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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας   

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» 

 

Έκθεση ελέγχου επί των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Γνώμη  

 

Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 

της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

 

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

άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν 

με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 4548/2018.  

 

Βάση γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της 

έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας 

ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

 

Άλλες Πληροφορίες   

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, είναι η Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 

ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 
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Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των όσων 

ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης 

επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι 

ουσιωδώς εσφαλμένες.  

 

Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες 

απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.  

 

Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 

 

● Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 αντιστοιχούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

        

● Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 

απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  

 

 

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε 

εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε 

να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις απαιτήσεις του Ν. 

4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες 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 το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία 

ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς 

της Εταιρείας. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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, που 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 χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια  του ελέγχου. Επίσης: 

 

•  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 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. 

 

•  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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα 

ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 

ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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 

 

Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται 

ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 

 

Επίσης ελέγξαμε τις διαχωρισμένες κατά δραστηριότητα χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης 

Δεκεμβρίου 2019, οι οποίες αποτελούνται από τις διαχωρισμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης, τις 

διαχωρισμένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 

σημειώσεις επί των λογιστικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των διαχωρισμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με ευθύνη 

της Διοίκησης της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 80Α και 89 του Ν. 4001/2011 και την υπ’ αριθ. 332/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας. 

 

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι, οι διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2019 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και την υπ’ αριθ. 

332/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 

 
         
 
              Αθήνα 18 Μαΐου 2020 
        Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
         
 
ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λεωφ. Κηφισίας 268   
152 32 Χαλάνδρι                  Φώτης Σμυρνής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113                Αρ Μ.ΣΟΕΛ 52861 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων  

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Σημειώσεις 
1/1/2019 -
31/12/2019 

 1/1/2018 - 
31/12/2018 

    

Κύκλος εργασιών          3 243.349 199.485 

Κόστος πωλήσεων 4 (112.305) (93.809) 

Μικτά κέρδη / (ζημιές)  131.044 105.676 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 5 14.332 4.393 

  145.376 110.069 

Έξοδα διοίκησης 4  (16.304)  (13.495) 

Έξοδα διάθεσης 4 (554) (543) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 4 (2.926) (2.173) 

Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 19 12.064  11.283 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  137.657   105.140 

 Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 6  (7.448)  (5.533) 

Κέρδη προ φόρων  130.209   99.608 

Φόρος εισοδήματος 12 (26.263) (26.158) 

Κέρδη χρήσης  103.946  73.450 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα    

Συναλλαγματικές διαφορές  - (42) 

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη από τις υποχρεώσεις 
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

          21 (250) 69 

Αναβαλλόμενος φόρος  85 88 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, καθαρά από 
φόρους 

 (165) 115 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης  103.780   73.565 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
Σημει
ώσεις 

  31/12/2019   31/12/2018 

      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία      

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 7  1.193.167   1.217.096 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8  13.431   13.776 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9  355   355 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 

10  350   350 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  

11  263   261  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   1.207.566   1.231.838  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

     

Αποθέματα 13  18.346   22.305 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14  52.065   32.084  
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος   -   10.158 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15  136.910   217.864  

Σύνολο κυκλοφορούντων   207.321   282.411  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.414.887  1.514.249  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Καθαρή θέση      

Μετοχικό κεφάλαιο 16  639.051   639.051  

Αποθεματικά 16  33.779  25.293 

Κέρδη εις νέον   193.971    285.493 

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών   866.801   949.837  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δεσμεύσεις παροχών προσωπικού 21  3.998   3.995 
Δανειακές υποχρεώσεις 18  155.682   174.583  
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 20  5.080  - 
Προβλέψεις 27  21.374   21.931 
Κρατικές επιχορηγήσεις 19  247.289  256.564 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 29  145   145 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

12  16.817  19.420 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

  450.385   476.638  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22  68.939   64.464  
Δανειακές υποχρεώσεις 18  18.896   22.438  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  20  1.594  - 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος   3.599  - 
Λοιποί φόροι πληρωτέοι 23  4.673   872 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

  97.701  87.774  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  1.414.887   1.514.249  

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων       

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Μετοχικό κεφάλαιο 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Κέρδη εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίωμν 

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 639.051 24.844 449  257.429 921.773 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής – ΔΛΠ 19 - - - 52 52 

Αναδιατυπωμένη καθαρή θέση κατά την 1η Ιανουαρίου 
2018 

639.051 24.844 449  257.481 921.825 

Κέρδη χρήσης -  - -   73.450  73.450 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα -  - -  63 63 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - - - 73.513 73.513 

      

Συναλλαγές με μετόχους υπό την ιδιότητά τους ως 
μέτοχοι: 

     

Μερίσματα πληρωθέντα (Σημείωση 17) -  - - (45.500) (45.500)  

 - - -  (45.500) (45.500)  

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 639.051  24.844 449  285.493 949.837  

      

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 639.051 24.844 449 285.493 949.837 

Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 (Σημείωση 2.23) - - - 52 52 

Αναδιατυπωμένη καθαρή θέση κατά την 1η Ιανουαρίου 
2019 

639.051 24.844 449 285.545 949.889 

Κέρδη χρήσης - - - 103.946 103.946 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - -217 -217 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - - - 103.729 103.729 

Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό - 8.486 - (8.486) - 

Συναλλαγές με μετόχους υπό την ιδιότητά τους ως 
μέτοχοι: 

     

Μερίσματα πληρωθέντα (Σημείωση 17) - - - (186.818) (186.818) 

      

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 639.051 33.330 449 193.971 866.801 

      

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
Σημειώ

σεις 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 
31/12/2018 

 es   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων   130.209  99.608 

Αναπροσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 7,8  59.960 55.340 

Προβλέψεις 
12, 13, 

27 
(10.095)  3.328 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων 19 (12.064) (11.283) 

Κέρδη από διάθεση περιουσιακών στοιχείων  2 197 

Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά 6 7.448  5.540 

   175.460 152.730 

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ. 
κίνησης: 

   

(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων   (158)  (2.540) 

(Αύξηση) / Μείωση εμπορικών και λοιπόν απαιτήσεων   (6.814)  26.173 

Αύξηση /(Μείωση) εμπορικών και λοιπόν υποχρεώσεων  4.672  (9.346)  

Αύξηση / (Μείωση) λοιπών φόρων πληρωτέων  3.801  (4.279)  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  176.963  162.738 

Πληρωθείς φόρος εισοδήματος  (14.785)  (61.110)  

Πληρωθέντα χρηματοοικονομικά έξοδα    (8.826)  (8.697) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 153.350  92.931 

     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Πληρωμές για εξαγορά επενδύσεων σε άλλες εταιρείες 10  -  (350) 

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 7 (27.210) (44.411) 

Αγορές ασώματων περιουσιακών στοιχείων 8 (463) (565) 

Έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 19 2.789 11.079 

Τόκοι και έσοδα επενδύσεων εισπραχθέντα  1.181 2.705 

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  (23.702)  (31.542) 

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων   (22.443)  (25.801) 

Αποπληρωμές μισθωμάτων  (1.341)  -  

Μερίσματα πληρωθέντα 17  (186.818)  (45.500) 

Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 (210.602)  (71.301)  

     

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

 (80.954)  (9.912)  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  217.864 227.776 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  136.910  217.864 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
 

1. Ίδρυση και δραστηριότητες 

 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

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

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

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

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

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

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

1.2. Αντικείμενο δραστηριότητας 

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

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

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

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

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

 

2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

2.1. Βάση κατάρτισης 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 καταρτίστηκαν 

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

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

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

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκε 

με την αναπροσαρμογή των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, σύμφωνα 

με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 εγκρίθηκαν για δημοσίευση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18/05/2020 και υπόκεινται στην τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, Senfluga Energy Infrastructure Holdings SΑ. 

2.2. Επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στις δραστηριότητες της Εταιρείας  

Η επιδημία της νόσου COVID-19 εξελίχθηκε ραγδαία στη διάρκεια του 2020. Όπως επεξηγείται στη Σημείωση 31: 

«Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού», τα μέτρα που ελήφθησαν από διάφορες κυβερνήσεις με στόχο τον 

περιορισμό του ιού επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτό το στάδιο, οι επιπτώσεις στις 

δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας είναι περιορισμένες. 

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

να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη της λειτουργίας της, ενώ ταυτόχρονα να διαφυλαχθεί η ασφάλεια του προσωπικού 

της: εφαρμογή διαχωρισμού των βαρδιών, φυσική απόσταση των εργαζομένων και αποφυγή τυχόν συνωστισμού, 
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χρήση προστατευτικών μέσων (μάσκες, γάντια, κ.λπ.), συχνότερος καθαρισμός και απολύμανση, εργασία από το 

σπίτι όπου αυτό είναι δυνατό, κινητά συνεργεία για τους τεχνικούς, περιορισμός της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις 

και μονάδες παραγωγής (θερμομέτρηση, προστατευτικά μέσα, ξεχωριστά σημεία παραδόσεων υλικών και 

ταχυδρομείου, κ.λπ.).  

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και να 

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

διοίκηση δεν θεωρεί ότι θα έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση ή τη ρευστότητα της Εταιρείας. 

2.3. Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα  και το 

νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου. 

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

2.4. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με τον 

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

 

Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν για την τρέχουσα λογιστική περίοδο 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

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

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

των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις.. Το ΔΠΧΑ 16 εισαγάγει ένα ενιαίο λογιστικό μοντέλο για το μισθωτή και 

απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις διάρκειας 

μεγαλύτερης των 12 μηνών, εκτός αν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Οι λογιστικές 

απαιτήσεις του εκμισθωτή σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 ουσιαστικά ενσωματώνονται και στο ΔΠΧΑ 16. Κατ’ αντιστοιχία, 

ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις του ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές, και να διαχειρίζεται 

λογιστικά με διαφορετικό τρόπο τις δύο αυτές κατηγορίες μίσθωσης. Ο αντίκτυπος της εφαρμογής του προτύπου 

στην Εταιρεία περιγράφεται στη Σημείωση 7. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης» 

Οι τροποποιήσεις επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιμετρούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής προεξόφλησης (negative compensation)  στο 

αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί για την εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, εφόσον πληρούται μια καθορισμένη συνθήκη. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν καμία επίπτωση 

για την Εταιρεία.  
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ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς  και κοινοπραξίες»  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές 

τους σε συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης, με 

βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν καμία επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η διερμηνεία επεξηγεί πώς αναγνωρίζεται και επιμετράται ο αναβαλλόμενος και ο τρέχων φόρος εισοδήματος όπου 

υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση κάποιοων στοιχείων. Το ΕΔΔΠΧΑ 23 εφαρμόζεται 

σε όλες τις πτυχές της λογιστικής φόρων εισοδήματος όπου εμφανίζεται τέτοια αβεβαιότητα, όπως στα 

φορολογητέα κέρδη ή ζημίες, τις φορολογικές βάσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, τα 

φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτή η διερμηνεία δεν έχει καμία 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες όταν 

λαμβάνουν χώρα αλλαγές στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

έχουν καμία επίπτωση για την Εταιρεία, καθώς δεν έχουν προκύψει αλλαγές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 

καθορισμένων παροχών της Εταιρείας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που ορίζονται ακολούθως περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι οι επιχειρήσεις επιμετρούν εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα που 
κατείχαν σε μια από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτούν τον έλεγχό της. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι οι επιχειρήσεις δεν επιμετρούν εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα που 

κατείχαν σε μια από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτούν από κοινού τον έλεγχό της.  

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι οι επιχειρήσεις λογιστικοποοιούν με τον ίδιο τρόπο όλες τις φορολογικές 

συνέπειες της καταβολής μερισμάτων.  

