
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου  2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

                                                                            

   

 

 
 
 
 

 
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 – 359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 7483601000 
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018  

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου  2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

  

2 

 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 7 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 8 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 9 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών 10 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων 11 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων 
Παράρτημα                                                                                                                                                                                                                                     
- Λογιστικά  Διαχωρισμένες  Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης  2018                                                  

25 
 

45 
 

  
 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από  1η Ιανουαρίου 2018 έως  31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

3 
 

  

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

 Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 31ης Δεκεμβρίου 2018 , την εταιρική  κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 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 παράγραφο 

της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε ανεξάρτητοι 

από την Εταιρεία  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 εταιρικών 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.  

Άλλες πληροφορίες  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών 

και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 

αυτών. 
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Η γνώμη μας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε 

με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση με τον έλεγχο μας επί των 

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο 

αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ή 

τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 

εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 

πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με 

το θέμα αυτό 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών 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 των 

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 Κατά την κατάρτιση των εταιρικών 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 βάσης 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 προχωρήσει σ αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών  οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές  οικονομικές καταστάσεις, στο 

σύνολο 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 εταιρικές 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 κίνδυνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές 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 την 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. 
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• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 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 βάσης 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 εταιρικών 

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 εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των 

οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός της Εταιρείας για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου 

της Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 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. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

 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 των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 

με τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 

     β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ     

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
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2. Διαχωρισμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των διαχωρισμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, που περιλαμβάνουν τη διαχωρισμένη κατά δραστηριότητα κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και τη διαχωρισμένη κατά δραστηριότητα κατάσταση συνολικών εσόδων 

χρήσεως της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα 

άρθρα 80Α και 89  του Ν. 4001/2011 και την υπ’ αριθ. 332/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (“ΡΑΕ”), 

σημειώνουμε ότι κατά τη γνώμη μας, οι διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως παρουσιάζονται στο 

παράρτημα των επεξηγηματικών πληροφοριών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και την υπ’ αριθ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ. 

 

Μαρούσι, 12/6/2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Γεώργιος Μπατσούλης 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 14001 

Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. 

Κηφισίας 22, Μαρούσι 

Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 156 
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Ποσά σε χιλ. € 

 Σημείωση 
1/1-

31/12/2018   
1/1-

31/12/2017 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ         

Πωλήσεις  4 199.485   268.697 

Μείον: Κόστος πωλήσεων   (93.809)   (127.221) 

Μικτό κέρδος   105.676   141.476 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 5 4.393   14.575 

    110.069   156.050 

          

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (13.495)   (14.146) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7 (543)   (312) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (2.173)   (19.465) 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 23 11.283   11.355 

Λειτουργικά αποτελέσματα   105.140   133.482 

Κόστος χρηματοδότησης 9 (5.541)   (7.520) 

Συναλλαγματικές διαφορές 9 8   (23) 

Αποτελέσματα προ φόρων   99.608   125.940 

Φόρος εισοδήματος 10 (24.776)   (35.362) 

Φόρος εισοδήματος – αναβαλλόμενος  10 (1.383)   (4.942) 

Αποτελέσματα μετά φόρων   73.450   85.636 

          

          

          

Καθαρό κέρδος χρήσης   73.450   85.636 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   (42)   0 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)   69   54 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος   88   (16) 

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά από φόρους   115   38 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση  μετά από φόρους   73.564   85.674 

          

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)         

  Βασικά    11 10,1190   11,7977 
 

 

                                                            

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Θεόδωρος Ε. Ζητούνης 

 

Mέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

Παναγιώτης Δ. Ταμπούρλος 

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 

Nicola F. Battilana 

Διευθυντής Δραστηριοτήτων Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Δημήτριος Α. Καρδοματέας 

 

Διευθύντρια Λογιστηρίου 

Χριστιάνα Δ. Μούγιου 
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Ποσά σε χιλ. € 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ         

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σημείωση 31/12/2018   31/12/2017 

Πάγιο ενεργητικό         

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12 1.217.096   1.227.630 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 13 13.776   13.917 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 14 355   355 

Συμμετοχές σε λοιπές εταιρίες 14 350  0 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 15 261   261 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   1.231.838  1.242.163 

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέματα 16 22.305   19.765 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17 88.998   80.118 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 217.864   227.776 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   329.167   327.658 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.561.005   1.569.821 

          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μετοχικό κεφάλαιο 19 639.051   639.051 

Αποθεματικά κεφάλαια 20 25.293   25.293 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο   285.493   257.429 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   949.837   921.773 

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δάνεια 21 174.583   197.021 

Δικαιώματα εργαζομένων 22 3.995   3.972 

Κρατικές επιχορηγήσεις 23 256.564   256.881 

Λοιπές προβλέψεις      29,17 61.269   57.990 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30 145   145 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 19.420   18.125 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   515.976   534.134 

          

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24 46.513   47.600 

Δάνεια 21 22.438   25.801 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 25 26.241   40.513 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   95.192   113.914 

          

Σύνολο υποχρεώσεων   611.168   648.048 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   1.561.005   1.569.821 
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Ποσά σε χιλ. € 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ            

  Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2017 639.051 20.373 449 192.558 852.431 

Επίδραση εφαρμογής ΔΛΠ 19 2017       38 38 

Σχηματισμός Αποθεματικού   4.471   (4.471) 0 

Μερίσματα πληρωθέντα        (16.332) (16.332) 

Κέρδος χρήσης 1/1-31/12/2017 μετά από φόρους        85.636 85.636 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2017 639.051 24.844 449 257.429 921.773 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2018 639.051 24.844 449 257.429    921.773 

Επίδραση εφαρμογής ΔΛΠ 19 2018 0 0 0 52 52 

Λοιπές προσαρμογές 0 0 0 63 63 

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 (45.500) (45.500) 

Κέρδος χρήσης 1/1-31/12/2018 μετά από φόρους  0 0 0 73.450 73.450 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2018 639.051 24.844 449 285.493 949.837 
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Ποσά σε χιλ. € 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

01.01.2018 - 
31.12.2018 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 

Κέρδη προ φόρων 99.608 125.993 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:  

Αποσβέσεις 55.340 55.293 

Προβλέψεις 3.328 11.468 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (11.283) (11.355) 

Ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων 0 2 

Ζημιές από πώληση παγίων  0 2 

Διαγραφές παγίων 197 170 

Έσοδα επενδύσεων (2.705) (2.070) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.245 9.590 

152.732 189.094 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (2.540) (1.913) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 26.173 (7.238) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (13.625) (15.817) 

(Μείον):  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (8.697)  (9.590) 

Καταβεβλημένοι φόροι (61.110) (14.996) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 92.932 139.540 

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:  

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (350)  0 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (44.976) (23.988) 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 11.079 7.330 

Τόκοι εισπραχθέντες και έσοδα χρεογράφων 2.705 2.070 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (31.542) (14.588) 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:  

Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια (25.801) (26.739) 

Μερίσματα πληρωθέντα (45.500) (16.332) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (71.301) (43.071) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) (9.912) 81.881 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 227.776 145.894 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 217.864 227.776 
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων  

1. Σύσταση και δραστηριότητες 

1.1. Γενικές πληροφορίες 
 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας «ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».  

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Αττικής, Δήμος Χαλανδρίου οδός Μεσογείων 

357-359. Προήλθε από την απόσχιση του κλάδου μεταφοράς αερίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» κατά την 30/6/2006 

ημερομηνία που η εταιρεία συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και 

του ν. 3428/2005. Η διάρκειά της ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

1.2.  Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.12.2018,  εγκρίθηκε  η νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Οι 

νέοι μέτοχοι της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. είναι: "SENFLOUGA ENERGY INFRASTRUCTURE SOCIETE ANONYME" με ποσοστό 

συμμετοχής 66% ως κοινοπραξία των εξής εταιρειών: α) SNAM S.P.A., β) ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U. και γ) 

την FLUXYS S.A. και το "Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας" με ποσοστό συμμετοχής 34%. Η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση διόρισε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διάρκεια της θητείας τους. 

 

1.3. Αντικείμενο δραστηριότητας 
 

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

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 3428/2005, και των διασυνδέσεών του, 

προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες των χρηστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 31 του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, 

επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
2.1. Γενικά 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2018 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASΒ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASΒ.  

2.2. Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 
 

Σύμφωνα με την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας 

Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ορίσθηκε όπως αυτή (η εταιρεία Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) να συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2007 
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και στο εξής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του κωδ. Ν. 2190/1920, η σχετική υποχρέωση αφορά το 

σύνολο των υφιστάμενων θυγατρικών εταιρειών της Δ.ΕΠ.Α  Α.Ε.. Συνεπώς, η εταιρεία εφάρμοσε τις διατάξεις του 

Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» με ημερομηνία 

μετάβασης την 30η Ιουνίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού βάσει του 

οποίου διενεργήθηκε η απόσχιση του κλάδου μεταφοράς αερίου της εταιρείας Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. Οι πρώτες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των ΔΛΠ και 

Δ.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007. 

2.3. Καταστατικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Η εταιρεία υποχρεούται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να συντάσσει τις καταστατικές χρηματοικονομικές 

Καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2.4. Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

 

2.5. Εφαρμογή σημαντικών λογιστικών κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων 

 
Η σύνταξη των χρηματοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή 

λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στους λογαριασμούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και 

Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 

κατά περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιμηθεί.   

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες 

και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και 

στις επόμενες περιόδους. 

Οι βασικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση της εταιρείας αφορούν: 

 Τον προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκειας ζωής και της υπολειμματικής αξίας των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 Την ένταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 

 Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισμό της πρόβλεψης επισφάλειας. 

 Την αξιολόγηση της απαξίωσης των αποθεμάτων και του προσδιορισμού της πρόβλεψης απαξίωσης. 

 Την ένταξη των συμβάσεων μίσθωσης με τρίτους σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές. 

 Τον προσδιορισμό των παροχών στο προσωπικό μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία. 

 Τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. 

 Τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενα γεγονότα. 

Περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν κρίσεις και λογιστικές εκτιμήσεις, με επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
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καταστάσεων  και στις γνωστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες σημειώσεις, είναι τα αποθέματα, οι 

απαιτήσεις, τα δικαιώματα εργαζομένων, οι δεσμεύσεις και  ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  

 

2.6. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με 

την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα 

μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών 

ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε 

αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.  

 

Επίδραση της υιοθέτησης 

α) Κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την ταξινόμηση και τη μέτρηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, εξαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: διακρατούμενα ως τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς 

πώληση.  

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της εταιρείας που αφορούν χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις καθώς συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στο αποσβέσιμο κόστος. 

Εκτός από τις απαιτήσεις από πελάτες που αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής, η εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η 

κατάταξη βασίζεται σε δύο κριτήρια: 

 - το επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή εάν 

στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών 

ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

- εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).  

