν έχουν καμία επίδραση και δεν συμμετέχουν 

στην έμμεση κατανομή. 

 



 

 
 
 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2021, 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. 
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα 
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό 
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, 
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. 

 
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 
 
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 
α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

 
β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των Διαχωρισμένων Οικονομικών 

Καταστάσεων, που περιλαμβάνουν τη διαχωρισμένη κατά δραστηριότητα Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 
Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και τη διαχωρισμένη κατά δραστηριότητα Κατάσταση Συνολικών 
Εισοδημάτων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4001/2011, την υπ’ αριθμό 332/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και την 5η 
αναθεώρηση του κανονισμού τιμολόγησης εγκεκριμένου από την Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Απόφαση 
1434/2020), σημειώνουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, οι Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως 
παρουσιάζονται στο προσάρτημα των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011, την υπ’ αριθμό 332/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας και την 5η αναθεώρηση του κανονισμού τιμολόγησης εγκεκριμένου από την Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (Απόφαση 1434/2020). 
 

 
 
Αθήνα, 25 Μαΐου 2022 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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