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται ως μέρος του γενικού δανεισμού 

οποιαδήποτε δανειακή υποχρέωση ανέλαβαν προκειμένου να αναπτύξουν ένα περιουσιακό στοιχείο όταν το 

περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή πώληση. 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν καμία επίπτωση για την Εταιρεία. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

Μια σειρά νέων προτύπων, τροποποιήσεων σε πρότυπα και διερμηνειών θα ισχύουν για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν εφαρμοστεί στην κατάρτιση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κανένα εξ αυτών δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή, τα οποία αναμένεται να 

έχουν σημαντική επίδραση στην Εταιρεία. 

2.5. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης, και μετατροπή ξένων νομισμάτων 

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

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

επίσημης ισοτιμίας που ισχύει την ημέρα που εκτελείται κάθε συναλλαγή. Κατά την ημέρα κατάρτισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 

εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ, με βάση την τρέχουσα ισοτιμία. Τα κέρδη και οι ζημίες 

που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καθώς και η επιμέτρηση των ποσών σε ξένο νόμισμα κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 

 

2.6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους. 

Εν συνεχεία, το αρχικό κόστος κτήσης μειώνεται κατά: (α) τη συσσωρευμένη απόσβεση και (β) τυχόν ζημία 

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

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

οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος για την προετοιμασία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων για την προοριζόμενη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανά κατηγορία παγίων έχει ως εξής: 

Κτήρια και εγκαταστάσεις κτηρίων       1 - 20 έτη 

Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 7 - 40 έτη 

Μεταφορικά μέσα                   5  -  7     έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός       3 - 7  έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και 

αναπροσαρμογή σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
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2.7. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

2.7.1. Δουλείες  

Οι δουλείες αναγνωρίζονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία 

στους δικαιούχους ως δικαίωμα διέλευσης για την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου. Οι αποσβέσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους είναι 40 έτη, καθώς η σχετική δαπάνη θεωρείται 

παρεπόμενη της επένδυσης για την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου, η οποία έχει αυτή την ωφέλιμη ζωή. 

2.7.2. Λογισμικό 

Το λογισμικό αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο στο κόστος κτήσης. Οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται για την αύξηση ή επέκταση της απόδοσης του λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές 

του αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχικές δαπάνες που προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Η απόσβεση 

του λογισμικού καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής του λογισμικού, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1-3 έτη. 

2.8. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

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

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

επιχειρήσεις επιμετρούνται στο κόστος μείον την απομείωση. Για την εκτίμηση της απομείωσης, βλ. Σημείωση 2.9. 

Ο ΔΕΣΦΑ δεν καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις «οικονομικού ενδιαφέροντος» για τη συγγενή του 

επιχείρηση, δεδομένου ότι η οντότητα είναι αδρανής, τα σχετικά ποσά είναι αμελητέα, οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί 

τίτλοι της οντότητας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε δημόσια αγορά και η οντότητα δεν έχει 

καταθέσει οποιαδήποτε κατηγορία τίτλων σε δημόσια αγορά, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης οποιασδήποτε 

κατηγορίας τίτλων. Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, καθώς οι χρηματοοικονομικές του καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της άμεσης μητρικής του εταιρείας, Senfluga Energy Infrastructure Holdings SΑ. 

2.9. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση επανεξετάζονται για τυχόν απομείωση σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού, και ελέγχονται για τυχόν απομείωση οποτεδήποτε τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών 

υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται 

άμεσα ως έξοδο κατά το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία του. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας του 

μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης του. Η εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης είναι η τιμή που 

μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου μέσω μιας κανονικής συναλλαγής μεταξύ 

συμμετεχόντων στην αγορά, κατά την ημερομηνία επιμέτρησης, μείον το κόστος διάθεσης. Η αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των μελλοντικών ροών που αναμένεται να προκύψουν από το περιουσιακό στοιχείο. Για τους 

σκοπούς της εκτίμησης της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα κατώτερα επίπεδα για τα 

οποία υπάρχουν διακριτές ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών) Προγενέστερες απομειώσεις 

αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός της υπεραξίας) επανεξετάζονται για πιθανό 

αντιλογισμό σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
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2.10. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Το χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο για μία οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο για μία άλλη οντότητα.  

Η Εταιρεία διαθέτει τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά μέσα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019: Εμπορικές και λοιπές 

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

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

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

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

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

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

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,  

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος. 

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

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

της Εταιρείας και τους συμβατικούς όρους των ταμειακών ροών. 

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

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

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

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

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

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

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

εκτίμηση αναφέρεται ως κριτήριο SPPI και εφαρμόζεται σε επίπεδο μέσου.  

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

α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος: Περιουσιακά στοιχεία που 

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

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

τόκους από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά 

έσοδα βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την 

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

τυχόν συναλλαγματικά κέρδη/ζημίες. Οι ζημίες απομείωσης παρουσιάζονται στο ξεχωριστό κονδύλιο 

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

στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 

β. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων: 

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

οι ταμειακές ροές αυτών των περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων, επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Μεταβολές 

στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, εκτός από την αναγνώριση 
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των κερδών ή ζημιών απομείωσης, τα έσοδα από τόκους και τα συναλλαγματικά κέρδη ή ζημίες τα οποία 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κατά την παύση αναγνώρισης του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου, τα σωρευτικά κέρδη ή ζημίες που αναγνωρίζονταν μέσω λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα κέρδη ή τις ζημίες και αναγνωρίζονται στα Λοιπά 

κέρδη/ζημίες. Τα έσοδα από τόκους από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά έσοδα βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι ζημίες 

απομείωσης παρουσιάζονται στο ξεχωριστό κονδύλιο «Καθαρά κέρδη/(ζημίες) από την απομείωση της 

αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 

γ. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Περιουσιακά στοιχεία που δεν 

πληρούν τα κριτήρια αποσβεσμένου κόστους ή εύλογης αξίας μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται στα 

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

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2019.  

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρούνται εν συνεχεία βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση.  Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα όταν προκύπτει παύση της αναγνώρισης, τροποποίηση ή απομείωση του περιουσιακού στοιχείου. 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, εκτός από 

τις επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων).   

Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία, τα κέρδη και οι ζημίες 

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

αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, στο κονδύλιο «Κέρδη/(ζημίες) από επενδύσεις και λοιπά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομείωση».  

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

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

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

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

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

προεξοφλούμενων βάσει του κατά προσέγγιση αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Για απαιτήσεις για τις οποίες δεν υπήρξε 

σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημίες που προκύπτουν από πιθανές περιπτώσεις αθέτησης εντός των επόμενων 12 μηνών 

(αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών). Για απαιτήσεις για τις οποίες υπήρξε σημαντική αύξηση του 

πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση, απαιτείται πρόβλεψη απωλειών για τις πιστωτικές ζημίες που 

αναμένονται για την εναπομένουσα διάρκεια της απαίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο της αθέτησης 

(αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες σε όλη τη διάρκεια ζωής).  

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

9. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις πιστωτικές ζημίες που αναμένονται σε όλη τη διάρκεια 
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των εμπορικών απαιτήσεων (αναμενόμενες ζημίες σε όλη τη διάρκεια ζωής). Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις 

εμπορικές απαιτήσεις γνωστοποιούνται στη Σημείωση 14. 

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

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

περιορίζεται στις αναμενόμενες ζημίες των επόμενων 12 μηνών.  

(iii) Αποαναγνώριση 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποαναγνωρίζονται όταν: 

 Εκπνεύσουν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο. 

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

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

μέσω συμφωνίας διακανονισμού (pass-through). 

  Τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχουν 

μεταβιβαστεί και είτε η Εταιρεία (α) έχει ουσιαστικά μεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 

περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει ουσιαστικά μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει τους κινδύνους και τα 

οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο αυτού. 

 

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

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

της κυριότητας.  

Όταν δεν έχει μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού 

στοιχείου, ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το 

μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στον βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτό το 

περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία επίσης αναγνωρίζει μια σχετιζόμενη υποχρέωση. Το 

μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετιζόμενη υποχρέωση επιμετρούνται σε βάση που αντανακλά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει διατηρήσει η Εταιρεία.  

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή που λαμβάνει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζεται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και του μέγιστου 

τιμήματος που ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει η Εταιρεία.  

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

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

Για τους σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος ή ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

 

 
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  
 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση ακυρώνεται, 

εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Όταν μια υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μια άλλη 
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από τον ίδιο πιστωτή με σημαντικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι όροι μιας υφιστάμενης υποχρέωσης 

τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η μεταβολή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής 

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

κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.  

 

2.11. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

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

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνον όταν υφίσταται για την Εταιρεία νομικά ισχυρό δικαίωμα 

συμψηφισμού των αναγνωρισμένων ποσών και υπάρχει πρόθεση συμψηφιστικού διακανονισμού ή 

ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου και ταυτόχρονης εξόφλησης της υποχρέωσης. Το νομικά ισχυρό 

δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να είναι εκτελεστό στις συνήθεις συνθήκες 

εργασίας καθώς και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 

αντισυμβαλλόμενου. 

2.12. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος των αποθεμάτων καθορίζεται βάσει του μεσοσταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες 

δαπάνες που πραγματοποιούνται για να φθάσουν τα αποθέματα στη θέση τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησής τους κατά την κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον το 

εκτιμώμενο αναγκαίο κόστος της πώλησής τους. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, τα αποθέματα που είναι 

απαξιωμένα ή άχρηστα και µε πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ελέγχονται ως προς την απομείωσή τους. 

Προβλέψεις σχηματίζονται για τη μείωση της αξίας κτήσης των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, οι 

οποίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν οι μειώσεις. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε μεταγενέστερη περίοδο. 

2.13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, με προθεσμία λήξης μέχρι τρεις μήνες.   

2.14. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

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

2.15. Δανειακές υποχρεώσεις  

Όλες οι δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις κατατάσσονται αρχικά στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία 

των εσόδων που λαμβάνονται, μείον τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δάνειο. Μετά την αρχική αναγνώριση, 

οι δανειακές υποχρεώσεις επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (μετά την αφαίρεση του κόστους κτήσης) και του ποσού 

προς αποπληρωμή καταχωρείται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου. 

2.16. Μισθώσεις 

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

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

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

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

στοιχεία δικαιώματος χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων περιουσιακών 

στοιχείων, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16.  

i. Περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης  

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

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

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

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

κόστος των περιουσιακών στοιχείων δικαιώματος χρήσης περιλαμβάνει το αναγνωρισμένο ποσό των 

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

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

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

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

Αν η κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβασθεί στην Εταιρεία στο τέλος της περιόδου 

μίσθωσης ή αν το κόστος του αντανακλά την τιμή άσκησης δικαιώματος αγοράς, η απόσβεση υπολογίζεται βάσει 

της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.  

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

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

μίσθωσης.  

ii. Υποχρεώσεις από μισθώματα  

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

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

μίσθωσης. Οι πληρωμές μισθωμάτων περιλαμβάνουν τις σταθερές πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των 

ουσιαστικά σταθερών πληρωμών) μείον τυχόν εισπραχθέντα κίνητρα μίσθωσης, τις κυμαινόμενες πληρωμές 

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

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

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

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

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

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

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

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

καθοριστεί.  

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

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

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

σύμβασης μίσθωσης.  

Λεπτομέρειες για τις μισθώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στη Σημείωση 7, ενώ η επίδραση από την αρχική 

εφαρμογή του προτύπου στην Εταιρεία περιγράφεται στη Σημείωση 2.23. 