 

Η υιοθέτηση των επιλογών και κριτηρίων αυτών δεν έχει ουσιαστική επίδραση  στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

από την αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

β) Απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
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Η εταιρεία  έχει ένα τύπο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, που υπόκεινται στο νέο μοντέλο αναμενόμενης 

πιστωτικής ζημιάς του ΔΠΧΑ 9, τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από πώληση αποθεμάτων και υπηρεσιών. Η 

εταιρεία   απαιτείται να αναθεωρήσει την μεθοδολογία απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

του, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 στην επιμέτρηση της 

αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς που υπολογίζεται βάσει της συνολικής πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων των 

χρεωστών. Παρακολουθεί και βρίσκεται σε συνεχή εκτίμηση του πιστωτικού κίνδυνου (υφιστάμενου και μελλοντικού) 

καθώς και της πιθανότητα αθέτησης (default) κάθε μεμονωμένης  καθυστερημένης απαίτησης της κατά τις ημερομηνίες 

αναφοράς βάσει των χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου και του χρόνου υπερημερίας. Από την εφαρμογή των 

ανωτέρω δεν προκύπτουν με τις μέχρι στιγμή εκτιμήσεις κινδύνου, σημαντικές επιδράσεις που να αλλοιώνουν το ύψος 

των υφιστάμενων προβλέψεων για τέτοιου είδους ζημίες.   
Η εφαρμογή του Προτύπου δεν έχει ουσιαστική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην επιμέτρηση των 

συμμετοχών σε θυγατρικές και λοιπές εταιρείες. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 

του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 

αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 

απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

 

Επίδραση της υιοθέτησης 

Η εταιρεία έχει ως γνώμονα  την  εκπλήρωση του σκοπού του ΔΠΧΑ 15 με την βασική αρχή , σύμφωνα με την οποία 

αναγνωρίζει έσοδα που σχετίζονται με την μεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών προς τους πελάτες, σε τιμή που 

αντικατοπτρίζει το τίμημα που η οντότητα προσδοκεί ότι δικαιούται για την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών. Εξετάζει 

αναλυτικά τους όρους της σύμβασης με τον πελάτη καθώς και όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις. Στα πλαίσια 

αυτά έχει υιοθετήσει το νέο μοντέλο αναγνώρισης εσόδων βάσει των πέντε βασικών βημάτων  

(The five-step model framework): 

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

Βήμα 2: Προσδιορισμός των ξεχωριστών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση με τον πελάτη . 

Βήμα 3: Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής. 

Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 

Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου καθώς η οντότητα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη 

σύμβαση με τον πελάτη. 

Από την ανωτέρω ανάλυση δεν προκύπτουν διαφοροποιήσεις στις αξίες και στο τρόπο αναγνώρισης των εσόδων της 

βάσει του ανωτέρω νέου μοντέλου καθώς όλες οι τιμολογήσεις – (χρόνος αναγνώρισης των εσόδων) γίνονται άμεσα 

και σε συγκεκριμένο χρόνο βάσει του ΔΠΧΑ 9  όπου και μεταβιβάζεται  ο έλεγχος των αγαθών ή υπηρεσιών προς τους 

πελάτες  (ικανοποίηση  υποχρεώσεων σύμβασης) καθώς και λόγο της μονομερούς φύσης αυτών  των υπηρεσιών 

χωρίς την ύπαρξη συνθέτων υποχρεώσεων στις συμβάσεις που εκτελεί.  

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από  1η Ιανουαρίου 2018 έως  31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

15 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους 

που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων 

που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις 

οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την 

έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των 

οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν 

το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά 

ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην 

χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να 

μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το 

πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε 

καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 - 2016) 
 
Η τροποποίηση που παρατίθεται παρακάτω περιγράφει τις βασικές αλλαγές σε ένα ΔΛΠ. 
 
 
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  
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Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 

αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές 

σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για 

κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει 

ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των 

συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 

σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων 

σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

σύμβασης.  

Με βάση το νέο πρότυπο, για κάθε μίσθωση θα αναγνωρίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο (“περιουσιακό στοιχείο με 

δικαίωμα χρήσης”) και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση καταβολής ενοικίων (“υποχρέωση από την μίσθωση”). Οι 

μόνες εξαιρέσεις αναγνώρισης είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και οι μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία.  Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α 16 από την υποχρεωτική ημερομηνία 

εφαρμογής του, την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Η Εταιρεία αποφάσισε να επιμετρήσει κατά την μετάβαση τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης σε ποσό ίσο με 

την υποχρέωση από την μίσθωση, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων 

μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση. Επίσης, η Εταιρεία επέλεξε να εφαρμόσει την πρακτική διευκόλυνση 

που παρέχεται από το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρ. Γ 8 κατά την μετάβαση. 

Με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 16, ο μισθωτής απαιτείται να κατατάσσει την μίσθωση ως χρηματοδοτική ή λειτουργική μίσθωση 

με βάση το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης το οποίο προκύπτει από την κύρια μίσθωση Λόγω αυτής της 

αλλαγής, η Εταιρεία θα ανακατατάξει ορισμένες λειτουργικές μισθώσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις και ως εκ τούτου 

τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης θα αποαναγνωριστούν και θα αναγνωριστούν υποχρεώσεις από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις. Με βάση την ανάλυση των μισθώσεων της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2018 που έγινε 

βάσει των γεγονότων και των περιστάσεων που υπήρχαν εκείνη την ημερομηνία, η διοίκηση  εκτιμά ότι η επίδραση 

αυτής της αλλαγής δεν θα είναι ουσιώδης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αξιολόγησή του σχετικά με την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 16, καθώς είναι 

στην διαδικασία υλοποίησης νέου λογισμικού συστήματος και οριστικοποίησης των λογιστικών πολιτικών, των 

διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου σχετικά με το Δ.Π.Χ.Α. 16.  

Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και υποχρεώσεις από μισθώσεις  

ποσού 8,102 χιλ. περίπου.  
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ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Η ερμηνεία προτίθεται να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζημιά), τις φορολογικές βάσεις, τις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους και φορολογικούς συντελεστές, 

όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος βάσει του ΔΛΠ 12 (Φόρος 

Εισοδήματος). Η Ερμηνεία προβλέπει μια οικονομική οντότητα α) να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισμοί 

φορολογικών θεμάτων αξιολογούνται συλλογικά ή μεμονωμένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρμόδια 

φορολογική αρχή να αποδεχθεί την υιοθετημένη ή προτεινόμενη από την οντότητα λογιστική μεταχείριση του 

φορολογικού θέματος στη δήλωση φόρου εισοδήματος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φορολογική της 

θέση σε συνάρτηση με τον εν λόγω λογιστικό χειρισμό – εάν όχι, η οντότητα πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο του 

αβέβαιου λογιστικού χειρισμού στην φορολογική της θέση. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και θα εκτιμηθεί από την εταιρεία η τυχόν επίδραση της   στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» για 

μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη 

συνδεδεμένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Περιγράφονται 

λεπτομερώς οι αλλαγές στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και θα εκτιμηθεί από την εταιρεία  η τυχόν επίδραση της στις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις της εταιρείας. 

 
 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Προπληρωμές με αρνητική αποζημίωση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

 
Η τροποποίηση στοχεύει να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με το πώς το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

κατηγοριοποιεί συγκεκριμένα προπληρωθέντα στοιχεία ενεργητικού. Τροποποιεί τα έως τώρα προβλεπόμενα κατά το 

ΔΠΧΑ 9 σχετικά με τα δικαιώματα λήξης, έτσι ώστε να επιτρέψει την προσμέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος (ή 

ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων) ακόμα και στην 

περίπτωση αρνητικής αποζημίωσης. Επιπρόσθετα το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) 

αποσαφηνίζει τη λογιστική διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού μετά από μια μετατροπή. 

Διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει οποιεσδήποτε προσαρμογές στο αναπόσβεστο κόστος της 

οικονομικής υποχρέωσης, που προκύπτει από τη μεταβολή ή ανταλλαγή στοιχείων παθητικού στο αποτέλεσμα, στην 

ημερομηνία της μεταβολής ή ανταλλαγής. Η τροποποίηση του Προτύπου θα εφαρμοστεί αναδρομικά για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και θα εκτιμηθεί από την εταιρεία  η τυχόν επίδραση 

της στις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις της εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

 
Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος 

καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για το 
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υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών. 

Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που να αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν μεταβολής, 

περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος στα προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε  συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 
 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτάει έλεγχο επιχείρησης που 

αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. Οι 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτάει από κοινού έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου εκτίμηση συμμετοχής που είχε στην επιχείρηση 

αυτή. 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.  

 

ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού» 

 
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το συναρτώμενο με αυτό 

στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία προορίζεται, το ποσό του δανείου αυτού 

συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισμού της οντότητας στον υπολογισμό του δείκτη δανεισμού. 

 

 

Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» 
 
Το ΔΠΧΑ 17 προβλέπει οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις να επιμετρώνται στην τρέχουσα αξία εκτέλεσης του  

ασφαλιστήριου συμβολαίου και παρέχει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση για την επιμέτρηση και παρουσίαση όλων των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι προβλέψεις αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να επιτυγχάνεται μια αξιόπιστη, βάσει 

αρχών, λογιστική μεταχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Το ΔΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 από τον 

Ιανουάριο του 2021. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχει 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 
 

Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιμήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 

Δεκεμβρίου 2018 είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2017. Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των 
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω: 

3.1. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 
 

Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με 

βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία σύνταξης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα 

σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που 

προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών 

στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

3.2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους. Οι 

αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν ζημία απομείωσης. 

Το αρχικό κόστος κτήσης παγίων αποτελείται από την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και 

των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς, των αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων καθώς και οποιοδήποτε 

αναγκαίο κόστος ώστε να καταστούν τα πάγια λειτουργικά και έτοιμα για την κατά προορισμό χρήση τους. 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται 

μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των 

επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στα 

έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις 

διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά 

κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση συνολικών εσόδων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη 

διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν 

αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων                                                     1-20  έτη  

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις                                                    7-40 έτη 

Μεταφορικά μέσα                                                                           5  -7 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                              3  -7 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο 

ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

 

3.3. Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.3.1. Δουλείες  

Οι δουλείες αναγνωρίζονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία με τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία στους δικαιούχους ως 

δουλεία διόδου για την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό 

αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών ανέρχεται σε 40 έτη καθώς θεωρείται δαπάνη παρεπόμενη της επένδυσης 
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εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου ο οποίος έχει αυτή την ωφέλιμη διάρκεια ζωής. 

3.3.2. Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία με το κόστος αγοράς τους. Οι δαπάνες που 

ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 

αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Οι αποσβέσεις των 

λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' 

όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών ανέρχεται σε  1-3 έτη. 

3.3.3.  Δικαιώματα χρήσεως 

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη νήσο Ρεβυθούσα, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου (LNG) για αόριστο χρονικό διάστημα. Το δικαίωμα αυτό παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο 

άνευ ανταλλάγματος, αποκλειστικά για την κατασκευή και χρήση των εγκαταστάσεων LNG. Με το υπ΄αριθμ.417/24-05-

2013 Α.Π. της «Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» τροποποιήθηκαν οι όροι του από 05/01/1990 Παραχωρητηρίου 

Χρήσης της νήσου Ρεβυθούσας με καταβολή ανταλλάγματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ ετησίως 

με αναπροσαρμογή κατ΄ έτος σε ποσοστό 100% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του ετησίου ανταλλάγματος του 

προηγούμενου έτους.   