2.17. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντες και αναβαλλόμενους φόρους. Οι τρέχοντες και οι 
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αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών ποσών που αποτυπώνονται στις 

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

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

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

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

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

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

φορολογικών διαφορών προσδιορίζονται και παρουσιάζονται είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

είτε ως αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

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

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

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

των εκτιμώμενων μελλοντικών επιδόσεων της Εταιρείας. 

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

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και μειώνεται στον βαθμό που δεν θα είναι διαθέσιμα τα φορολογητέα 

κέρδη έναντι των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν μερικά ή συνολικά τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά 

στοιχεία. 

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

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

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

την ημερομηνία αναφοράς. 

2.18.  Μερίσματα 

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

  

2.19.  Παροχές εργαζομένων 

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

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

της υποχρέωσης καθαρισμένων παροχών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η υποχρέωση καθορισμένων 

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

μονάδας.  

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

μελλοντικών ταμειακών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης επιτόκια εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας 

που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο πρόκειται να καταβληθούν οι παροχές και έχουν προθεσμία λήξης που 

πλησιάζει τους όρους της σχετικής υποχρέωσης.  

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

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

συνολικών εισοδημάτων. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που απορρέουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές στις 

αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της 
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περιόδου κατά την οποία προκύπτουν και περιλαμβάνονται στα λοιπά αποθεματικά στην κατάσταση μεταβολών 

ίδιων κεφαλαίων και στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

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

περικοπές του προγράμματος παροχών αναγνωρίζονται αμέσως στα αποτελέσματα ως κόστος παρελθούσας 

υπηρεσίας.  

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

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

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

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

δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η μείωση σε μελλοντικές πληρωμές. 

2.20.  Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες 

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

θα δικαιούται για την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. Η Εταιρεία εξετάζει λεπτομερώς 

τους όρους της σύμβασης με τον πελάτη καθώς και όλα τα σχετικά περιστατικά και συνθήκες που σχετίζονται με 

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

αναγνωρίζονται κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η μεταβίβαση του ελέγχου των αγαθών ή υπηρεσιών στους 

πελάτες, η οποία θεωρείται ότι ταυτίζεται με τη στιγμή της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων. 

Η καταχώριση των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες βασίζεται στα ακόλουθα πέντε βήματα: (i) προσδιορισμός 

της σύμβασης με τον πελάτη, (ii) προσδιορισμός της αναλαμβανόμενης υποχρέωσης, η οποία αντιπροσωπεύεται 

από τη συμβατική υπόσχεση μεταβίβασης αγαθών ή/και υπηρεσιών σε κάποιον πελάτη, (iii) καθορισμός του 

τιμήματος της συναλλαγής, (iv) επιμερισμός του τιμήματος της συναλλαγής στις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις 

που προσδιορίστηκαν βάσει της αυτοτελούς τιμής πώλησης κάθε αγαθού ή υπηρεσίας, (v) καταχώριση του εσόδου 

όταν ικανοποιείται η σχετική αναλαμβανόμενη υποχρέωση ή κατά τον χρόνο μεταβίβασης στον πελάτη του 

υποσχόμενου αγαθού ή της υπηρεσίας. Η μεταβίβαση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί όταν ο πελάτης 

αποκτήσει τον έλεγχο των αγαθών ή των υπηρεσιών, γεγονός που μπορεί να επέλθει σε βάθος χρόνου ή σε 

καθορισμένη χρονική στιγμή. 

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

Ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
 

Μεταφορά φυσικού αερίου 

Έσοδα από τη μεταφορά φυσικού αερίου αναγνωρίζονται όταν παρέχεται η υπηρεσία βάσει: α) της μεταφορικής 

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

ποσότητας (σε μονάδες ενέργειας) του φυσικού αερίου που μεταφέρεται για κάθε χρήστη (πελάτη) στη διάρκεια 

του εν λόγω μήνα. 

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

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

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

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

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

 
Χρήση υπηρεσιών ΥΦΑ 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

23 

 

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

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

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

(πελάτη) στη διάρκεια του εν λόγω μήνα. 

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

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

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

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

διατάξεις. Ο Χρήστης ΥΦΑ τιμολογείται σε μηνιαία βάση. 

 

Πωλήσεις αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας 

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

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

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

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

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

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

συστήματος, σε μηνιαία βάση. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. 

 
Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 

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

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

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

λογαριασμό για εισροές και εκροές που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας εφοδιασμού, ο οποίος θα 

ανατροφοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από το απόθεμα του λογαριασμού αυτού. Τα έσοδα από τον 

λογαριασμό ασφάλειας εφοδιασμού αναγνωρίζονται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ 

344/2014. 

Μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 

Επικουρικές Υπηρεσίες Μεταφοράς  

Οι Επικουρικές Υπηρεσίες Μεταφοράς περιλαμβάνουν τις συμπληρωματικές υπηρεσίες βαθμονόμησης 

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

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

 

 

Λοιπές μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 

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

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

τεχνικής υποστήριξης. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν παρέχεται η υπηρεσία. 

 
 

2.21.  Κόστος Δανεισμού 

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

προϋποθέσεις προστίθεται στο κόστος αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρις ότου τα περιουσιακά στοιχεία 
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να είναι ουσιαστικά έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση τους ή για πώληση. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προέκυψαν.     

 

2.22. Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 

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

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

μελλοντικές λειτουργικές ζημίες.  

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

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

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

υποχρεώσεων είναι μικρή. 

Οι προβλέψεις επιμετρούνται στην παρούσα αξία της ορθής εκτίμησης της διοίκησης ως προς τις δαπάνες που 

απαιτούνται για τη διευθέτηση της παρούσας δέσμευσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό 

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

αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την 

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

2.23. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

 

Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 

Η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019, αλλά δεν 

επαναδιατύπωσε συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο αναφοράς του 2018, όπως επιτρέπουν οι ειδικές 

μεταβατικές διατάξεις του προτύπου.  

 

Επομένως, οι αναταξινομήσεις και οι προσαρμογές που προκύπτουν από τους νέους κανόνες μίσθωσης 

αναγνωρίζονται στον ισολογισμό έναρξης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 

γνωστοποιείται στη Σημείωση 7. 

 

Με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 η Εταιρεία αναγνώρισε υποχρεώσεις από μισθώσεις σε σχέση με μισθώσεις που 

προηγουμένως ταξινομούνταν ως «λειτουργικές μισθώσεις», σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 17 Μισθώσεις. Αυτές 

οι μισθώσεις επιμετρούνταν στην παρούσα αξία των υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων, προεξοφλημένες 

με χρήση του διαφορικού επιτοκίου δανεισμού του μισθωτή (δηλ. της Εταιρείας) ως είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 

2019. Το μέσο σταθμισμικό διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή που εφαρμόστηκε στις υποχρεώσεις από 

μισθώματα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 3,8%. 

 

(i) Πρακτικές διευκολύνσεις 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία αξιοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που 

επιτρέπει το πρότυπο: 

 Εφαρμογή ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με αρκετά παρόμοια 

χαρακτηριστικά. 

 Χρήση προηγούμενων εκτιμήσεων για το κατά πόσο μία μίσθωση είναι επαχθής, αντί για διενέργεια 

ελέγχου απομείωσης – δεν υπήρχαν επαχθείς συμβάσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. 
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 Λογιστικοποίηση των λειτουργικών μισθώσεων με υπολειπόμενη διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών κατά 

την 1η Ιανουαρίου 2019 ως βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. 

 Εξαίρεση του αρχικού άμεσου κόστους από την επιμέτρηση του περιουσιακού στοιχείου δικαιώματος 

χρήσης κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 

 Χρήση εκ των υστέρων γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας μίσθωσης, όπου η σύμβαση 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης. 

 
Η Εταιρεία επέλεξε επίσης να μην επανεκτιμήσει το αν μία σύμβαση αποτελεί ή περιλαμβάνει μίσθωση κατά την 

ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Αντ’ αυτού, για συμβάσεις που συνάφθηκαν πριν από την ημερομηνία 

μετάβασης ο όμιλος βασίστηκε στην εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε βάσει του ΔΛΠ 17 και της Διερμηνείας 4 

«Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση». 

 

(ii) Επιμέτρηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 2019 

Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις που γνωστοποιούνται ως έχουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 14.891 
Προεξοφλημένες κατά το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή την 1η 
Ιανουαρίου 2019. 7.963 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις όπως αναγνωρίζονται την 1η Ιανουαρίου 2019 7.963 

Εκ των οποίων:  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.615 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 6.348 

 
(iii) Προσαρμογές που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου 2019 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 2019 

Περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης – αύξηση  8.015 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις – αύξηση (7.963) 
 
Ο καθαρός αντίκτυπος στα κέρδη εις νέον κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν αύξηση 52 χιλ. ευρώ. 
 

Οι υποχρεώσεις από μισθώματα γνωστοποιούνται στη Σημείωση 20. 

 

2.24. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

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

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

των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Επομένως, τα πραγματικά αποτελέσματα που απορρέουν από 

τα σχετικά γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι χρησιμοποιούμενες εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση, και το αποτέλεσμα κάθε τέτοιας 

επανεξέτασης αναγνωρίζεται αμέσως στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Η χρήση εκτιμήσεων είναι 

σημαντική για τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Έλεγχος απομείωσης ενσώματων πάγιων στοιχείων Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρείας 

ελέγχονται για τυχόν απομείωση κατά την ημερομηνία αναφοράς εφόσον υφίστανται ενδείξεις 

απομείωσης. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, η ανακτήσιμη αξία των ενσώματων πάγιων στοιχείων 
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εκτιμάται με προσδιορισμό των περιουσιακών στοιχείων που σχηματίζουν ανεξάρτητη Μονάδα 

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

εκτιμηθεί ως μία ενιαία Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών.  

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

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

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

διηνεκές. 

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

ροών για τον έλεγχο απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι οι ακόλουθες: 

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

πλαίσιο, υπολογίζοντας τις ανακτήσιμες διαφορές βάσει των πλέον πρόσφατων ενημερώσεων 

και εξελίξεων. Τα απαιτούμενα έσοδα έχουν εκτιμηθεί μέχρι το 2033, συμπεριλαμβανομένων των 

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

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

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

είναι το τέλος της τρέχουσας ρυθμιστικής περιόδου, στο 7,26%). 

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

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

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

κεφαλαιακές δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση.  

o Τελική αξία: προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία της επιχείρησης μετά το 2033, η Διοίκηση 

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

διηνεκές ήταν 1,5%. 

o Προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων: Αντανακλά συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με 

τον αντίστοιχο τομέα και τους κινδύνους χώρας για την Ελλάδα. Τα προεξοφλητικά επιτόκια προ 

φόρων που χρησιμοποιήθηκαν το 2019 και το 2018 κυμαίνονταν από 7,1% ως 7,5% και από 

8,54% ως 9,26% αντίστοιχα. 

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

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

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

 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα: Υπάρχουν εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με 

την Εταιρεία. Η Διοίκηση εκτιμά το αποτέλεσμα αυτών των περιπτώσεων προκειμένου να 

αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Όπου είναι πιθανό το αρνητικό αποτέλεσμα, η 

Εταιρεία σχηματίζει την απαιτούμενη πρόβλεψη. Οι προβλέψεις, όπου είναι αναγκαίες, υπολογίζονται 

βάσει της τρέχουσα αξίας των εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται από τη Διοίκηση σχετικά με το 

κόστος που θα προκύψει για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. Βλ. Σημείωση 27. 

 

 Απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων: Εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών 
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ζημιών για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Βλ. Σημείωση 25.2. 

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

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

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

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

φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φορολογικούς 

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

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

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

προβλέψεις αναβαλλόμενου φόρου στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται ο 

προσδιορισμός. 