 

3.4. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή 

ζημία απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί,  δηλαδή όταν η λογιστική τους 

αξία υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται από την χρήση ή πώλησή τους. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του, καταχωρείται στα 

αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή 

πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία 

τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους 

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή 

του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός 

περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο 

ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αναστροφή ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο 

όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η 

αναστροφή της απομείωσης αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

Η Εταιρία προέβη σε  έλεγχο απομείωσης της αξίας  των παγίων της με βάση την αξία χρήσης των. Διαπιστώθηκε ότι 

δεν υφίσταται θέμα απομείωσης. 

 

3.5  Συμμετοχές σε θυγατρικές   & λοιπές επιχειρήσεις 

Η εταιρεία έχει λάβει υπόψη τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 9  οπού προβλέπεται ότι  οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς 

τίτλους και οι συμβάσεις για τους εν λόγω τίτλους πρέπει να επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Ωστόσο, σε περιορισμένες 

περιπτώσεις, το κόστος μπορεί να υπολογίζεται ως κατάλληλη εκτίμηση της εύλογης αξίας. Αυτό δύναται να ισχύει εάν 
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δεν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πιο πρόσφατες πληροφορίες για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ή εάν υπάρχει 

μεγάλο εύρος πιθανών επιμετρήσεων εύλογης αξίας και το κόστος αποτελεί τη βέλτιστη εκτίμηση της εύλογης αξίας 

εντός του εν λόγω εύρους. 

3.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας τους. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του κυκλοφοριακού μέσου όρου και περιλαμβάνει 

το κόστος αγοράς και όλες τις αναγκαίες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο 

εναπόθεσής τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησής τους στην 

κανονική λειτουργία της εταιρείας, μειωμένη με τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των υλικών κατασκευής και συντήρησης αγωγών φυσικού αερίου είναι το εκτιμώμενο κόστος 

αντικατάστασής τους στην κανονική λειτουργία της εταιρείας. 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, εξετάζονται ως προς την απομείωσή τους τα αποθέματα που είναι απαξιωμένα, 

άχρηστα και με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Για τη μείωση της αξίας κτήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία, σχηματίζονται προβλέψεις οι οποίες καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 

την περίοδο που εμφανίζονται. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε επόμενη περίοδο. 

 

3.7 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην τιμή συναλλαγής βάσει των προβλέψεων του ΔΠΧΑ 15 μείον τις 

προβλέψεις για απομείωση βάσει των εκτιμήσεων πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Η εταιρεία υιοθετεί το  

μοντέλο αναγνώρισης και εκτίμησης των απομειώσεων στις εμπορικές απαιτήσεις βάση της  αρχή της «αναμενόμενης 

πιστωτικής ζημιάς» («Expected Credit Losses» ή «ΕCL»). Αυτές οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι η  

σταθμισμένη βάσει πιθανοτήτων εκτίμηση των πιστωτικών ζημιών που θα έχει η εταιρεία   (δηλαδή, της παρούσας αξία 

όλων των υστερήσεων ταμειακών ροών - εισπράξεων σε σχέση με τα οφειλόμενα ποσά βάσει της «τιμής συναλλαγής») 

κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωή της απαίτησης. Συνεπώς για τις εμπορικές απαιτήσεις που προκύπτουν από 

συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και δεν 

περιέχουν σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης, η εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας από αθέτηση , σε ποσό ίσο 

με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής («Lifetime ECLs») χρησιμοποιώντας το  

απλοποιημένο μοντέλο που προτείνεται. («simplified approach»). 

3.8.Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως, επενδύσεις σε άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Τα στοιχεία των διαθεσίμων και ταμιακών ισοδύναμων έχουν ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής 

της αξίας τους. 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το άμεσα αποδοτέο κόστος για την έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται 

στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.  

3.10 Δάνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των εξόδων 

απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας τη 
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μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και 

της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

 

3.11 Λειτουργικές Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζονται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

3.12 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων και 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος 

αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

φορολογικού νόμου και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές 

φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να 

χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται 

στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. 

3.13 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

3.14  Παροχές σε εργαζόμενους 

3.14.1 Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δουλευμένες. 

3.14.2 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών  

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), ο οποίος 

χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει 

μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την 
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συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα κατά το χρόνο που οφείλονται. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση 

για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  

3.14.3 Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία, 

εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». 

Η υποχρέωση της εταιρείας που απορρέει από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών  προς το προσωπικό για τη 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός προσμετράτε και απεικονίζεται με 

βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία αναφοράς, των 

μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στη 

Σημείωση 21 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων 

υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου αναφοράς 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στη μέση 

υπολειπόμενη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν 

μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε χρήσεως εάν κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% 

της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν 

χρηματοδοτούνται. Με βάση το νέο ΔΛΠ 19  το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2013, το σύνολο της αναλογιστικής 

ζημιάς/κέρδους (UAL/G) που προκύπτει πρέπει να αναγνωρίζεται άμεσα σε ξεχωριστό λογαριασμό στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων με άμεσο επηρεασμό της καθαρής θέσης.  

3.15 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη διαβεβαίωση ότι η 

επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων συμπεριλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και η αναλογία των αποσβέσεων τους αναγνωρίζεται ως έσοδο και μεταφέρεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς των χρηματοικονομικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής του επιχορηγημένου περιουσιακού στοιχείου. 

3.16 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, 

η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται 
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στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.  

3.17 Αναγνώριση εσόδων 

Η εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών σε τιμή που αντικατοπτρίζει το τίμημα που 

προσδοκεί ότι δικαιούται για την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. Εξετάζει αναλυτικά τους 

όρους της σύμβασης με τον πελάτη καθώς και όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις που σχετίζονται με την 

μεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών βάσει των πέντε βασικών βημάτων  αναγνώρισης εσόδων (The five-step model 

framework) που προβλέπονται.  Ο χρόνος αναγνώρισης των εσόδων  πραγματοποιείται  όταν σε συγκεκριμένο χρόνο 

μεταβιβάζεται  ο έλεγχος των αγαθών ή υπηρεσιών προς τους πελάτες  (ικανοποίηση  υποχρεώσεων σύμβασης). 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού ποσού 

και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην 

εταιρεία. 

3.18 Έξοδα 

3.18.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

περιόδου αναφοράς ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

3.18.2 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων δανείων, 

που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

3.19 Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το μέσο σταθμισμένο αριθμό 

κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. 

 

3.20 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με 

ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται 

(επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η 

δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). Η εταιρεία τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 λειτουργούσε, 

συντηρούσε, διαχειριζόταν, και εκμεταλλευόταν το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, ενώ παράλληλα συνεχίζει την 

ανάπτυξη αυτού στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 332/2016 / ΦΕΚ 3763 / 22.11.2016 η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει 

χωριστές οικονομικές καταστάσεις ανά δραστηριότητα (λογιστικός διαχωρισμός) α) της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης και β) την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για το έτος που έληξε. Αυτός ο διαχωρισμός παρουσιάζεται για 

πρώτη φορά στο Παράρτημα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2018. 
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  Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
4 Πωλήσεις 

Ποσά σε χιλ. €       

  01.01.18   01.01.17 

  31.12.18   31.12.17 

Ρυθμιζόμενες πωλήσεις       

Μεταφορά  173.361   191.208 

Χρήση εγκατάστασης ΥΦΑ 10.848   24.762 

Ηλεκτρική Ενέργεια  1.557   1.894 

Λοιπές  3.296   7.166 

Μη ρυθμιζόμενες πωλήσεις 3.241   2.884 

Πωλήσεις Αερίου Εξισορρόπησης & Αερίου Λειτουργίας 7.181   38.556 

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού 2   2.226 

Υπόλοιπο 199.485   268.697 

        

 
 
 

5 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε χιλ. €       

  01.01.18   01.01.17 

  31.12.18   31.12.17 

Επιχορηγήσεις εκπαίδευσης 13   0 

Διάφορα έσοδα  1.499   5.819 

Έσοδα από ενοίκια κτιρίων-τεχνικών έργων 374   391 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1   1 

Έσοδα από ποινικές ρήτρες 0   16 

Διάφορα έσοδα προηγούμενων χρήσεων 759   4 
Έσοδα από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από υπηρεσία 18   2.010 

Έσοδα από λοιπές  προβλέψεις  εκμεταλλεύσεως 1.728   648 

Έσοδα από προβλέψεις για εξαιρ. κινδύνους και έκτακτα έξοδα 0   5.686 

Υπόλοιπο 
 4.393   14.575 

 

      
6 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

  Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €       

  01.01.18   01.01.17 

  31.12.18   31.12.17 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.773   4.689 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.198   5.355 

Παροχές τρίτων 1.574   1.843 

Έξοδα από φόρους - τέλη 60   185 

Διάφορα έξοδα 1.833   2.005 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 57   69 

Υπόλοιπο 13.495   14.146 
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7 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €       

  01.01.18   01.01.17 

  31.12.18   31.12.17 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 84   73 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 279   94 

Παροχές τρίτων 16   16 

Έξοδα από φόρους - τέλη 18   10 

Διάφορα έξοδα 147   119 

Υπόλοιπο 543   312 

 

 

8 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 01.01.18   01.01.17 

  31.12.18   31.12.17 

        

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 78   5.518 

Έκτακτες ζημίες 670   65 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.160   1.625 

Αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία   59   319 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  205   11.938 

Υπόλοιπο 2.173   19.465 

 

9 Κόστος χρηματοδότησης – Συναλλαγματικές διαφορές 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (έσοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ.  €       

  01.01.18   01.01.17 

  31.12.18   31.12.17 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 8.245   9.590 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 8.245   9.590 

        

Μείον:       

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (2.705)   (2.070) 

Κόστος χρηματοδότησης 5.541   7.520 

        

        

Μείον: συναλλαγματικές διαφορές       

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 55   89 

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (63)   (66) 

Σύνολο συναλλαγματικών διαφορών (8)   23 

        

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (έσοδα) 5.533   7.543 
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10 Φόροι Εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 

01.01 - 
31.12.2018 

01.01 -       
31.12.2017 

Φόρος εισοδήματος 25.369 35.362 

Αναβαλλόμενος φόρος   1.383  4.942 

Φόροι προηγ. Χρήσεων (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ το 2019) (594) 0 

Φόρος Εισοδήματος στα Αποτελέσματα 
Χρήσεως 

  
26.158 

 
40.304 

 

 

 

 

 

01.01 - 
31.12.2018 

 

01.01 -       
31.12.2017 

 
  

Κέρδη προ φόρων 99.608 125.940 

  

Φόρος υπολογιζόμενος με τον 
φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2018: 29 %, 2017: 29 %) 28.886 36.523 

ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0 0 

Μόνιμες λογιστικές διαφορές 3.047 13.948   

Μείον: προσαρμογές (15.175) (18.003)   

(12.128) (3.517) (4.055) (1.176) 

25.369 35.347 

Φόρος προσαρμογών   3.783    4.957 

Φόρος διαφοράς φορολογικών συντελ.   (2.400)    0 
Φόροι προηγούμενων χρήσεων 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ το 2019) (594) 0 