 

3. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 
31/12/2018 

Μεταφορά 192.517 173.361 

Χρήση υπηρεσιών ΥΦΑ 23.803 10.848 

Ηλεκτρική Ενέργεια 925 1.556 

Επιπλέον υπηρεσίες 2.624 3.296 

Μη ρυθμιζόμενες πωλήσεις 5.210 3.241 

Πωλήσεις αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας 13.840                 7.181 

Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 4.430 2 

Σύνολο 243.349 199.485 

 

 

4. Έξοδα 

 
Κόστος πωλήσεων 
 
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής: 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 
31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.245 8.607 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 10.919 9.893 

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας και βοηθητικές παροχές 5.834 6.841 

Έξοδα από φόρους και τέλη 13.494 2.435 

Αγορές φυσικού αερίου 9.253  3.173 

Αποσβέσεις 59.071 55.357 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 69 53 

Διάφορα έξοδα 2.420 7.450 

Σύνολο 112.305 93.809 

 
 
Έξοδα διοίκησης 
 
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 
31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.822 4.773 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.210 5.198 

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας και βοηθητικές παροχές 626 1.574 

Έξοδα από φόρους και τέλη 55 60 

Αποσβέσεις 889 - 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 39 57 

Διάφορα έξοδα 1.663 1.833 

Σύνολο 16.304 13.495 

 

Έξοδα διάθεσης 
 
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 
31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 87 84 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 187 279 

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας και βοηθητικές παροχές 2 16 

Έξοδα από φόρους και τέλη 24 18 

Διάφορα έξοδα 254 146 

Σύνολο 554 543 

 
 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 
31/12/2018 

Έκτακτα και μη λειτουργικά έξοδα 26 78 

Έκτακτες ζημίες 2 670 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.548 1.161 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 350 59 

Προβλέψεις για απρόβλεπτα - 205 

Σύνολο 2.926 2.173 
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5. Λοιπά λειτουργικά έσοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 31/12/2018 

Λοιπά έσοδα 1.185 1.531 

Έσοδα από ενοίκια 3 374 

Έσοδα από τον διακανονισμό δικαστικών υποθέσεων 1.227 759 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για τέλη ασφάλειας 
εφοδιασμού 11.360 1.729 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 557 - 

Σύνολο 14.332 4.393 

 

Τα λοιπά έσοδα κυρίως σχετίζονται με έσοδα από τα τέλη σύνδεσης των χρηστών (648 χιλ. ευρώ) 

 

6. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό και συναλλαγματικές διαφορές – καθαρές 

Το στοιχείο αναλύεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
1/1/2019 - 
31/12/2019 

1/1/2018 - 
31/12/2018 

Τόκος και λοιπές τραπεζικές χρεώσεις 8.355 8.245 

Χρεωστικοί τόκοι μισθώσεων  274  

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  8.629 8.245 

   

Τόκοι και έσοδα επενδύσεων (1.181)  (2.705) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων (1.181) (2.705) 

   

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 7.448 5.540 
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7. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα, 
εξαρτήματα 

και 
εξοπλισμός 

Περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

Σύνολο  

Κόστος         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 7.976  96.507  1.761.522 1.576 39.669  115.094 2.022.342  

Προσθήκες - 37 91 - 317 42.789 43.234 

Εκτιμώμενο κόστος περιόδου κατασκευής - - - - - 1.193 1.193 

Μεταφορές 8 11.159 91.027 - - (102.195) - 

Μειώσεις - - (586) (243) (195) (16) (1.040) 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 7.984  107.703 1.852.054 1.333 39.791 56.865 2.065.730 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 - (72.094) (682.568) (1.560) (38.490) - (794.712) 

Απόσβεση για τη χρήση - (3.751) (50.231) (9) (660) - (54.651) 

Μειώσεις - - 293 242 194 - 729 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 - (75.845) (732.505) (1.327) (38.956) - (848.634) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 

7.984 31.858 1.119.549 6 835 56.865 1.217.096 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα, 
εξαρτήματα 

και 
εξοπλισμός 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

υπό 
κατασκευή 

Σύνολο  

Κόστος         

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 7.984  107.703 1.852.054 1.333 39.791 56.865 2.065.730 

Αναδιατύπωση κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 
(Σημείωση 2.23) 

- 6.511 - 1.334 170 - 8.015 

Αναδιατυπωμένο υπόλοιπο κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 

7.984  114.214  1.852.054 2.667 39.961 56.865 2.073.745 

Προσθήκες - - 322 - 369 26.519 27.210 

Μεταφορές - 6.919 42.408 - 3.539 (52.866) - 

Μειώσεις - - - - (3) - (3) 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 7.984  121.133 1.894.783 2.667 43.866 30.518 2.100.952 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 - (75.845) (732.505) (1.327) (38.956) - (848.634) 

Απόσβεση για τη χρήση - (4.895) (52.982) (526) (750) - (59.153) 

Μει’ωσεις - - - - 1 - 1 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 - (80.740) (785.488) (1.853) (39.705) - (907.786) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 

7.984 40.394 1.109.296 815 4.161 30.518 1.193.167 
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Μισθώσεις – Περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης που περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια στοιχεία 
προέκυψαν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 από την 1η Ιανουαρίου 2019 και γνωστοποιούνται ξεχωριστά 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
 

8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Λογισμικό Δουλείες Σύνολο  

Κόστος     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 3.163  26.012  29.175 

Προσθήκες 562 3 565 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 3.725  26.015 29.740 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 (2.316) (12.942) (15.258) 

Αποσβέσεις χρήσης (184) (522) (706) 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 (2.500) (13.464) (15.964) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 

1.225 12.551 13.776 
    

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Λογισμικό Δουλείες Σύνολο  

Κόστος     

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 3.724  26.016 29.740 

Προσθήκες 427 36 463 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 4.151  26.051 30.203 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 (2.500) (13.464) (15.964) 

Αποσβέσεις χρήσης (285) (523) (808) 

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 (2.785) (13.987) (16.772) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 

1.366 12.064 13.431 
    

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Κτίρια 
Μεταφορικ

ά Μέσα 

Έπιπλα, 
εξαρτήματ

α και 
εξοπλισμό

ς 

Σύνολο  

Κόστος      

Επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16  6.511 1.334 170 8.015 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 

6.511  1.334 170 8.015 

Προσθήκες - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Αποσβέσεις χρήσης (881) (520) (42) (1.443) 

Καθαρή λογιστική αξία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 

5.630 814 128 6.572 
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9. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

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

Ανωνύμων Εταιρειών στην Περιφέρεια Αθηνών, με αριθμό μητρώου 69873/01/01ΑΤ/Β/10/198, στις 13 Ιουλίου 

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

συντήρηση του τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου South Stream που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια 

και το οποίο ανήκει στην εταιρεία και (β) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις 

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

προαναφερόμενες δραστηριότητες. Ο ΔΕΣΦΑ και η ΟΑΟ GAZPROM κατέχουν η κάθε μία μερίδιο 50% στην 

εταιρεία. Η εταιρεία είναι επί του παρόντος ανενεργή· επομένως, δεν έχουν παραχθεί οικονομικά 

αποτελέσματα.  

 

10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

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

μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες συνιστούν συμμετοχή 7% στη νεοσυσταθείσα εταιρεία HELLENIC 

EXCHANGE EQUITY SA. Αυτή η συμμετοχή ταξινομείται ως εύλογη αξία επιπέδου 3 στην ιεράρχηση εύλογης 

αξίας, εξαιτίας της χρήσης μη παρατηρήσιμων εισροών, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου πιστωτικού 

κινδύνου.  

 

11. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν καταθέσεις εγγυήσεων που 

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

ωφελείας, συνολικού ύψους  263 χιλ. ευρώ.  

 

12. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος 

 

(i) Φόρος εισοδήματος 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Τρέχων φόρος επί των κερδών για τη χρήση 28.780 25.369 
Προσαρμογές για τρέχοντες φόρους προηγούμενων 
χρήσεων 

- 
(594) 

Τρέχων φόρος 28.780 24.775 

Αναβαλλόμενος φόρος (2.517) 1.383 

Συνολικός φόρος μέσω αποτελεσμάτων 26.263 26.158 
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(ii) Αριθμητική συμφωνία εξόδων φόρων εισοδήματος 

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

πολλαπλασιασμένων επί τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα (2019: 24%, 2018: 29%) 

έχει ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες 
€ 

 1/1/2019 – 31/12/2019  1/1/2018 – 
31/12/2018 

Κέρδη προ φόρων  130.209  99.608 

Φόρος βάσει του 
θεσμοθετημένου φορολογικού 
συντελεστή  

 31.250  28.886 

     

Φορολογική επίδραση:     

Μη εκπεστέων εξόδων  4.312  1.385 

Προσαρμογών για τρέχοντες 
φόρους προηγούμενων χρήσεων 

 -  (594) 

Μη φορολογητέου ή ειδικά 
φορολογούμενου εισοδήματος 

 (8.260)  (3.520) 

Μεταβολής φορολογικού 
συντελεστή 

 (1.039)  - 

Έξοδα φόρων εισοδήματος  26.263  26.158 

 

  

(iii) Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις/απαιτήσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις/απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Φόρος εισοδήματος 28.780 25.369 

Προκαταβληθείς φόρος εισοδήματος για τη χρήση (23.650) (35.053) 

Επιστροφή προκαταβληθέντος φόρου εισοδήματος (1.269) - 

Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος για τη χρήση (263) (475) 

Σύνολο φορολογικών υποχρεώσεων/ (απαιτήσεων) 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 
3.598 (10.158) 

 

(iv) Αναβαλλόμενος φόρος 

Τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 14.728 9.408 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (31.545)   (28.828) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

(16.817) 
(19.420) 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως 

εξής:  

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις Σύνολο 

Κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2018 9.408 9.408 

(Χρέωση) / πίστωση στα 
αποτελέσματα 5.234 5.234 

(Χρέωση) / πίστωση στα 
λοιπά συνολικά έσοδα 86 86 

Κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 14.728 14.728 

 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Ενσώματα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Κεφαλαιοποίηση 
κόστους δανεισμού 

Άλλο Σύνολο 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 
2018 

24.422 
4.222 184 28.828 

Χρέωση / (πίστωση) στα 
αποτελέσματα 

2.894 
(169) (8) 2.717 

Χρέωση / (πίστωση) στα 
λοιπά συνολικά έσοδα 

- 
- - - 

Κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 

27.316 
4.053 176 31.545 

 

13. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Φυσικό αέριο 12.866 12.398 

Υλικά για την κατασκευή και τη συντήρηση αγωγού φυσικού αερίου 17.725 18.034 

Συνολικό κόστος: 30.591 30.432 

 
Πρόβλεψη απομείωσης για απαξιωμένο διαθέσιμο 

 
(12.245) (8.127) 

Καθαρό υπόλοιπο 18.346 22.305 

 

Πρόβλεψη απομείωσης για απαξιωμένα αποθέματα  

Ποσά σε € 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 8.127 

Υποτίμηση για τη χρήση 4.118 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 12.245 

 

Αναγνωρίστηκε ως έξοδο υποτίμησης των αποθεμάτων αξίας 4.118 χιλ. € για απομείωση κατά τη διάρκεια 

της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και καταχωρήθηκε στο κόστος πωλήσεων, στην Κατάσταση 

Συνολικών Ειεσοδημάτων. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων. 
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14. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Εμπορικές απαιτήσεις 33.010 22.102 

Πρόβλεψη για πιστωτικές ζημιές (5.059) (11.537) 

Εμπορικοί οφειλέτες (καθαρά) 27.951 10.565 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.173 1.163 

Δάνεια και προκαταβολές σε προσωπικό 315 375 

Λοιποί χρεώστες 307 330 

Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 585 576 

Προπληρωμένα έξοδα 561 518 

Εισπρακτέα έσοδα 21.173 18.557 

Σύνολο 52.065 32.084 

   
Οι προβλέψεις πιστωτικών ζημιών από εμπορικές απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 συμφωνούν με 

τις προβλέψεις ζημιών έναρξης ως εξής: 

 Λήξη χρήσης  

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Πρόβλεψη ζημιών έναρξης την 1η 
Ιανουαρίου 

11.537 6.574 

Αύξηση στην πρόβλεψη ζημιών 
αναγνωριζόμενη στα αποτελέσματα στη 
διάρκεια της χρήσης 

1.666 4.963 

 Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων 
προβλέψεων 

(8.144) - 

Πρόβλεψη ζημιών κλεισίματος την 31η 
Δεκεμβρίου 5.059 11.537 

   
 

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

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

απαιτήσεις.  