Φόρος Εισοδήματος στα 
Αποτελέσματα Χρήσεως 26.158                        40.304 

 

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό από το 

χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου 

εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την εταιρεία ετεροχρονισμένη 

φορολογική υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως: 
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31/12/2018 31/12/2017 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (20.970) (18.626) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.551 501 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό (19.420) (18.125) 

 

Υπόλοιπο έναρξης (18.125) (13.167) 

Φόρος αποτελεσμάτων (3.783)  (4.957) 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 99  0 

Διαφορά φορολογικών συντελεστών 2.389 0 

Υπόλοιπο τέλους (19.420) 
 

(18.125) 

 

31/12/2017

Χρεώσεις (Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων Από 

Διαφορές Συντελεστών

Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 

Λοιπών 

συνολικών 

εσόδων  από 

Διαφορές 

Συντελεστών

Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 

Λοιπών 

συνολικών 

εσόδων  & 

Λοιπών 

προσαρμογών 31/12/2018

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις

Συναλλαγματικών διαφορών (12) 2 - - - (10)

Έξοδα δανείου (1) 0 2 - - 1

Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού (4.898) 676 - - - (4.222)

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 6.013 (829) 1.356 - - 6.540

Αναπροσαρμογή Ακινήτων 2012   Ν.2065 (367) (238) - - - (605)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (235) - - 99 (17) (153)

501 (390) 1.358 99 (17) 1.551

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Έξοδα εγκαταστάσεως (196) 27 (5) - - (174)

Ενσώματα πάγια (29.416) 4.346 (5.287) - - (30.358)

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 2.357 (325) - - - 2.032

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων - - 124 - - 124

Λοιπές προβλέψεις 5.789 (798) - - 6 4.996

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

(λόγω αναγνωρίσης αναλογιστικών κερδών) 2.841 (459) 27 - - 2.409

(18.625) 2.790 (5.141) - 6 (20.970)

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις στον Ισολογισμό (18.125 ) 2.400 (3.783) 99 (12) (19.420)  

 

11 Κέρδη ανά μετοχή 

  Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ     1/1-31/12/2018  1/1-31/12/2017 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας(σε χιλ €) 73.450 85.636 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  7.258.644 7.258.644 

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε €)      
        

10,1190 11,7977 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από  1 Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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12 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 

  

Γήπεδα 
& 

οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίμησης               
Κατά την 1 
Ιανουαρίου 2017 7.885 94.903 1.739.231 1.684 39.555 109.719 1.992.978 
Αγορές 
περιόδου 1/1-
31/12/2017 0 0 103 0 170 23.681 23.954 
Πρόβλεψη 
κόστους 
κατασκευαστικής 
περιόδου 0 0 0 0 0 1.221 1.221 
Μεταφορές 
περιόδου 1/1-
31/12/2017 92 1.603 22.188 0 5 (23.887) 0 
Πωλήσεις/ 
Διαγραφές 
περιόδου 1/1-
31/12/2017 0 0 0 (109) (61) 0 (170) 
Προκαταβολές 
σε προμηθευτές 
παγίων 0 0 0 0 0 4.360 4.360 

Σύνολο κατά 
την 31/12/2017 7.976 96.507 1.761.522 1.576 39.669 115.094 2.022.342 
Σωρευμένες 

αποσβέσεις               
Κατά την 1 
Ιανουαρίου 2017 0 68.395 632.559 1.660 37.620 0 740.234 
Αποσβέσεις 
περιόδου 1/1-
31/12/2017 0 3.700 50.009 9 929 0 54.646 
Πωλήσεις/ 
Διαγραφές 
περιόδου 1/1-
31/12/2017 0 0 0 (109) (59) 0 (168) 

Σύνολο κατά 
την 31/12/2017 0 72.094 682.568 1.560 38.490 0 794.713 
Αναπόσβεστη 
αξία               

Κατά την 
31/12/2016 7.885 26.509 1.106.672 24 1.934 109.719 1.252.743 

Κατά την 
31/12/2017 7.976 24.412 1.078.954 15 1.179 115.094 1.227.630 

   

 
 
 
 
 
 
      

       



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από  1η Ιανουαρίου 2018 έως  31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Γήπεδα 

& 
οικόπεδα 

Κτίρια & 

κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Πάγια υπό 

εκτέλεση ή 
εγκατάσταση Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίμησης               
Κατά την 1 
Ιανουαρίου 2018 7.976 96.507 1.761.522 1.576 39.669 115.094 2.022.342 
Αγορές 
περιόδου 1/1-
31/12/2018 (1) 38 91 0 318 46.018 46.463 
Πρόβλεψη 
κόστους 
κατασκευαστικής 
περιόδου 0 0 0 0 0 1.193 1.193 
Μεταφορές 
περιόδου 1/1-
31/12/2018 9 11.159 91.027 0 0 (102.195) 0 
Πωλήσεις/ 
Διαγραφές 
περιόδου 1/1-
31/12/2018 0 0 (586) (242) (195) (16) (1.040) 
Προκαταβολές 
σε προμηθευτές 
παγίων 0 0 0 0 0 (3.229) (3.229) 
Σύνολο κατά 

την 31/12/2018 7.984 107.703 1.852.054 1.333 39.791 56.865 2.065.730 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις               
Κατά την 1 
Ιανουαρίου 2018 0 72.094 682.568 1.560 38.490 0 794.713 
Αποσβέσεις 
περιόδου 1/1-
31/12/2018 0 3.751 50.231 9 660 0 54.651 
Πωλήσεις/ 
Διαγραφές 
περιόδου 1/1-
31/12/2018 0 0 (293) (242) (194) 0 (729) 

Σύνολο κατά 
την 31/12/2018 0 75.845 732.505 1.327 38.956 0 848.634 
Αναπόσβεστη 
αξία               

Κατά την 

31/12/2017 7.976 24.412 1.078.954 15 1.179 115.094 1.227.630 

Κατά την 
31/12/2018 7.984 31.858 1.119.549 6 835 56.865 1.217.096 

        

        

        

        
Στα πάγια υπό εκτέλεση ή εγκατάσταση, περιλαμβάνεται μέρος του συνολικού κόστους δανεισμού της 

εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2018. Το κόστος δανεισμού που κεφαλαιοποιήθηκε στην τρέχουσα 

χρήση ανέρχεται σε ποσό €  1.193 χιλ. 

 

 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από  1η Ιανουαρίου 2018 έως  31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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13 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €  
Λογισμικά 

προγράμματα Δικαιώματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2017 3.131 26.010 29.141 

Αγορές περιόδου 1/1-31/12/2017 32 2 34 

Σύνολο κατά την 31/12/2017 3.163 26.012 29.175 

        

Σωρευμένες αποσβέσεις       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2017 2.190 12.420 14.610 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1-31/12/2017 125 522 647 

Σύνολο κατά την 31/12/2017 2.316 12.942 15.258 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 941 13.590 14.531 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 848 13.070 13.917 

  

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
 Κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 3.163 26.012 29.175 

Αγορές περιόδου 1/1-31/12/2018 561 4 565 

Σύνολο κατά την 31/12/2018 3.724 26.016 29.740 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 2.316 12.942 15.258 

Αποσβέσεις περιόδου 1/1-31/12/2018 184 522 706 

Σύνολο κατά την 31/12/2018 2.500 13.464 15.964 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 848 13.070 13.917 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 1.225 12.552 13.776 

      

     

    

    
Οι αποσβέσεις της χρήσης, των ενσώματων και ασώματων παγίων κατά € 55.340 χιλ. καταχωρήθηκαν 

στο κόστος πωλήσεων και κατά € 17 χιλ. επιβάρυναν την ιδιοκατασκευή  παγίων. 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από  1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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14 Συμμετοχές σε θυγατρικές & λοιπές  εταιρείες 

 

Συμμετοχή σε Θυγατρική  

Ιδρύθηκε και καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μ.Α.Ε. 

69873/01ΑΤ/Β/10/198, την 13/7/2010, η Ανώνυμος Εταιρία «SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ». Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία  και συντήρηση του 

τμήματος αγωγού φυσικού αερίου south stream, κυριότητός της, το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα, και β) η παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με τις δραστηριότητες που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α), καθώς και η πραγματοποίηση 

μελετών παντός είδους σχετικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.  

 

Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ) Α.Ε. με 

ποσοστό 50% και η εταιρία ΟΑΟ GAZPROM με ποσοστό 50%.Η εταιρεία βρίσκεται σε  κατάσταση αδράνειας και κάνει 

αδύνατη την όποια εκτίμηση της αξίας της εν λόγω επένδυσης. Συνεπώς η μέθοδος του «κόστους» αποτελεί τη βέλτιστη 

εκτίμηση της εύλογης αξίας της συγκεκριμένης επένδυσης. 

 

Τα οικονομικά στοιχεία της SOUTH STREAM έχουν ως εξής: 

 

 ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ    ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΥΠΟΧΡ. ΕΣΟΔΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ 

       

SOUTH STREAM A.E ΕΛΛΑΔΑ 559 2 0 15 50% 
 

 

Συμμετοχή σε  λοιπές επιχειρήσεις  

Στις 26.06.2018 η εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 350.000,00 € ως συμμετοχή  στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας 

εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε»  και αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού κεφαλαίου της. Λόγω του 

ότι αφορά νεοσύστατη εταιρεία η εκτίμηση της εύλογης αξίας βάση του προβλέψεων του  ΔΠΧΑ 9 θα πραγματοποιηθεί και θα 

αναγνωριστεί στη χρήση 2019. 

 

15 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις (ενοίκια, Δ.Ε.Η. , ύδρευση) ύψους € 

261 χιλ.  

 

16 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €       

        

  31/12/2018   31/12/2017 

Φυσικό αέριο 12.398   10.030 

Υλικά κατασκευής και συντηρήσεως Αγωγού Φυσικού Αερίου 18.035   17.863 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου  2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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  30.433   27.892 

Μείον: Πρόβλεψη απαξίωσης (8.127)   (8.127) 

  22.305   19.765 

 

Ανάλυση προβλέψεων για απαξίωση αποθεμάτων 

Ποσά σε χιλ. €       

        

  31/12/2018   31/12/2017 

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 8.127   8.127 

  8.127   8.127 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων.  

 

17 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €       

  31/12/2018   31/12/2017 

        

Πελάτες 22.102   39.364 

Χρεώστες διάφοροι 48.375   22.427 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0   118 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 41   37 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 518   500 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 17.962   17.672 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 1  0 

Υπόλοιπο 88.998   80.118 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ποσού χιλ. € 

11.537 η οποία κρίνεται επαρκής και καλύπτει την εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9.  

18 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα: 

Ποσά σε χιλ. € 

31/12/2018 31/12/2017 

Ταμείο 14 7 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 217.850 227.769 

Υπόλοιπο 217.864 227.776 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου  2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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19 Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 7.258.644 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 88,04 

εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018  αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε 
χιλ. €) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ                
31/12/2018 

ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 4.790.705 421.774 66% 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.467.939 217.277 34% 

ΣΥΝΟΛΟ 7.258.644 639.051 100% 

 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των μετοχών αυτής κατέχονται 

από την μητρική εταιρεία ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

 
  
 

20 Αποθεματικά 

 Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε χιλ. €       

  31/12/2018   31/12/2017 

        

Τακτικό αποθεματικό 24.844   24.844 

Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν 449   449 

Υπόλοιπο 25.293 25.293 

 

Τακτικό αποθεματικό: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού εταιρικού δικαίου, οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν τουλάχιστον το 5% του 

καθαρού ετήσιου καθαρού κέρδους τους σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το αποθεματικό ισούται με το 1/3 του 

εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή σε όλη τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

Το ποσό του τακτικού αποθεματικού για το έτος κλεισίματος θα διαμορφωθεί με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων το 2019. 