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

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

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

επιτοκίου του περιουσιακού στοιχείου.  

Για την επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία 

πραγματοποιεί τα εξής: 

 Για σημαντικούς πελάτες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 92% του συνολικού υπολοίπου, η 

Εταιρεία εκτιμά τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ξεχωριστά, βάσει των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και συνθηκών του πελάτη. 

 Για τους υπόλοιπους πελάτες, η Εταιρεία έχει καθιερώσει έναν πίνακα προβλέψεων που βασίζεται 

σε ανάλυση ανά ληκτότητα (aging analysis), η οποία βασίζεται στο ιστορικό πιστωτικής ζημίας της 

Εταιρείας. Ο πίνακας προσαρμόζεται βάσει παραγόντων που αφορούν ειδικά σε μελλοντικές 

εκτιμήσεις για τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. 
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Οι ζημίες απομείωσης στις εμπορικές απαιτήσεις παρουσιάζονται στο Κόστος πωλήσεων. Μεταγενέστερες 

ανακτήσεις ποσών που είχαν διαγραφεί προηγουμένως πιστώνονται έναντι του ίδιου κονδυλίου. 

 

 

15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις προθεσμιακές 

καταθέσεις της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Μετρητά 6  14 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές 
καταθέσεις 

136.904  217.850 

Σύνολο 136.910 217.864 

 

16. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 7.258.644 μετοχές ονομαστικής αξίας 88,04 € 
εκάστη. 
 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η Senfluga Energy Infrastructure Holdings S.A εξαγόρασε το 66% του εκδοθέντος 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτής της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής: 

Μέτοχος Αριθμός μετοχών 
Μετοχικό 

κεφάλαιο (σε 
χιλιάδες €) 

Ποσοστό 

Senfluga Energy 
Infrastructure Holdings 
S.A. 

4.790.705 421.774 66% 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

2.467.939 217.227 34% 

Σύνολο 7.258.644 639.051 100% 

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

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

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

Δεκεμβρίου 2019 και 2018, το εν λόγω αποθεματικό είχε ύψος 33.779 χιλιάδες και 25.293 χιλιάδες, αντίστοιχα. 

Το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανέμεται στους μετόχους.  

 

17. Μερίσματα 

Στις 28 Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 

186.818 χιλ. €, που αποτελείτο από 56.122 χιλ. € (περίπου 7,73 € ανά μετοχή) σε σχέση με κέρδη του 2018 

και 130.686 χιλ. € (περίπου 18,01 € ανά μετοχή) σε σχέση με κέρδη προηγούμενων ετών. Στις 19 Ιουνίου 

2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 45.500 χιλ. € 

(περίπου 6,27 € ανά μετοχή) σε σχέση με κέρδη του 2017. 
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18. Δανειακές υποχρεώσεις 

Τα δάνεια της Εταιρείας εκφράζονται σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

και την Εθνική Τράπεζα. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και όσα είναι 

πληρωτέα μετά τον ένα χρόνο καταχωρούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα δάνεια της εταιρείας 

αναλύονται ανά κύριο χρηματοδοτικό οργανισμό ως εξής: 

   

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Τράπεζα 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθε
σμες 

υποχρεώσεις 

Μακροπρόθε
σμες 

υποχρεώσεις 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  545 6.000 545 6.545 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  1.083 1.083 1.083.333 2.167 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  833 1.667 833.333 2.500 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 455 5.455 454.545 5.909 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  1.304 16.304 1.304.348 17.609 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.535 - 7.076.250 3.540 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  1.400 20.300 1.400.000 21.700 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  1.875 22.500 1.875.000 24.375 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.563 20.313 1.562.500 21.875 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  3.636 32.727 3.636.364 36.364 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  2.667 29.333 2.667 32.000 

Σύνολο Υποχρεώσεων 18.896 155.682 22.438 174.583 

 
 
Όλες οι δανειακές διευκολύνσεις έχουν σταθερά επιτόκια, ως εξής: 

Τράπεζα 

 
Τελική 

ημερομηνία λήξης 
μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

 
Επιτόκιο 
δανείου 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  17/7/2031 4,48% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  17/7/2021 4,33% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  10/7/2022 4,89% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  10/7/2032 4,98% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  31/1/2033 4,62% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19/3/2020 4,98% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/5/2035 3,88% 

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

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

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  3/11/2031 1,18% 
 

Ρήτρες δανείων  

Σύμφωνα με τους όρους των δανειακών διευκολύνσεων, η Εταιρεία υποχρεούντα να συμμορφώνεται με την 

οικονομική ρήτρα ότι ο λόγος καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια (δείκτης μόχλευσης) δεν πρέπει να 

ξεπερνάει το 50%. Η Εταιρεία συμμορφώθηκε με αυτή τη ρήτρα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.  
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19. Κρατικές επιχορηγήσεις 

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

έσοδα μαζί με την απόσβεση των επιχορηγούμενων παγίων, τα οποία κυρίως αφορούν τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται ορισμένοι περιορισμοί στη μεταβίβαση των 

επιχορηγούμενων παγίων και την τροποποίηση του νομικού καθεστώτος της Εταιρείας. Οι σχετικοί έλεγχοι 

που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές δεν εντόπισαν στοιχεία μη συμμόρφωσης με τους εν λόγω 

περιορισμούς. Η μεταβολή του υπόλοιπου των κρατικών επιχορηγήσεων αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε 
χιλιάδες € 

31/12/2019 31/12/2018 

Την 1η Ιανουαρίου 256.564 256.881 

Εισπράξεις 
επιχορηγήσεων 

2.789 10.845 

Προσαρμογές για την 
απόσβεση επιχορηγήσεων 

- 121 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (12.064) (11.283) 

Την 31η Δεκεμβρίου 247.289 256.564 

 

 

20. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

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

λεπτομέρειες σχετικά με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, βλ. Σημείωση 2.23. 

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις – 
βραχυπρόθεσμες 

1.594 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις – 
μακροπρόθεσμες 

5.080 

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 
6.674 

 

21. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

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

ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης καθενός εξ αυτών επιμετρείται και παρουσιάζεται στη βάση της 

αναμενόμενης πληρωμής των δεδουλευμένων δικαιωμάτων κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προεξοφλημένη στην παρούσα αξία, λαμβάνοντας υπόψη 

την εκτιμώμενη χρονική στιγμή της πληρωμής. Οι σωρευτικές παροχές σε κάθε περίοδο χρεώνονται στα 

αποτελέσματα, με αντίστοιχη αύξηση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Παροχές που καταβάλλονται σε 

εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.  
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Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται από την Εταιρεία στις 31.12.2019 είναι 263 (31.12.2018: 

213). Η μεταβολή της αντίστοιχης υποχρέωσης για παροχές εργαζομένων αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Την 1η Ιανουαρίου 3.995 3.972 

Έξοδα που 
αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα 

109 110 

Αναλογιστικά (κέρδη) / 
ζημίες που 
αναγνωρίστηκαν στα 
Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα 

250 (69) 

Καταβληθείσες παροχές (355) (18) 

Την 31η Δεκεμβρίου 3.999 3.995 

 

Η υποχρέωση αποζημίωσης εργαζομένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία προσδιορίστηκε μέσω 

αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους αναλογιστές. Τα κύρια ποσά 

και οι παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζονται ακολούθως: 

Βασικές παραδοχές στην αναλογιστική 
μελέτη  

στις 31/12/2019 
στις 31/12/2018 

Αναλογιστική μέθοδος επιμέτρησης: 
Μέθοδος προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδας  

Μέθοδος 
προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδας 

Μέση ετήσια μακροπρόθεσμη αύξηση του 
πληθωρισμού 

0,944% για το 2020, 
1,259% για το 2021, 
1,449% για το 2022 και 
1,761% έπειτα 

1,197% για το 2019, 
1,509% για το 2020 και 
1,740% για το 2021 και 
έπειτα 

Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας 1% 

17,384% για το 2019, 
1,197% για το 2020  
1,509% για το 2021 και 
1,740% για το 2022 και 
έπειτα 

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,80% 1,60% 

 

Η ευαισθησία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών σε μεταβολές των βασικών παραδοχών αναλύεται 

ως εξής: 

 Μεταβολή παραδοχής 
Επίδραση στην υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών 

  31/12/2019 31/12/2019 

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

Ρυθμός αύξησης μισθών Μείωση κατά 0,5% Μείωση κατά 3,4% 

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

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

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

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

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογισμένη βάσει της μεθόδου προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 

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

παροχών που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
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22. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές    20.498 20.199 

Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 1.272 466 

Διάφοροι πιστωτές 1.455 2.154 

Προκαταβολές πελατών 18.053 13.316 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 22.978 24.030 

Συνδεδεμένα μέρη (μέτοχοι) (βλ. Σημείωση 24) 384 - 

Υποχρέωση στην ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 

4.299 4.299 

Σύνολο 68.939 64.464 

 
 
 

23. Λοιποί φόροι πληρωτέοι 

Οι συνολικοί λοιποί φόροι πληρωτέοι της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 2.957 401 

Φόροι και τέλη μισθωτών 
υπηρεσιών  

1.616 302 

Φόροι και τέλη αμοιβών τρίτων  6 11 

Λοιποί φόροι και τέλη 94 158 

Σύνολο 4.673 872 

 
 

24. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

 
α. Μέτοχοι της Εταιρείας 

Όνομα 
Τόπος 

ιδρύσεως 
Δικαιώματα 
ιδιοκτησίας 

Senfluga Energy Infrastructure 
Holdings SA 

Ελλάδα 66% 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Ελλάδα 34% 

 

Η Senfluga Energy Infrastructure Holdings SA ενοποιεί την Εταιρεία στις δικές της χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις με βάση τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.  
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β. Συνδεδεμένες εταιρείες 

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

εταιρείας, Senfluga Energy Infrastructure Holdings SΑ. Τα υπόλοιπα σχετίζονται κυρίως με υποχρεώσεις που 

αφορούν αποσπασμένα διευθυντικά στελέχη. 

   
Υποχρεώσεις: 31/12/2019 31/12/2018 

SNAM S.p.A. 180 - 

ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U. 90 - 

FLUXYS EUROPE B.V.B.A. 114 - 

Σύνολο 384 - 

 

Το Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) κατέχει το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης σε σχέση με συναλλαγές 
συνδεδεμένων μερών και οφειλόμενα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων με συνδεδεμένα 
μέρη δημοσίου (government-related entities) 
 
γ. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Μέλη Δ.Σ.    103 67 

Μέλη Ε.Σ. - 108 

Σύνολο 103 175 

 

 

25. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους· οι πιο σημαντικοί είναι ο κίνδυνος 

της αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου επιτοκίου), ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύουν στην 

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

επίδοση της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.9, τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα που 

χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις και τα τραπεζικά δάνεια. Από καιρού εις καιρόν, η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει και 

αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων, όπως περιγράφεται ακολούθως: 
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25.1  Κίνδυνος αγοράς 

 
25.1.1. Κίνδυνος επιτοκίου 

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 19, όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Όλα τα 

δάνεια έχουν σταθερά επιτόκια, επομένως υφίσταται κίνδυνος εύλογης αξίας. Η Διοίκηση παρακολουθεί 

συνεχώς τις διακυμάνσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρίας και εκτιμά, σε 

ατομική βάση, τη διάρκεια των δανείων και τη διαφορά μεταξύ σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων. Το 

μέσο σταθμικό επιτόκιο των δανείων (3,82%) συμβαδίζει με τα τρέχοντα επιτόκια που προσφέρονται από τις 

τράπεζες, επομένως η εύλογη αξία των δανείων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία. 

 
 

25.1.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

και η πλειονότητα των υποχρεώσεών της είναι σε Ευρώ.  

25.2.   Πιστωτικός κίνδυνος  

Διαχείριση κινδύνων 

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

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από τις εμπορικές απαιτήσεις. 

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

μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο βρίσκεται εκτεθειμένη η Εταιρεία σε σχέση με τα αντίστοιχα 

περιουσιακά στοιχεία, και ο οποίος, κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπά 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

52.065 77.761 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 136.910  217.864 

Σύνολο κυκλοφορούντων 188.975 295.625 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις απαιτήσεις της και ο πιο σημαντικός χρήστης του Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) είναι η ΔΕΠΑ ΑΕ.  

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

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

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

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, το προφίλ ληκτότητας και την ύπαρξη προηγούμενης οικονομικής 

δυσχέρειας. Οι ομάδες πιστωτικού κινδύνου αξιολογούνται στη βάση του ιστορικού ζημίας κάθε ομάδας. Το 

ιστορικό ζημίας αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.  

 
Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων βασίζεται στην πιστωτική πολιτική της Εταιρείας συμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 9. Πελάτες που χαρακτηρίζονται επισφαλείς επαναξιολογούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς για 

την εκτιμώμενη ζημία που αναμένεται, και καθορίζεται η κατάλληλη πρόβλεψη απομείωσης. 
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας επενδύονται κυρίως σε αντισυμβαλλόμενους με πολύ 

θετική αξιολόγηση και με πολύ βραχυπρόθεσμη λήξη. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που υπόκεινται στο μοντέλο αναμενόμενων 

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

εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας. Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη μέθοδο ΔΠΧΑ 9 για την 

επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών με χρήση πρόβλεψης για τις αναμενόμενες ζημίες σε όλη 

τη διάρκεια ζωής, σε όλες τις εμπορικές απαιτήσεις. Βλ. Σημείωση 14. 

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

η ζημία απομείωσης που προσδιορίστηκε ήταν ασήμαντη. 

 

25.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

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

και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων επαρκούς ποσού, 

προκειμένου να τηρούνται εγκαίρως οι υποχρεώσεις. 

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

διαθέσιμων και ισοδύναμων, και πιστωτικών ορίων.  

Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει μια ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από υποχρεώσεις σε προμηθευτές, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες 

διευθέτησής τους. 

 

31/12/2019 Έως 1 έτος Από 1 ως 
5 έτη 

Περισσότερα 
από 5 έτη 

Δανειακές 
υποχρεώσεις 18.896 56.530 99.152 

Μισθώσεις 1.623 1.516 12.283 

Προμηθευτές 20.882 - - 

    

    
31/12/2018 Έως 1 έτος Από 1 ως 5 

έτη 
Περισσότερα 

από 5 έτη 
Δανειακές 
υποχρεώσεις 22.438 61.988 112.596 

Μισθώσεις - - - 

Προμηθευτές 32.711 - - 
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25.4. Διαχείριση Κεφαλαίου 

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

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

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

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

Η Εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμόζει το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλεται στους μετόχους και την 

απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να εκδίδει νέες μετοχές ή να εκποιεί περιουσιακά στοιχεία ώστε να 

μειώνονται οι οφειλές.  

Ένα σημαντικό μέσο της διαχείρισης κεφαλαίου είναι η χρήση του λόγου του καθαρού χρέους προς τα ίδια 

κεφάλαια (δείκτης μόχλευσης), ο οποίος παρακολουθείται σε εταιρικό επίπεδο. Το καθαρό χρέος συνίσταται 

στα έντοκα δάνεια και γραμμάτια, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Ποσά σε € 31/12/2019 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 155.682 

Βραχυπρόθεσμο μερίδιο μακροπρόθεσμων δανειακών 
υποχρεώσεων 

18.896 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (136.910) 

Καθαρό χρέος 37.668 

Σύνολο καθαρής θέσης 866.801 

   

Καθαρό χρέους/ίδια κεφάλαια 4% 

  
 
 

26. Επιμέτρηση εύλογης αξίας 

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας στα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων (Σημείωση 10), η οποία ταξινομείται στο επίπεδο 3. Ακολούθως παρατίθεται η 

επεξήγηση κάθε επιπέδου.  

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

ενεργή αγορά (όπως τα εισηγμένα παράγωγα και οι μετοχικές κινητές αξίες) βασίζεται στις χρηματιστηριακές 

τιμές στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα 

μέσα περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1. 

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

ενεργή αγορά (π.χ. εξωχρηματιστηριακά παράγωγα) προσδιορίζεται βάσει τεχνικών αποτίμησης οι οποίες 

μεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε 

εκτιμήσεις που αφορούν συγκεκριμένες οντότητες. Εφόσον όλες οι σημαντικές εισροές που απαιτούνται για 

την εύλογη αξίας ενός μέσου είναι παρατηρήσιμες, το μέσο κατατάσσεται στο επίπεδο 2. 

Επίπεδο 3: Εφόσον μία ή περισσότερες από τις σημαντικές εισροές δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα 

δεδομένα της αγοράς, το μέσο κατατάσσεται στο επίπεδο 3. Σε αυτή την περίπτωση εμπίπτουν οι μη 

εισηγμένες μετοχικές κινητές αξίες. 
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Η πολιτική της Εταιρείας είναι να αναγνωρίζει μεταφορές προς και από τα επίπεδα ιεράρχησης εύλογης αξίας 

στο τέλος της περιόδου αναφοράς.   

 
 
27. Προβλέψεις  

 
Οι μεταβολή των προβλέψεων στη διάρκεια της χρήσης αναλύεται ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλιάδες € 
1/1/2019 – 
31/12/2019 

Υπόλοιπο έναρξης της χρήσης 21.931 

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων προβλέψεων (557) 

Υπόλοιπο στη λήξη της χρήσης 21.374 

 
 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

(i) Διαφορές επίδικες ή υπό διαιτησία  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπήρχε ένας αριθμός αξιώσεων τρίτων και δικαστικών προσφυγών κατά της 

Εταιρείας που σχετίζονταν με εμπορικές και άλλες διαφορές. Επίσης υπήρχαν προσφυγές κατά της Εταιρείας 

που αφορούσαν αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις γης σε σχέση με την κατασκευή-επέκταση του αγωγού 

και άλλων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των διαφορών και τις 

συστάσεις του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ίση με το εκτιμώμενο ποσό 

του διακανονισμού των προαναφερόμενων διαφορών, ύψους 21,374 χιλ. ευρώ. 

 (ii) Φορολογικός έλεγχος 

Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ως την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 ως 2013, 

πραγματοποιήθηκαν ειδικοί φορολογικοί έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 από τον 

νόμιμο ελεγκτή του και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις χρήσεις 2014 

ως 2018, πραγματοποιήθηκαν ειδικοί φορολογικοί έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 από 

τον νόμιμο ελεγκτή του και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2019, 

ο φορολογικός έλεγχος του νόμιμου ελεγκτή βάσει των προβλέψεων του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο έλεγχος δεν αναμένεται να καταλήξει σε σημαντικές πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

(i) Εγγυητικές επιστολές 

Η Εταιρεία είχε παράσχει τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές σε προμηθευτές: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2019 31/12/2018 

Υποχρεώσεις    

Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών 17.253 4.517 

Εγγυητικές επιστολές από τρίτα μέρη 17.253 4.517 
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28. Δεσμεύσεις  

 

28.1  Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις για τη λειτουργική μίσθωση μεταφορικών μέσων και κτηρίων. Από την 1η 

Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης και υποχρεώσεις 

από μισθώσεις για τις αντίστοιχες μισθώσεις μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 (βλ. Σημείωση 2.22 και 

Σημείωση 7 για περαιτέρω πληροφορίες).  

Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας βάσει αυτών των λειτουργικών μισθώσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 

αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2018 

Έως 1 έτος 1.378.000 

Από 2 ως 5 έτη 803.000 

Πλέον των 5 ετών 12.710.047 

Σύνολο 14.891.047 

 

28.2  Άλλες δεσμεύσεις 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 2019 2018 

Υποχρεώσεις    

Δεσμεύσεις για έργα υπό κατασκευή  36.285 104.476 

Σύνολο 36.285 104.476 

 

 

29. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν την εγγύηση καλής εκτέλεσης σε σχέση με τη 

σύμβαση 497/12 με την Εγνατία Οδό, αξίας 145 χιλ. ευρώ.  

 

30. Αναταξινομήσεις 

Στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του 2018 αναταξινομήθηκαν τα ακόλουθα ποσά, για λόγους 

καλύτερης παρουσίασης: 

i) Φορολογική απαίτηση αξίας 35.528 χιλ. € από το κονδύλιο «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» 

στο «Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος». 

ii) Προβλέψεις ύψους 21.387 χιλ. € από το κονδύλιο «Προβλέψεις» στο «Εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις». 

iii)  Ποσό ύψους 17.951 χιλ. € από το κονδύλιο «Προβλέψεις» στο «Εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις». 

iv) Φορολογική υποχρέωση ύψους 25.369 χιλ. € από το κονδύλιο «Λοιποί φόροι πληρωτέοι» στο 

«Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος». 
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31.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

 

Η επιδημία της νόσου COVID-19 εξελίχθηκε ραγδαία στη διάρκεια του 2020, με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. 

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

οικονομική δραστηριότητα. Η Διοίκηση έλαβε μια σειρά μέτρων με στόχο την παρακολούθηση και πρόληψη 

της επίδρασης της νόσου COVID-19, όπως μέτρα για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων (π.χ. 

τήρηση αποστάσεων και εργασία από το σπίτι) και τη διασφάλιση της ορθής συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης των εγκαταστάσεων που είναι κρίσιμες για τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Σε αυτό το στάδιο, οι επιπτώσεις στις εμπορικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας μας είναι 

περιορισμένες. Η Διοίκηση θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις διάφορες πολιτικές και συστάσεις των 

εθνικών οργανισμών και παράλληλα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η Εταιρεία να εξακολουθήσει να 

λειτουργεί με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο, χωρίς κίνδυνο για την υγεία του προσωπικού της. 

 

Βλ. και Σημείωση 2.2. 