 

21 Δάνεια 

Τα δάνεια της εταιρείας είναι εκφρασμένα σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί κυρίως από την ΕΤΕΠ και ένα από την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε 

μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο χρηματοδότη, 

ως ακολούθως: 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου  2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Ποσά σε χιλ. €

Χρόνος 

αποπληρωμής 

μακρ/σμων 

υποχρεώσεων

Επιτόκιο 

δανειοδότησης

Τράπεζα

Βραχ/σμες 

Υποχρεώσεις

Μακρ/σμες 

Υποχρεώσεις

Βραχ/σμες 

Υποχρεώσεις

Μακρ/σμες 

Υποχρεώσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   (5) 0 0 7.000 0 15/5/2018 5,550%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   (6) 545 6.545 545 7.091 17/7/2031 4,479%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   (7) 1.083 2.167 1.083 3.250 17/7/2021 4,328%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   (8) 833 2.500 833 3.333 10/7/2022 4,887%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   (9) 455 5.909 455 6.364 10/7/2032 4,979%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (10) 1.304 17.609 1.304 18.913 31/1/2033 4,619%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ     7.076 3.540 7.076 10.616 19/3/2020 4,980%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (11) 1.400 21.700 1.400 23.100 31/5/2035 3,875%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (12) 1.875 24.375 1.875 26.250 20/12/2032 3,263%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (13) 1.563 21.875 1.563 23.438 21/10/2033 3,659%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (14) 3.636 36.364 0 40.000 16/12/2029 1,915%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (15) 2.667 32.000 2.667 34.667 3/11/2031 1,180%

Σύνολο Υποχρεώσεων 22.438 174.583 25.801 197.021

31/12/2018 31/12/2017

 

Για τα ανωτέρω δάνεια αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (5) αξίας € 70.000 χιλ. εκδόθηκε την 15/06/1998 και λήγει την 

15/05/2018. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 15/05/2009 έως 

15/05/2018. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε € 7.000 χιλ..  

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (6) αξίας € 12.000 χιλ. εκδόθηκε την 17/07/2006 και λήγει την 

17/07/2031. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 17/07/2010 έως 

17/07/2031. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 545 χιλ.  

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (7) αξίας € 13.000 χιλ. εκδόθηκε την 17/07/2006 και λήγει την 

17/07/2021. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 17/07/2010 έως 

17/07/2021. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 1.083 χιλ..  

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (8) αξίας € 10.000 χιλ. αποτελεί προέκταση του ανωτέρω 

δανείου (7), εκδόθηκε την 10/07/2007 και λήγει την 10/07/2022. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια 

βάση κατά τη χρονική περίοδο 10/07/2011 έως 10/07/2022. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε € 833 χιλ. 

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (9) αξίας € 10.000 χιλ. αποτελεί προέκταση του ανωτέρω 

δανείου (6), εκδόθηκε την 10/07/2007 και λήγει την 10/07/2032. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια 

βάση κατά τη χρονική περίοδο 10/07/2011 έως 10/07/2032. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε € 455 χιλ.. 

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (10) αξίας 30.000 χιλ. εκδόθηκε την 31/1/2008 και λήγει την 

31/01/2033. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 31/07/2010 έως 

31/01/2033. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 1.304 χιλ.  

 Το δάνειο της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος αξίας 85.000 χιλ.  εκδόθηκε την 18/3/2008 και λήγει την 19/03/2020. Το 

κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 19/09/2008 έως 19/03/2020. Η 

ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 7.076 χιλ..  
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 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (11) αξίας 35.000 χιλ.  εκδόθηκε την 31/5/2010 και λήγει την 

31/05/2035. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 30/11/2010 έως 

31/05/2035. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 1.400 χιλ..   

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (12) αξίας 30.000 χιλ.  εκδόθηκε την 19/12/2012 και λήγει την 

20/12/2032. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 19/06/2017 έως 

20/12/2032. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 1.875 χιλ..   

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (13) αξίας 25.000 χιλ.  εκδόθηκε την 21/10/2013 και λήγει την 

21/10/2033. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 21/04/2018 έως 

21/10/2033. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 1.562 χιλ..   

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (14) αξίας 40.000 χιλ.  εκδόθηκε την 16/12/2014 και λήγει την 

17/12/2029. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 17/06/2019 έως 

17/12/2029. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 3.636 χιλ..   

 Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (15) αξίας 40.000 χιλ.  εκδόθηκε την 03/11/2016 και λήγει την 

03/11/2031. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 03/05/2017 έως 

03/11/2031. Η ετήσια δόση αποπληρωμής ανέρχεται σε  € 2.667 χιλ..   

Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των υφιστάμενων δανείων την 31.12.2018 αναλύεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 31/12/2018 

ΔΑΝΕΙΟ € 12.000.000- ΕΤΕ 6 7.514 

ΔΑΝΕΙΟ € 13.000.000- ΕΤΕ 7 3.276 

ΔΑΝΕΙΟ € 10.000.000- ΕΤΕ 8 3.438 

ΔΑΝΕΙΟ € 10.000.000- ΕΤΕ 9 7.252 

ΔΑΝΕΙΟ € 30.000.000- ΕΤΕ 10 20.590 

ΔΑΝΕΙΟ € 85.000.000- NATIONAL BANK 10.742 

ΔΑΝΕΙΟ € 35.000.000- ΕΤΕ 11 22.564 

ΔΑΝΕΙΟ € 30.000.000- ΕΤΕ 12 23.630 

ΔΑΝΕΙΟ € 25.000.000- ΕΤΕ 13 22.226 

ΔΑΝΕΙΟ € 40.000.000- ΕΤΕ 14 31.837 

ΔΑΝΕΙΟ € 40.000.000- ΕΤΕ 15 24.196 

  177.264 

  

  

  

Η εταιρία φροντίζει για την εκπλήρωση των δεσμευτικών όρων των ανωτέρω δανείων, οι οποίοι τηρήθηκαν κατά τη χρήση 

2018. 

 

22  Δικαιώματα Εργαζομένων 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική καταβολή παροχών 

ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετρείται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να 
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καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι 1,60%. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που 

διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική 

υποχρέωση.  

Ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος μισθοδοσίας του, έχουν ως 

ακολούθως: 

  31/12/2018   31/12/2017 

Άτομα:       

Μόνιμης απασχολήσεως 213   215 

Σύνολο 213   215 

 
 
Ποσά σε χιλ. €       

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:       

Έξοδα μισθοδοσίας 10.008   10.120 

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού 59   319 

Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 2.453   2.485 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία (110)   (1.569) 

Συνολικό κόστος 12.411   11.355 

 

 
Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018   31/12/2017 

        

Υποχρέωση Συνταξιοδότησης       

        

Υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 3.972   5.914 

Αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη  (69)   (54) 

Καταβληθείσες παροχές (18)   (319) 

Έξοδα/ έσοδα  που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα 110   (1.569) 

  3.995   3.972 

 

Η υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως, 

προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων 

αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η  Δεκεμβρίου 2018 

παρατίθενται κατωτέρω . 

 

 
Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης κατά την 31/12/2018: 

  

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης 

Μέθοδος της 
Προβεβλημένης 
Πιστούμενης 

Μονάδος(Projected 
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Unit Credit) 
 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 
1,197% για το 

2019 

 
 
Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας                                                                                                       

1,509% για το  
2020, 1,740% για  
το 2021 και έπειτα. 

 
17,384% για το 

2019, 1,197% για 
το 2020, 1,509% 
για το 2021, 

1,740% για το 
2022 και έπειτα 

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο                                                                  1,60% 

  

 
 
23 Κρατικές Επιχορηγήσεις  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται ως έσοδα 

παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων -κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού - που επιδοτήθηκαν. 

Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς 

τη μεταβίβαση των επιχορηγημένων παγίων περιουσιακών στοιχείων και ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής 

υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν 

εντοπίσθηκε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς. 

 

 

ποσά σε χιλ. €       

  31/12/2018   31/12/2017 

Υπόλοιπο έναρξης 256.881   260.906 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 10.845   7.330 

Προσαρμογές αποσβέσεων επιχορηγήσεων 121   0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (11.283)   (11.355) 

Υπόλοιπο 256.564   256.881 

 

 

 

24 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

ποσά σε χιλ. €       

  31/12/2018   31/12/2017 

Προμηθευτές 9.520   10.207 

Επιταγές πληρωτέες 5   5 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 466   432 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 10.675   9.240 

Πιστωτές διάφοροι 6.452   4.733 

Προκαταβολές πελατών  & Παρακρατημένες εγγυήσεις 13.316   17.346 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.059   5.617 
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Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 19   19 

Σύνολο 46.513   47.600 
 

25   Βραχυπρόθεσμες φορολογικές  υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας από φόρους αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. €         

    31/12/2018   31/12/2017 

Φόρος προστιθέμενης αξίας   401   4.519 

Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού   302   253 

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων   11   4 

Φόρος εισοδήματος   25.369   35.362 

Λοιποί φόροι τέλη   158   375 

    26.241   40.513 

     

     

     
 

26    Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

  Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

  α) Συναλλαγές με τη Μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ ΑΕ και λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

  

  31/12/2018 31/12/2017 Ποσά σε χιλ. € 

Απαιτήσεις από     

ΔΕΠΑ ΑΕ 6.097 27.888 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 2.756 2.730 

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΑΕ 42 28 
ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ) 
Α.Ε. 1.157 901 

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 25 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.555 1.732 

  13.639 33.305 

      

Υποχρεώσεις προς     

ΔΕΠΑ ΑΕ 13.079 16.243 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 19 19 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΑΕ 344 344 

      

  13.442 16.606 

      

  

  31/12/2018 31/12/2017   

Έσοδα από     

ΔΕΠΑ ΑΕ 93.282 175.016 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 11.066 10.454 
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ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΑΕ 238 234 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11.744 18.163 

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 114 116 
ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ) 
Α.Ε. 2.667 3.102 

  119.111 207.085 

Έξοδα προς     

ΔΕΠΑ ΑΕ 9.888 40.539 

   

Οι παραπάνω συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών αφορούν το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς (ΔΕΠΑ ΑΕ). Την 

20η Δεκεμβρίου άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας και οι νέοι μέτοχοι είναι: "SENFLOUGA ENERGY 

INFRASTRUCTURE SOCIETE ANONYME" με ποσοστό συμμετοχής 66% ως κοινοπραξία των εξής εταιρειών: α) SNAM 

S.P.A., β) ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U. και γ) την FLUXYS S.A. και το "Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας" με 

ποσοστό συμμετοχής 34%.  

β) Αμοιβές και Λοιπές παροχές 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018 31/12/2017 

Αμοιβές- Λοιπές Παροχές (Δ.Σ.) : 67 65 
Αμοιβές- Λοιπές Παροχές (Ε.Σ.) : 108 114 

  175 179 
 

 

27   Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο 

οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της εταιρείας.  