 

 

Αθήνα, 18/5/2020 

 

 

 Ιωάννης Μιχόπουλος       
   Πρόεδρος του ΔΣ 

  

Παναγιώτης Ταμπούρλος 

Μέλος ΔΣ 

Nicola Battilana   

Aνώτατος Εκτελεστικός 

Διευθυντής 

 

 

   

          Thierry Grauwels 

Ανώτερος Οικονομικός 

Διευθυντής 

       Χριστιάνα Μούγιου 

         Διευθύντρια Λογιστηρίου 
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Μεταφορά 
φυσικού 
αερίου 

 
Υπηρεσίες 

χρήσης 
εγκατάσταση

ς ΥΦΑ 

Εξισορρόπησ
η φορτίου 

Άλλες 
δραστηριότητε

ς ΦΑ 

 
Μη 

ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητε

ς 

Συμμετοχές 
Φόρτωση 
ΥΦΑ σε 
φορτηγά 

 
Φόρτωση 
ΥΦΑ σε 
πλοία 

Ασφάλεια 
εφοδιασμο

ύ 

 

 s01 s02 s03 s05 s06 s07 s08 s09 s10  
           

 
01/01/2019

-
31/12/2019 

01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2019
-

31/12/2019 

01/01/2019
-

31/12/2019 

01/01/2019
-

31/12/2019 

01/01/2019
-

31/12/2019 

Σύνολ
ο 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ          
 

Κύκλος εργασιών 121.226 97.754 13.840 883 5.217 0 0 0 4.430 243.349 

Μείον: Κόστος πωλήσεων -65.606 -16.718 -13840 -258 -1.763 0 -19 -158 -13.942 -112.305 

Μικτά κέρδη 55.620 81.036 0 624 3.454 0 -19 -158 -9.512 131.044 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 2.960 -64 0 0 70 4 0 1 11.361 14.332 
 58.580 80.971 0 624 3.524 4 -19 -157 1.849 145.376 
 

         
 

Έξοδα διοίκησης -11.009 -4.452 0 -105 -739 0 0 0 0 -16.304 

Έξοδα διάθεσης -409 -109 0 -4 -32 0 0 0 0 -554 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -823 -94 0 0 -159 0 0 0 -1.849 -2.926 

Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 9.511 2.553 0 0 0 0 0 0 0 12.064 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 55.851 78.870 0 515 2.594 4 -19 -157 0 137.656 

Χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό -4.718 -2.742 0 0 13 0 0 0 0 -7.447 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  51.133 76.127 0 515 2.607 4 -19 -157 0 130.209 

Φόρος εισοδήματος -8.767 -16.808 0 -115 -572 -1 0 0 0 -26.263 

Κέρδη / (ζημιές) χρήσης 42.366 59.318 0 400 2.035 3 -19 -157 0 103.946 

         
 

 

Καθαρά κέρδη χρήσης 42.366 59.318 0 400 2.035 3 -19 -157 0 103.946 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα           

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) -214 -50 0 33 -17 0 0 -1 0 -250 

Αναβαλλόμενος Φόρος 64 15 0 1 5 0 0 0 0 85 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα µετά από φόρους -150 -35 0 34 -12 0 0 -1 0 -164 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 42.216 59.283 0 434 2.023 3 -19 -158 0 103.781 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 

Μεταφορά 
φυσικού 
αερίου 

 
Υπηρεσίες 

χρήσης 
εγκατάστασ

ης ΥΦΑ 

Εξισορρόπη
ση φορτίου 

Άλλες 
δραστηριότητ

ες ΦΑ 

 
Μη 

ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητ

ες 

Συμμετοχές 
Φόρτωση 
ΥΦΑ σε 
φορτηγά 

 
Φόρτωση 
ΥΦΑ σε 
πλοία 

Ασφάλεια 
εφοδιασμού 

Σύνολο 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019  

Πάγια περιουσιακά στοιχεία          
 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 820.199 370.455 0 113 1.757 0 364 279 0 1.193.167 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.430 1 0 0 0 0 0 0 0 13.431 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 0 0 355 0 0 0 355 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 0 0 0 0 0 350 0 0 0 

350 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 152 111 0 0 1 0 0 0 0 263 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 833.781 370.567 0 113 1.757 705 364 279 0 1.207.566 

 
         

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          
 

Αποθέματα 5.390 12.675 0 0 282 0 0 0 0 18.346 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 38.235 8.952 0 273 2.908 0 0 0 1.696 52.065 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 43.270 59.433 0 537 3.170 500 10.000 20.000 0 136.910 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 86.896 81.060 0 810 6.359 500 10.000 20.000 1.696 207.321 

 
         

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 920.676 451.627 0 923 8.116 1.205 10.364 20.279 1.696 1.414.887 
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
 

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

Αποθεματικά 24.080 8.984 0 57 658 0 0 0 0 33.779 

Αδιανέμητα κέρδη 103.574 86.999 0 1.186 2.437 3 -70 -158 0 193.971 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 571.698 256.786 0 2.243 5.095 1.208 9.930 19.842 0 866.801 

 
         

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
 

Δανειακές υποχρεώσεις 90.871 64.811 0 0 0 0 0 0 0 155.682 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 2.692 914 0 6 384 0 0 2 0 3.998 

Κρατικές επιχορηγήσεις 178.851 68.272 0 0 147 0 0 18 0 247.289 

Προβλέψεις 23.820 -2.426 0 -1 -19 0 0 0 0 21.374 

Μισθώσεις 1.242 3.831 0 0 6 0 0 0 0 5.080 

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

Λογαριασμός δια-δραστηριότητας -6.930 5.827 0 -1.693 1.455 -3 441 304 598 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12.698 4.043 0 6 71 0 0 0 0 16.817 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 303.390 145.271 0 -1.682 2.045 -3 441 324 598 450.385 

 
         

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 43.318 23.801 0 97 526 0 1 105 1.091 68.939 

Μισθώσεις 390 1.202 0 0 2 0 0 0 0 1.594 

Δανειακές υποχρεώσεις 10.676 8.220 0 0 0 0 0 0 0 18.896 

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 4.091 512 0 107 -148 0 -8 7 111 4.673 

Υποχρεώσεις φόρου  εισοδήματος -12.888 15.834 0 157 596 1 0 1 -104 3.598 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 45.588 49.570 0 361 977 1 -7 113 1.098 97.700 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 348.978 194.841 0 -1.320 3.021 -2 434 437 1.696 548.086 

 
         

 
 

         
 

 
         

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 920.676 451.627 0 923 8.116 1.205 10.364 20.279 1.696 1.414.887 
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Μεταφορά 

φυσικού 
αερίου 

 
Υπηρεσίες 
χρήσης 
εγκατάστασης 
ΥΦΑ 

Εξισορρόπ
ηση 
φορτίου 

Άλλες 
δραστηριότ
ητες ΦΑ 

 
Μη 
ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητε
ς 

Συμμετοχές 
Φόρτωση 
ΥΦΑ σε 
φορτηγά 

 
Φόρτωση 

ΥΦΑ σε 
πλοία 

Ασφάλεια 

εφοδιασμού 
 

 s01 s02 s03 s05 s06 s07 s08 s09 s10  
           

 1/1/2018-
31/12/2018 

1/1/2018-
31/12/2018 

1/1/2018-
31/12/201

8 

1/1/2018-
31/12/201

8 

1/1/2018-
31/12/2018 

1/1/2018-
31/12/201

8 

1/1/2018-
31/12/201

8 

1/1/2018-
31/12/201

8 

1/1/2018-
31/12/201

8 
Σύνολο 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ          
 

Κύκλος εργασιών 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 

Μικτά κέρδη 81.158 23.674 0 528 2.049 -4 0 -1 -1.728 105.676 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 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 διοίκησης -9.679 -3.109 0 -202 -505 0 0 0 0 -13.495 

Έξοδα διάθεσης -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 επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 9.648 1.635 0 0 0 0 0 0 0 11.283 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 81.394 21.925 0 319 1.622 -118 0 -1 0 105.140 

Χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό -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 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  77.180 20.517 0 320 1.711 -118 0 -1 0 99.608 

Φόρος εισοδήματος -20.123 -5.481 0 -87 -468 0 0 0 0 -26.159 

Κέρδη / (ζημιές) χρήσης 57.056 15.036 0 233 1.243 -118 0 -1 0 73.450 

         
 

 

Καθαρά κέρδη 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 44 37 0 1 6 0 0 0 0 88 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα µετά από φόρους 64 43 0 1 7 0 0 0 0 115 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 57.121 15.079 0 234 1.250 -118 0 -1 0 73.564 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 

Μεταφορά 
φυσικού 
αερίου 

 
Υπηρεσίες 

χρήσης 
εγκατάσταση

ς ΥΦΑ 

Εξισορρόπηση 
φορτίου 

Άλλες 
δραστηρι

ότητες 
ΦΑ 

 
Μη 

ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητες 

Συμμετοχές 
Φόρτωση 
ΥΦΑ σε 
φορτηγά 

 
Φόρτωση 
ΥΦΑ σε 
πλοία 

Ασφάλεια 
εφοδιασμο

ύ Σύνολο 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
31/12/201

8 
31/12/2018 31/12/2018 

31/12/20
18 

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

8 
31/12/201

8 
31/12/2018  

Πάγια περιουσιακά στοιχεία          
 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 854.916 361.630 0 311 2 0 0 237 0 1.217.096 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.762 1 0 13 0 0 0 0 0 13.776 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 0 0 355 0 0 0 355 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 0 0 0 0 0 350 0 0 0 

350 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 143 117 0 0 1 0 0 0 0 261 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 868.821 361.748 0 324 3 705 0 237 0 1.231.838 

 
         

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          
 

Αποθέματα 8.709 13.063 0 0 533 0 0 0 0 22.305 

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 130.015 50.464 0 786 6.100 500 10.000 20.000 0 217.864 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 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 
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
 

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

Αποθεματικά 19.363 5.420 0 23 487 0 0 0 0 25.293 

Αδιανέμητα κέρδη 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 

 
         

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
 

Δανειακές υποχρεώσεις 101.553 73.030 0 0  0 0 0 0 174.583 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 2.745 789 0 25 435 0 0 0 0 3.995 

Κρατικές επιχορηγήσεις 188.057 68.127 0 380  0 0 0 0 256.564 

Προβλέψεις 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 

Λογαριασμός δια-δραστηριότητας -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          
 

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

Δανειακές υποχρεώσεις 14.218 8.220 0 0 0 0 0 0 0 22.438 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 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 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 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 
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Σημειώσεις επί των Λογιστικά Διαχωρισμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ για τη χρήση 2019, σύμφωνα με 
την Απόφαση αρ. 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 (ΡΑΕ) και αφορά την κατανομή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε 

διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητά της. Οι διαχωρισμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή δομή, τις απαιτήσεις και  

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

διαφορετικές νομικές οντότητες.  

 

 2.α Αρχές και Κανόνες Κατανομής του Λογιστικού Διαχωρισμού    
 

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΡΑΕ, πρέπει να καταρτίζει λογιστικά διαχωρισμένους εσωτερικούς 

λογαριασμούς για κάθε διακριτή δραστηριότητα. Η κατάρτιση των διαχωρισμένων λογαριασμών 

πραγματοποιήθηκε με παρέκταση, με κατανομή των λογαριασμών της εταιρείας άμεσα ή έμμεσα στις 

δραστηριότητες που αφορούν. 

Λογαριασμοί που αφορούν αποκλειστικά μία δραστηριότητα αποδίδονται άμεσα σε αυτή τη δραστηριότητα. Για 

τους λογαριασμούς που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία δραστηριότητα διότι σχετίζονται με 

περισσότερες από μία δραστηριότητες ή με το σύνολο της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (π.χ. 

νομική υπηρεσία, μηχανογράφηση, λογιστήριο) έχουν επιλεγεί και εγκριθεί τυποποιημένοι κανόνες προκειμένου 

να πραγματοποιείται η κατανομή. Η Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου χρησιμοποίησε αυτούς τους 

εγκεκριμένους κανόνες για να κατανείμει έμμεσα στις διακριτές δραστηριότητές της τα στοιχεία των λογαριασμών 

που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα. 

 

2.β Αρχές και Κανόνες Κατανομής για την Κατάρτιση Ετήσιων Λογιστικά Διαχωρισμένων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι λογιστικά διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται εξωλογιστικά, με περαιτέρω κατανομή 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο και βάσει των οδηγιών που δόθηκαν με την Απόφαση 332/2016 της ΡΑΕ, η Εταιρεία καθόρισε 

τις ακόλουθες 10 δραστηριότητες:  

 
1. Μεταφορά Φυσικού Αερίου - S01  

2. Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ - S02  

3. Φορτίο εξισορρόπησης - S03 

4. Υποστηρικτικές δραστηριότητες - S04 (ενδιάμεσος λογαριασμός) 

5. Άλλες δραστηριότητες ΦΑ - S05 

6. Μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες - S06 

7. Συμμετοχές σε άλλες εταιρείες - S07 

8. Φόρτωση ΥΦΑ σε φορτηγά - S08 

9. Φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία - S09  

10. Ασφάλεια εφοδιασμού - S10 
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Στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου καταρτίστηκαν λογιστικά διαχωρισμένες Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής 

Θέσης και Καταστάσεις Συνολικών Εισοδημάτων για κάθε μία από τις διακριτές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου 

των Ολοκληρωμένων Διαχειριστών Φυσικού Αερίου.  