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.16, τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι 

τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της 

εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 
 

Ι. Κίνδυνος αγοράς 
 

 Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Κατά την 31/12/2018 το σύνολο των μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια σταθερού επιτοκίου. Επίσης, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 20, τα δάνεια της εταιρείας είναι σε ευρώ. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις 

των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και 

τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. 
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 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της και το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ.  

 
ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος  

 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

(μέσα) τα οποία την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 
 31/12/2018 

 
31/12/2017 

 
 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 217.864  227.776   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 88.998  80.118   

 306.862  307.894   

 
 
 
Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της καθώς ο πιο σημαντικός χρήστης του ΕΣΦΑ και μεγαλύτερος πελάτης της 

είναι η εταιρεία Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. 

 

ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και 

πιστωτικών ορίων.  

Στον επόμενο πίνακα παραθέτεται ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές, 

σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΔΑΝΕΙΩΝ 

     
Ποσά σε χιλ. € 
     

Κατά την 31/12/2018 Μέχρι 1 έτος 
Από 1 έως 
και 2 έτη 

Από 2 έως 
και 5 έτη 

Πάνω από 5 
έτη 

Δάνεια 22.438 18.903 43.085 112.596 

Προμηθευτές 46.513    

     

Κατά την 31/12/2017 Μέχρι 1 έτος 
Από 1 έως 
και 2 έτη 

Από 2 έως 
και 5 έτη 

Πάνω από 5 
έτη 

Δάνεια 25.801 22.445 48.543 126.033 

Προμηθευτές 
 47.600    
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28   Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

28.1 Συμφωνία χρηματοοικονομικών εργαλείων κατά κατηγορία παρουσίασης 

  Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δάνεια και απαιτήσεις 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 88.998 

Σύνολο 88.998 

 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 Δάνεια και απαιτήσεις 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 80.118 

Σύνολο 80.118 

 

29 Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

29.1Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

α) Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας ποσού χιλ. € 29.938 οι οποίες αναλύονται ως εξής: i) ποσό  χιλ. € 820 

αφορά σε αγωγές εργοληπτών-κατασκευαστικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι αποτελεί λογιστική αρχή της εταιρείας η 

ενσωμάτωση στην αξία κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων των αποζημιώσεων που καταβάλλονται λόγω των 

ανωτέρω υποθέσεων, έτσι δεν διενεργείται καμία πρόβλεψη ii) ποσό χιλ. € 29.118 λοιπών αγωγών τρίτων κατά της 

εταιρείας για το οποίο η εταιρία εκτιμά ότι δεν θα καταβάλλει ποσό μεγαλύτερο από χιλ. € 22.082. 

β) Υφίστανται υποχρεώσεις από εγγυήσεις ελληνικού δημοσίου ποσού χιλ. € 17.800 για το οποίο η εταιρία έχει σχηματίσει 

ισόποση πρόβλεψη. 

γ) Υφίστανται αγωγές κατά της εταιρείας οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων συνολικού 

ποσού χιλ. € 8.395 και οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή-επέκταση  του αγωγού και των λοιπών ενσώματων 

ακινητοποιήσεων. Σημειώνεται ότι αποτελεί λογιστική αρχή της εταιρείας η ενσωμάτωση στην αξία κτήσεως των 

ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων των αποζημιώσεων που καταβάλλονται λόγω των ανωτέρω υποθέσεων. Εκ 

του λόγου αυτού δεν σχηματίζεται αντίστοιχη πρόβλεψη. 

δ) Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση χρηστών για Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού ποσού χιλ.€ 9.850. 

ε) Υφίστανται αγωγές της εταιρείας κατά τρίτων , ποσού  χιλ. € 49.564.  

Άλλες προβλέψεις       

  
      

Ποσό σε χιλ. € 

  31/12/2018   31/12/2017 

        

Απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας 22.082   22.082 

Εγγυήσεις ελληνικού Δημοσίου 17.800   17.800 

    

Προβλέψεις τέλους ασφάλειας εφοδιασμού 9.850   11.576 

Υπόλοιπο ενδεχόμενων υποχρεώσεων 49.732   51.458 
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Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 11.537   6.532 

Υπόλοιπο Άλλων προβλέψεων  61.269   57.990 

 

 
29.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση μεταφορικών μέσων και κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης 1/1 

– 31/12/2018 ανήλθαν σε χιλ. € 1.754 Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών 

μέσων και κτιριακών εγκαταστάσεων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2018   31/12/2017 

Μέχρι 1 έτος 1.378   1.246 

Από 2 έως και 5 έτη 803   755 

  2.181   2.001 
 

 

29.3  Δεσμεύσεις και Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

29.3.1 Λοιπές Δεσμεύσεις 

 

Ποσά σε χιλ. €       

Υποχρεώσεις 31/12/2018   31/12/2017 

Ανεκτέλεστες συμβάσεις προμηθευτών έργων  104.476   115.072 

Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών 4.517   1.417 

Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών & τρίτων 108.993   116.489 

        

        

Απαιτήσεις 31/12/2018   31/12/2017 

Εγγυητικές επιστολές πελατών  70.948   63.862 

Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών 73.844   75.544 

Σύνολο 144.792   139.406 

 

29.3.2  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2010 και για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 διενεργήθηκε ειδικός 

φορολογικός έλεγχος (σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.5 ν.2238/1994), από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας και 

εκδόθηκαν οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 2017 διενεργήθηκε ειδικός 

φορολογικός έλεγχος (σύμφωνα με το άρθρο 65α του ν.4174/2013), από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας και 

εκδόθηκαν οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του  ν. 4174/2013. Η Διοίκηση της 

εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασμό ώστε να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση. 

 

30 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αντιπροσωπεύουν  εγγυοδοσία εκπλήρωσης υποχρέωσης Σύμβασης 

497/12 με την Εγνατία Οδό ύψους € 145 χιλ.  
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31 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης   Δεκεμβρίου 2018  γεγονότα, που να αφορούν την εταιρεία, για 

τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 31.12.2018 

 
ΜΕΤΑΦΟΡ
Α Φ.Α 

ΧΡΗΣΗ 
ΕΓΚ.ΥΦΑ 

ΕΞΙΣ.ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΆΛΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡ.Φ.
Α. 

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΠΛΟΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  

 s01 s02 s03 s05 s06 s07 s08 s09 s10 
 

           

 

01/01/2018
-

31/12/2018 

01/01/2018
-

31/12/2018 

01/01/2018-
31/12/2018 

01/01/2018-
31/12/2018 

01/01/2018-
31/12/2018 

01/01/2018-
31/12/2018 

01/01/201
8-

31/12/201
8 

01/01/201
8-

31/12/201
8 

01/01/2018-
31/12/2018 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
 

Πωλήσεις 140.821 44.945 9.625 852 3.241 0 0 0 2 199.485 

Μείον: Κόστος πωλήσεων -59.663 -21.271 -9.625 -324 -1.192 -4 0 -1 -1.729 -93.809 

Μικτό κέρδος 81.158 23.674 0 528 2.049 -4 0 -1 -1.728 105.676 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.782 49 0 1 829 3 0 0 1.728 4.393 

 82.940 23.724 0 529 2.877 0 0 -1 0 110.069 

  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -9.679 -3.109 0 -202 -505 0 0 0 0 -13.495 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -392 -126 0 -7 -18 0 0 0 0 -543 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -1.124 -199 0 -1 -732 -118 0 0 0 -2.173 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 9.648 1.635 0 0 0 0 0 0 0 11.283 

Λειτουργικά αποτελέσματα 81.394 21.925 0 319 1.622 -118 0 -1 0 105.140 

Κόστος χρηματοδότησης -4.222 -1.408 0 1 88 0 0 0 0 -5.541 

Συναλλαγματικές διαφορές 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Αποτελέσματα προ φόρων 77.180 20.517 0 320 1.711 -118 0 -1 0 99.608 

Φόρος εισοδήματος - τρέχων -19.167 -5.103 0 -80 -426 0 0 0 0 -24.776 

Φόρος εισοδήματος - αναβαλλόμενος -956 -378 0 -7 -42 0 0 0 0 -1.383 

Αποτελέσματα μετά φόρων 57.056 15.036 0 233 1.243 -118 0 -1 0 73.450 

          
Καθαρό κέρδος χρήσης 57.056 15.036 0 233 1.243 -118 0 -1 0 73.450 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα -33 -9 0 0 -1 0 0 0 0 -42 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 53 14 0 0 1 0 0 0 0 69 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 44 37 0 1 6 0 0 0 0 88 

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο 
μετά από φόρους 

64 43 0 1 7 0 0 0 0 115 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη 
περίοδο μετά από φόρους 57.121 15.079 0 234 1.250 -118 0 -1 0 73.564 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 31.12.2018 

 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Φ.Α 
ΧΡΗΣΗ 
ΕΓΚ.ΥΦΑ 

ΕΞΙΣ.ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΆΛΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡ.Φ.Α. 

ΜΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕ
Σ ΔΡΑΣΤ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ
Σ 

Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΠΛΟΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ s01 s02 s03 s05 s06 s07 s08 s09 s10 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 
31/12/201

8 
31/12/201

8 
31/12/2018 

 

Πάγιο ενεργητικό 

 
 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 854.916 361.630 0 311 2 0 0 237 0 1.217.096 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 13.762 1 0 13 0 0 0 0 0 13.776 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 0 0 0 0 0 355 0 0 0 355 

Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες 0 0 0 0 0 350 350 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 143 117 0 0 1 0 0 0 0 261 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 868.821 361.748 0 324 3 705 0 237 0 1.231.838 

 
         

 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 
Αποθέματα 8.709 13.063 0 0 533 0 0 0 0 22.305 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 59.399 15.671 0 397 3.105 0 0 0 10.426 88.998 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 130.015 50.464 0 786 6.100 500 10.000 20.000 0 217.864 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 198.122 79.197 0 1.183 9.738 500 10.000 20.000 10.426 329.167 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.066.943 440.945 0 1.508 9.741 1.205 10.000 20.237 10.426 1.561.005 

  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 444.044 160.802 0 1.000 2.000 1.205 10.000 20.000 0 639.051 

Αποθεματικά κεφάλαια 19.363 5.420 0 23 487 0 0 0 0 25.293 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 190.798 92.682 0 217 1.586 4 0 -1 208 285.493 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 654.204 258.904 0 1.241 4.072 1.209 10.000 19.999 208 949.837 

 
  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
 

Δάνεια 101.553 73.030 0 0 0 0 0 0 174.583 

Δικαιώματα εργαζομένων 2.745 789 0 25 435 0 0 0 0 3.995 

Κρατικές επιχορηγήσεις 188.057 68.127 0 380 0 0 0 0 0 256.564 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 41.892 9.571 0 -6 -38 0 0 0 9.850 61.269 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 145 0 0 0 0 0 0 0 0 145 

Δοσοληπτικός λογ/σμός μεταξύ δραστη/των -2.766 -1.394 0 -511 4.361 -4 0 203 112 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.519 3.833 0 1 67 0 0 0 0 19.420 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 347.145 153.956 0 -111 4.825 -4 0 203 9.961 515.976 

  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 29.642 15.936 0 205 335 0 0 35 360 46.513 

Δάνεια 14.218 8.220 0 0 0 0 0 0 0 22.438 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 21.733 3.930 0 173 509 0 0 0 -104 26.241 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.593 28.085 0 378 844 0 0 35 256 95.192 

 
Σύνολο υποχρεώσεων 412.739 182.041 0 267 5.669 -4 0 238 10.218 611.168 

  

  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.066.943 440.945 0 1.508 9.741 1.205 10.000 20.237 10.426 1.561.005 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου  2018 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 31.12.2017 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Φ.Α 

ΧΡΗΣΗ 
ΕΓΚ.ΥΦΑ 

ΕΞΙΣ.ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΆΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡ.
Φ.Α. 

ΜΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕ
ΝΕΣ ΔΡΑΣΤ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΠΛΟΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΦΟΔΙΑΣ
ΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

 
s01 s02 s03 s05 s06 s07 s08 s09 s10 

           

 
01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017-
31/12/2017 

01/01/2017
-

31/12/2017 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
 

Πωλήσεις 117.275 104.984 40.479 852 2.881 0 0 0 2.226 268.697 

Μείον: Κόστος πωλήσεων -58.847 -23.496 -40.479 -303 -1.214 -4 0 0 -2.878 -127.221 

Μικτό κέρδος 58.428 81.488 0 549 1.667 -4 0 0 -652 141.476 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 12.545 1.217 0 49 106 3 0 0 655 14.575 

 70.973 82.705 0 598 1.773 0 0 0 2 156.050 

  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -9.084 -4.359 0 -198 -505 0 0 0 0 -14.146 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -192 -107 0 -4 -10 0 0 0 0 -312 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -17.222 -1.975 0 -18 -248 0 0 0 -2 -19.465 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 9.718 1.637 0 0 0 0 0 0 0 11.355 

Λειτουργικά αποτελέσματα 54.193 77.902 0 378 1.010 0 0 0 0 133.482 

Κόστος χρηματοδότησης -6.175 -1.401 0 0 57 0 0 0 0 -7.520 

Συναλλαγματικές διαφορές -23 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 

Αποτελέσματα προ φόρων 47.994 76.500 0 378 1.067 0 0 0 0 125.940 

Φόρος εισοδήματος - τρέχων -13.476 -21.480 0 -106 -300 0 0 0 0 -35.362 

Φόρος εισοδήματος - αναβαλλόμενος -3.713 -1.232 0 5 -2 0 0 0 0 -4.942 

Αποτελέσματα μετά φόρων 30.805 53.788 0 277 766 0 0 0 0 85.636 

          

Καθαρό κέρδος χρήσης 30.805 53.788 0 277 766 0 0 0 0 85.636 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα           
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 39 13 0 0 1 0 0 0 0 54 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -11 -4 0 0 -1 0 0 0 0 -16 

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά από 
φόρους 

28 9 0 0 0 0 0 0 0 38 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη περίοδο μετά 
από φόρους 30.833 53.797 0 277 766 0 0 0 0 85.674 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 31.12.2017 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Φ.Α 
ΧΡΗΣΗ 
ΕΓΚ.ΥΦΑ 

ΕΞΙΣ.ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΆΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡ.
Φ.Α. 

ΜΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤ. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

Φ.Υ.Α. ΣΕ 
ΠΛΟΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ s01 s02 s03 s05 s06 s07 s08 s09 s10 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 
 

Πάγιο ενεργητικό 

  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 890.898 336.383 0 347 1 0 0 0 0 1.227.630 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 13.897 1 0 18 0 0 0 0 0 13.917 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 0 0 0 0 0 355 0 0 0 355 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 162 97 0 0 1 0 0 0 0 261 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 904.958 336.481 0 366 2 355 0 0 0 1.242.163 

  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

  
Αποθέματα 8.280 10.948 0 0 536 0 0 0 0 19.765 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 49.776 16.353 0 264 1.106 123 0 0 12.495 80.118 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 118.347 75.579 0 999 2.000 850 10.000 20.000 0 227.776 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 176.403 102.881 0 1.263 3.642 973 10.000 20.000 12.495 327.658 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.081.361 439.362 0 1.629 3.644 1.328 10.000 20.000 12.495 1.569.821 

  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  
Μετοχικό κεφάλαιο 444.044 160.802 0 1.000 2.000 1.205 10.000 20.000 0 639.051 

Αποθεματικά κεφάλαια 19.363 5.420 0 23 487 0 0 0 0 25.293 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 179.161 77.634 0 -19 322 123 0 0 208 257.429 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 642.568 243.856 0 1.005 2.808 1.328 10.000 20.000 208 921.773 

  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

         
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  
Δάνεια 115.771 81.250 0 0 0 0 0 0 0 197.021 

Δικαιώματα εργαζομένων 2.742 774 0 26 430 0 0 0 0 3.972 

Κρατικές επιχορηγήσεις 197.818 58.795 0 267 0 0 0 0 0 256.881 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου  2018 
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Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 39.937 6.477 0 0 0 0 0 0 11.576 57.990 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 145 0 0 0 0 0 0 0 0 145 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13.868 4.239 0 -11 29 0 0 0 0 18.125 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 370.283 151.535 0 282 459 0 0 0 11.576 534.134 

 

         
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 29.135 17.790 0 156 47 0 0 0 470 47.600 

Δάνεια 21.218 4.583 0 0 0 0 0 0 0 25.801 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 18.157 21.598 0 186 330 0 0 0 241 40.513 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 68.511 43.971 0 343 377 0 0 0 711 113.914 

 
Σύνολο υποχρεώσεων 438.793 195.506 0 625 836 0 0 0 12.287 648.048 

  
  
  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.081.361 439.362 0 1.629 3.644 1.328 10.000 20.000 12.495 1.569.821 

 
          

           

           

           

           

Οι Συγκριτικές Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2017 έχουν πιστοποιηθεί και ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της εταιρείας.  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από  1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Σημειώσεις επί του Λογιστικού διαχωρισμού της επιχείρησης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την διαχειριστική 

χρήση 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφαση 332/2016/ΦΕΚ 3763/22.11.2016 

 
1.Γενικές πληροφορίες  για τους τομείς διαχωρισμού  

 

Ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας και αφορά την κατανομή των ενιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε επιμέρους οικονομικές 

καταστάσεις για κάθε μία δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Οι διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να απεικονίζουν την περιουσιακή δομή, τις απαιτήσεις και 

τις υποχρεώσεις της κάθε δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αυτές θα συντάσσονταν εάν ασκούνταν από διαφορετικά 

νομικά πρόσωπα. 

 

2.α. Αρχές και Κανόνες Κατανομής του Λογιστικού Διαχωρισμού 

  

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ρ.Α.Ε., πρέπει να καταρτίζει λογιστικά διαχωρισμένους εσωτερικούς λογαριασμούς 

για κάθε διακριτή δραστηριότητα τους. Η κατάρτιση των διαχωρισμένων λογαριασμών  πραγματοποιείται εξωλογιοτικά 

κατανέμοντας τα στοιχεία των λογαριασμών της εταιρείας σε άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες που αφορούν.  

Οι λογαριασμοί που αφορούν αποκλειστικά κάποια δραστηριότητα πρέπει άμεσα να κατανέμονται στη δραστηριότητα αυτή. 

Για τους λογαριασμούς που δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα, γιατί αφορούν είτε σε 

πάνω από μία δραστηριότητες είτε στο σύνολο της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (π.χ. νομική υπηρεσία, 

μηχανογράφηση, λογιστήριο), θα πρέπει να επιλεγούν και να εγκριθούν πάγιοι κανόνες κατανομής των στοιχείων των 

λογαριασμών αυτών. Η Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου  χρησιμοποιεί τους εγκεκριμένους αυτούς κανόνες για 

να κατανείμει έμμεσα στις διακριτές δραστηριότητες της τα στοιχεία των λογαριασμών που δεν μπορούν να κατανεμηθούν 

άμεσα. 

 

2.β. Αρχές και Κανόνες Κατανομής για την Κατάρτιση Ετήσιων Λογιστικά Διαχωρισμένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων  

 

O διαχωρισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  πραγματοποιείται εξωλογιστικά, κατανέμοντας περαιτέρω τους 

λογαριασμούς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Η εταιρεία στα πλαίσια αυτά και με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν με την απόφαση 332/2016 της Ρ.Α.Ε. έχει καθορίσει τις 

κάτωθι 10 δραστηριότητες: 

1. Μεταφορά ΦΑ-S01 

2. Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ-S02 

3. Εξισορρόπηση Φορτίου και Αέριο Λειτουργίας-S03 

4. Υποστηρικτικές υπηρεσίες –S04 

5. Άλλες Δραστηριότητες ΦΑ -S05 

6. Άλλες Δραστηριότητες  εκτός ΦΑ (μη ρυθμιζόμενες)-S06 

7. Συμμετοχές σε άλλες εταιρείες-S07 

8. Φόρτωση ΥΦΑ σε Φορτηγά-S08 

9. Φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία-S09 

10. Ασφάλεια Εφοδιασμού ΦΑ-S10 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 
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Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης θα καταρτίζεται διαχωρισμένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων για καθεμία από τις διακριτές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου των Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων 

Φυσικού Αερίου. 

Οι διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις 

εγκεκριμένες αρχές και κανόνες κατανομής λογιστικού διαχωρισμού. 

 

3.α.Άμεση Κατανομή Λογαριασμών στις Δραστηριότητες που ανήκουν 

 
Οι λογαριασμοί που άμεσα αφορούν σε κάποια δραστηριότητα κατανέμονται απευθείας και εξ’ ολοκλήρου στη 

δραστηριότητα αυτή. Το κριτήριο για την άμεση κατανομή είναι κυρίως η χρήση ή ο τρόπος δημιουργίας του λογαριασμού 

αυτού. Ο άμεσος τρόπος κατανομής λογαριασμού σε δραστηριότητα αφορά στην κατανομή δίχως τη χρήση ενδιάμεσου 

τρόπου καταμερισμού και γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της κάθε δραστηριότητας (π.χ. μέσω χρονοχρέωσης ή 

άλλου τρόπου άμεσου επιμερισμού). 

 

3.β.Έμμεση Κατανομή Λογαριασμών στις Δραστηριότητες που ανήκουν 

 

Οι λογαριασμοί που δεν μπορούν να κατανεμηθούν εξ’ ολοκλήρου άμεσα σε κάποια δραστηριότητα, θα πρέπει να 

διαχωριστούν βάσει κλείδων επιμερισμού. Ο επιμερισμός πρέπει να γίνεται βάσει των κλείδων επιμερισμού και να είναι 

συναφείς με τη φύση του λογαριασμού.  

 

4. Επισημάνσεις επί των δραστηριοτήτων  

α) Η S03 (περαιτέρω διαχωριζόμενη σε SΟ3Α-αέριο εξισορρόπησης και SΟ3Β-αέριο λειτουργίας) είναι ειδική μη 

κερδοσκοπική δραστηριότητα  για την  παρακολούθηση  των  ανωτέρω ειδικών  συναλλαγών του ΔΕΣΦΑ. Οι 

τελευταίες ρυθμίζονται από τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Βάσει αυτών, η 

ανωτέρω δραστηριότητα δεν συμμετέχει στην έμμεση κατανομή, ούτε λαμβάνει έξοδα και έσοδα πέραν των  

επιτρεπομένων  από τις  ανωτέρω  αποφάσεις  της  ΡΑΕ:  έξοδα είναι μόνο το αντίτιμο αγοράς του αερίου λειτουργίας 

και αερίου εξισορρόπησης και το κόστος μεταφοράς του αερίου εξισορρόπησης στους Χρήστες,  και έσοδα είναι μόνο 

οι (ισόποσες)  χρεώσεις του ΔΕΣΦΑ προς τους Χρήστες. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αντιστοιχούν πάγια 

στοιχεία. 