 

 

Οι λογιστικά διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα και τις ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και τις αρχές λογιστικού διαχωρισμού. 

 

3.α Άμεση Κατανομή των Λογαριασμών στην Οικεία Δραστηριότητα   
 

Λογαριασμοί που σχετίζονται άμεσα με μία δραστηριότητα αποδίδονται άμεσα και εξ ολοκλήρου σε αυτή τη 

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

λογαριασμού. Ο άμεσος τρόπος κατανομής ενός λογαριασμού σε μια δραστηριότητα αφορά την απόδοση χωρίς 

χρήση ενδιάμεσης μεθόδου επιμερισμού και πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια κάθε δραστηριότητας 

(π.χ. μέσω χρόνου ή με άλλη άμεση απόδοση). 

 

3.β Έμμεση Κατανομή των Λογαριασμών στην Οικεία Δραστηριότητα  

Λογαριασμοί που δεν είναι δυνατό να αποδοθούν άμεσα σε μία δραστηριότητα πρέπει να διαχωρίζονται με κλείδες 

επιμερισμού. Η κατανομή πρέπει να βασίζεται σε κλείδες επιμερισμού και να σχετίζεται με τη φύση του 

λογαριασμού.  

 

4. Σημειώσεις επί των δραστηριοτήτων 

α) Η S03 (περαιτέρω διαχωριζόμενη σε S03A-αέριο εξισορρόπησης και S03Β-αέριο λειτουργίας) αποτελεί 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 

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

αυτών που επιτρέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ: έξοδα είναι μόνο το αντίτιμο αγοράς του αερίου 

λειτουργίας και του αερίου εξισορρόπησης, και το κόστος μεταφοράς του αερίου εξισορρόπησης στους Χρήστες· 

έσοδα είναι μόνο οι (ισόποσες) χρεώσεις του ΔΕΣΦΑ προς τους Χρήστες. Σε αυτή τη δραστηριότητα δεν 

αντιστοιχούν πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

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

ενδιάμεσο λογαριασμό, ο οποίος εν συνεχεία διαχωρίζεται σε δραστηριότητες σύμφωνα με τις κλείδες 

επιμερισμού και τα ειδικά αναφερόμενα στο παρόν. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά, τις υπηρεσίες διοίκησης και διοικητικής υποστήριξης, τις οικονομικές υπηρεσίες, τις νομικές 

υπηρεσίες, τη στρατηγική και ανάπτυξη, της υπηρεσίες πληροφορικής (όταν δεν αφορούν συγκεκριμένη 

δραστηριότητα), τις δημόσιες σχέσεις και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον εσωτερικό έλεγχο, την ασφάλεια, την 

ποιότητα και την υγιεινή (όταν δεν αφορά συγκεκριμένη δραστηριότητα), την παρακολούθηση των κινδύνων, κ.λπ.  

γ) Η S05 (που διαχωρίζεται περαιτέρω σε S05Α-άλλες δραστηριότητες ΦΑ και ΕΣΦΑ και S05Β-άλλες 

δραστηριότητες ΥΦΑ) αποτελεί τη δραστηριότητα παρακολούθησης άλλων δραστηριοτήτων φυσικού αερίου. 

Πρόκειται για δραστηριότητες τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες S01 και 

S02 αντίστοιχα, και οι οποίες ρυθμίζονται με ειδική αναφορά στον Κανονισμό Τιμολόγησης και τις σχετικές 

αποφάσεις της ΡΑΕ περί λογιστικού διαχωρισμού.  
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Επομένως, σε αυτή τη δραστηριότητα δεν αντιστοιχούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός από ορισμένες μελέτες 

που θα μεταφερθούν στην S01 και την S02 κατά τη χρήση 2019. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην S05 

ορίζονται με την απόφαση ΡΑΕ αρ.O-62313 / 13.10.2015 (Παράρτημα) και έχουν ως εξής:  

 Στην S05A-άλλες δραστηριότητες ΦΑ-ΕΣΦΑ, οι δραστηριότητες είναι: υπηρεσίες ΦΑ, υπηρεσίες μετρολογίας, 

πιστοποίηση συγκολλητών πολυαιθυλενίου και εκπαίδευση τεχνικών ΦΑ, ενώ για την S05B-άλλες 

δραστηριότητες ΥΦΑ, οι δραστηριότητες είναι:  

 Φόρτωση, ψύξη, εισαγωγή ή ύδρευση πλοίων ΥΦΑ. 

 

δ) Η S10 (Λογαριασμός Ασφάλειας Εφοδιασμού) αποτελεί ειδική μη κερδοσκοπική δραστηριότητα που αφορά τη 

διαχείριση του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού. Η διαχείριση του λογαριασμού πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδει η ΡΑΕ και, βάσει αυτών, «διαχωρίζεται» από τις υπόλοιπες ενέργειες του 

ΔΕΣΦΑ. Έτσι, αυτή η δραστηριότητα δεν συμμετέχει στην έμμεση κατανομή ούτε λαμβάνει έξοδα και έσοδα πέραν 

αυτών που επιτρέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ: έσοδα είναι μόνο το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 

και οι τόκοι στον λογαριασμό και έξοδα είναι μόνο οι αποζημιώσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού και τυχόν 

χρεωστικοί τόκοι. Επίσης δεν αντιστοιχούν σε αυτή πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

5. Μέθοδοι Κατανομής  

 

Άμεση Κατανομή 

Για την παρακολούθηση των λογιστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις επί μέρους παρατηρήσεις ανωτέρω, 

τηρούνται εσωτερικά χωριστοί λογαριασμοί, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ), στους οποίους καταχωρούνται διακριτά τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, καθώς και τα 

αντίστοιχα έσοδα και έξοδα.  

Για το σκοπό αυτό κάθε συναλλαγή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό της έγγραφο (τιμολόγιο αγοράς/πώλησης, 

αποδεικτικό είσπραξης/πληρωμής) χαρακτηρίζονται από το αρμόδιο προσωπικό και καταχωρούνται στον 

λογαριασμό της οικείας δραστηριότητας (ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). Ομοίως, οι ώρες εργασίας του προσωπικού 

της εταιρείας κατανέμονται με άμεση κατανομή. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια ειδική εφαρμογή (es-

project). 

Έμμεση κατανομή 

Συναλλαγές που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα διότι αφορούν πάνω από μία 

δραστηριότητα ή και το σύνολο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταχωρούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, στις Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες - S04. Στο τέλος της χρήσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών που έχουν συγκεντρωθεί στην S04 

κατανέμονται με βάση τις κλείδες επιμερισμού που έχει ορίσει η ΡΑΕ. Στις επόμενες χρήσεις ο ΔΕΣΦΑ προτίθεται 

να προβαίνει σε ενδιάμεση προκαταρκτική κατανομή ανά τρίμηνο, με σκοπό την έγκαιρη προεπισκόπηση της 

Ανακτήσιμης Διαφοράς.  Σημειώνεται ότι η έμμεση κατανομή δεν εφαρμόζεται για τις S03 και S10. 

 

Ακολουθεί ανάλυση και σχολιασμός των κλείδων επιμερισμού της έμμεσης κατανομής, σύμφωνα με την οδηγία 

332/2016 της ΡΑΕ: 

 

 

Α) Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητικού Δραστηριότητας 
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Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τη δημιουργία των παγίων στοιχείων της εταιρείας κατανέμονται 

βάσει της κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Πάγιου Ενεργητικού 

Δραστηριότητας». Αυτή η κλείδα επιμερισμού αντανακλά το ύψος του συνόλου του πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της δραστηριότητας που έχουν κατανεμηθεί άμεσα προς τα συνολικά πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που έχουν κατανεμηθεί άμεσα και εφαρμόζεται για τον επιμερισμό 

των υπολοίπων λογαριασμών που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων. 

Όσον αφορά την έμμεση κατανομή του πάγιου ενεργητικού: 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Τιμολόγησης (δηλ. περιλαμβάνονται σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή Κατάλογο 

Μικρών Έργων εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ) κατανέμονται στις S01 και S02, κατ’ αναλογία των 

άμεσα κατανεμημένων παγίων. 

2. Οι S03A, S03B και S10 δεν περιλαμβάνουν πάγια περιουσιακά στοιχεία, λόγω του ειδικού 

σκοπού τους. 

 

Β) Κύκλος εργασιών δραστηριότητας  

Λογαριασμοί που σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για την εταιρεία κατανέμονται βάσει της κλείδας 

επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας». Αυτή η κλείδα επιμερισμού αντανακλά τον κύκλο 

εργασιών της δραστηριότητας σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας (εξαιρουμένων 

των εσόδων από τις S03 και S10). Εφαρμόζεται κυρίως για την κατανομή των υπόλοιπων 

λογαριασμών που συνδέονται με απαιτήσεις (π.χ πελάτες). 

Οι δραστηριότητες S03Α, S03B και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, δεν λαμβάνουν έσοδα 

επιμερισμού (γενικά δεν συμμετέχουν σε καμία κατανομή) και δεν συμμετέχουν στην έμμεση 

κατανομή. Τα έσοδά τους σχετίζονται στενά με τον σκοπό τους, δηλ. για τις S03Α και S03B τα έσοδα 

από τη διάθεση αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 

αερίου εξισορρόπησης, ενώ για την S10 τα τέλη ασφάλειας εφοδιασμού και οι τόκοι του λογαριασμού 

ασφάλειας εφοδιασμού. Για του σκοπούς υπολογισμού της κλείδας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα 

ποσά που συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς εσόδων αυτών των δραστηριοτήτων. 

Γ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Λογαριασμοί που σχετίζονται με τις αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού της εταιρείας κατανέμονται 

βάσει της κλείδας επιμερισμού «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού». Αυτή η κλείδα επιμερισμού 

σχετίζεται με το ύψος της μισθοδοσίας της δραστηριότητας ως προς τη συνολική μισθοδοσία της 

εταιρείας. Εφαρμόζεται για την κατανομή του υπολοίπου λογαριασμών που συνδέονται με την 

απασχόληση του προσωπικού. Αυτή η κλείδα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει των μισθών των 

υπαλλήλων που πραγματικά απασχολούνται στη δραστηριότητα και όχι βάσει των μισθών των 

καταγεγραμμένων υπαλλήλων.  

Οι δραστηριότητες S03Α, S03B και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, λαμβάνουν μόνο τα 

επιτρεπόμενα έξοδα και δεν συμμετέχουν στις έμμεσες κατανομές. 

Δ) Καθαρά αποτελέσματα δραστηριότητας  
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Λογαριασμοί που σχετίζονται περισσότερο με το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης της εταιρείας από ό,τι 

με τον Κύκλο Εργασιών της μπορούν να κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού «Καθαρά 

Αποτελέσματα Δραστηριότητας». Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της κλείδας αποτελεί 

ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών στη λήξη χρήσης. Ιδίως σε περίπτωση ζημιογόνας 

δραστηριότητας, οι κερδοφόρες δραστηριότητες θα επιβαρυνθούν αναλογικά με τον υπόλοιπο φόρο. 

Οι δραστηριότητες S03Α, S03B και S10, επειδή είναι ειδικού σκοπού, δεν έχουν καμία επίδραση και 

δεν συμμετέχουν στη έμμεση κατανομή. 

 

 
 

 

 
 