β) Η S04 (υποστηρικτικές υπηρεσίες)  δεν  είναι  δραστηριότητα  σύμφωνα  με τις  αποφάσεις  της  ΡΑΕ, αλλά 

ενδιάμεσος λογαριασμός, ο οποίος στη συνέχεια  μερίζεται  στις  δραστηριότητες  σύμφωνα  με τις κλείδες μερισμού 

και τα ειδικώς αναφερόμενα στην  παρούσα.  Οι  υποστηρικτικές  υπηρεσίες  είναι ενδεικτικά οι υπηρεσίες διοίκησης 

και διοικητικής υποστήριξης, οι οικονομικές υπηρεσίες, οι νομικές υπηρεσίες,   η  στρατηγική   και  ανάπτυξη,   η  

πληροφορική   (όταν  δεν  αφορά  ειδική  δραστηριότητα),   οι δημόσιες σχέσεις και η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ο 

εσωτερικός έλεγχος, η ασφάλεια, ποιότητα και υγιεινή (όταν δεν αφορά ειδική δραστηριότητα), οι διοικητικές 

προμήθειες, η παρακολούθηση κινδύνων, κλπ. 

γ) Η S05 (περαιτέρω διαχωριζόμενη σε S05Α-άλλες δραστηριότητες ΦΑ ΕΣΜΦΑ και S05Β-άλλες δραστηριότητες 

ΥΦΑ) είναι δραστηριότητα  για  την  παρακολούθηση  των  άλλων  δραστηριοτήτων ΦΑ. Πρόκειται για δραστηριότητες 

των οποίων τα πάγια περιλαμβάνονται  αντίστοιχα στις S01 και S02 και οι οποίες ρυθμίζονται με ειδική αναφορά στον 

Κανονισμό Τιμολόγησης και στις σχετικές αποφάσεις της  ΡΑΕ περί λογιστικού διαχωρισμού. Ειδικότερα, με βάση το 
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σχέδιο 4ης αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης (άρθρο 2 παρ. ιθ και κ), οι άλλες δραστηριότητες ΦΑ είναι 

πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ΔΕΣΦΑ με χρήση των παγίων  που  εντάσσονται  στη Ρυθμιζόμενη 

Περιουσιακή Βάση (δηλ. στις S01 και S02) και το καθαρό αποτέλεσμα  (δηλ. έσοδα μείον έξοδα -δεν περιλαμβάνονται 

τυχόν χρηματοοικονομικά) συμψηφίζεται κατά 70% με το Πραγματικό Ρυθμιζόμενο Έσοδο (δηλ. από S01 και S02) 

(άρθρο 18Α παρ. 2 και 3γ του σχεδίου Κανονισμού). Επομένως, η δραστηριότητα αυτή δεν έχει πάγια εκτός 

ορισμένων μελετών που θα μεταφερθούν στη χρήση 2019 στην S01 και S02. Οι υπηρεσίες που εντάσσονται στην S05 

ορίζονται στο ανωτέρω σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης και στην απόφαση ΡΑΕ με αρ. πρωτ. 0- 62313/13.10.2015 

(Παράρτημα) και είναι οι εξής: Για την S05Α-άλλες δραστηριότητες ΦΑ ΕΣΜΦΑ οι: υπηρεσίες όσμησης  ΦΑ, 

υπηρεσίες στους  μετρητικούς  σταθμούς  συνόρων,  υπηρεσίες μετρολογίας, πιστοποίησης συγκολλητών ΡΕ και 

εκπαίδευσης τεχνιτών ΦΑ και για την S05Β-άλλες δραστηριότητες ΥΦΑ οι: υπηρεσίες αζώτευσης, ψύξης, ύδρευσης 

και φόρτωσης πλοίων ΥΦΑ, ο πιλοτικός σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων στη Ρεβυθούσα και η προβλήτα φόρτωσης 

πλοίων ΥΦΑ μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα  (τα δύο τελευταία έργα είναι υπό υλοποίηση). 

δ)  Η  S10  (Ασφάλεια  εφοδιασμού  ΦΑ)  είναι  ειδική  μη  κερδοσκοπική  δραστηριότητα  που  αντανακλά τον 

λογαριασμό ασφάλειας εφοδιασμού. Ο τελευταίος ρυθμίζεται με τις σχετικές αποφάσεις  που  έχει εκδώσει η ΡΑΕ και, 

βάσει αυτών, «στεγανοποιείται» από τις λοιπές δράσεις του ΔΕΣΦΑ. Επομένως, η δραστηριότητα  αυτή  δεν  

συμμετέχει  στην  έμμεση   κατανομή,  ούτε  λαμβάνει  έξοδα  και  έσοδα  πέραν των επιτρεπομένων από τις ανωτέρω 

αποφάσεις της  ΡΑΕ:  έσοδα  είναι  μόνο  τα  τέλη  ασφάλειας εφοδιασμού και οι πιστωτικοί τόκοι του λογαριασμού και 

έξοδα μόνο οι αποζημιώσεις  ασφάλειας εφοδιασμού   και  οι τυχόν  χρεωστικοί  τόκοι   Επίσης,  δεν  έχει πάγια. 

 

5.Μέθοδοι κατανομής 

 

 Άμεση Κατανομή 

 

Για την λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, με τις ως άνω επί μέρους παρατηρήσεις, τηρούνται εσωλογιστικά 

χωριστοί λογαριασμοί, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), στους οποίους 

καταχωρούνται διακριτά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού  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) χαρακτηρίζεται από το αρμόδιο προσωπικό και καταχωρείται στο λογαριασμό της δραστηριότητας 

που αφορά (ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). Ομοίως, με άμεση κατανομή κατανέμονται οι ώρες εργασίας του προσωπικού της 

εταιρείας. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται ειδική εφαρμογή (es-project). 

 

Έμμεση  Κατανομή 

 

Οι συναλλαγές που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα, γιατί αφορούν πάνω από μια 

δραστηριότητα ή και το σύνολο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. καταχωρούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 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. Στις  επόμενες χρήσεις ο ΔΕΣΦΑ προτίθεται να γίνεται ενδιάμεση 

προκαταρκτική κατανομή ανά τρίμηνο, με σκοπό την έγκαιρη προεπισκόπηση της Ανακτήσιμης Διαφοράς. Σημειώνουμε 

πως στην έμμεση κατανομή δεν επιμερίζονται ποσά στις S03 και S10. 
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Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση και σχολιασμός των κλείδων επιμερισμού της έμμεσης κατανομής βάσει της οδηγίας 

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».   Η   κλείδα   

επιμερισμού   αυτή   αντανακλά   το   ύψος   του συνόλου του πάγιου ενεργητικού της δραστηριότητας που έχει κατανεμηθεί 

άμεσα ως προς το συνολικό πάγιο ενεργητικό της εταιρείας που έχει κατανεμηθεί άμεσα και εφαρμόζεται για τον επιμερισμό 

των υπολοίπων λογαριασμών που συνδέονται με το κύκλωμα των παγίων. 

 

Σε ότι αφορά την έμμεση κατανομή παγίων: 

 

1.Τα πάγια  που  εντάσσονται  στη  Ρυθμιζόμενη  Περιουσιακή  Βάση  σύμφωνα  με  τον Κανονισμό Τιμολόγησης (δηλ. 

περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή κατάλογο Μικρών Έργων),  κατανέμονται  στις S01 

και S02 αναλογικά με τα άμεσα  κατανεμημένα  πάγια. 

2.Οι S03Α, S03B, και S10, λόγω του ειδικού σκοπού τους, δεν περιλαμβάνουν πάγια. 

 

Β)  Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας 

 

Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για  την  εταιρεία  κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού 

«Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας». Η κλείδα επιμερισμού αυτή αντανακλά το ύψος του κύκλου εργασιών της 

δραστηριότητας ως προς το  συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας (εξαιρουμένων των εσόδων των S03 και S10). 

Εφαρμόζεται, κυρίως, για τον επιμερισμό των  υπολοίπων  λογαριασμών  που  συνδέονται  με  απαιτήσεις (π.χ πελάτες). 

 

Οι Δραστηριότητες S03Α, S03B και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, δεν λαμβάνουν έσοδα εξ επιμερισμού (γενικά δεν 

συμμετέχουν σε κανένα επιμερισμό) και δεν συμμετέχουν στην έμμεση κατανομή. Τα έσοδά τους είναι τα στενά σχετιζόμενα 

με τον σκοπό τους, ήτοι για τις S03Α και S03B τα έσοδα από τη διάθεση αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αερίου εξισορρόπησης και για την S10 τα  τέλη ασφάλειας εφοδιασμού και οι 

πιστωτικοί τόκοι του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού. Λόγω των ανωτέρω, για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης 

κλείδας δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν σωρευτεί στους λογαριασμούς εσόδων των δραστηριοτήτων αυτών. 

 

Γ) Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότητας 

 

Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού της εταιρείας, κατανέμονται βάσει της   

κλείδας   επιμερισμού   «Αμοιβές   και   Έξοδα   Προσωπικού Δραστηριότητας». Η κλείδα επιμερισμού αυτή αφορά το ύψος 

της μισθοδοσίας της δραστηριότητας ως προς τη συνολική μισθοδοσία της εταιρείας. Εφαρμόζεται  για τον επιμερισμό των 

υπολοίπων λογαριασμών που συνδέονται με την  απασχόληση  του προσωπικού. Η κλείδα αυτή πρέπει να προσδιορίζεται  

βάσει  της  μισθοδοσίας  των υπαλλήλων που πραγματικά ασχολήθηκαν  στη  δραστηριότητα  και  όχι  βάσει  της 

μισθοδοσίας  των  εγγεγραμμένων   υπαλλήλων. 

Οι Δραστηριότητες S03Α, S03Β και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, λαμβάνουν τα επιτρεπόμενα μόνο έξοδα και δεν 

συμμετέχουν στις έμμεσες κατανομές 
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Δ) Αποτελέσματα Χρήσεως Δραστηριότητας 

 
Οι λογαριασμοί που σχετίζονται περισσότερο με το καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως της εταιρείας παρά με τον Κύκλο 

Εργασιών της, μπορούν να κατανέμονται και βάσει της κλείδας επιμερισμού «Αποτελέσματα Χρήσης Δραστηριότητας». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της κλείδας αυτής αποτελεί ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών χρήσεως. 

Ιδιαίτερα δε, σε περίπτωση ζημιογόνας δραστηριότητας, θα επιβαρυνθούν αναλογικά οι κερδοφόρες με τον υπόλοιπο 

φόρο. 

Οι Δραστηριότητες S03Α, S03Β και S10, επειδή είναι ειδικού μη κερδοσκοπικού σκοπού, έχουν μηδενικό αποτέλεσμα 

χρήσεως και δεν συμμετέχουν στην έμμεση κατανομή. 

 
 
 


