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Προς τους Μετόχους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου
2008 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων,
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη
διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό
και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης για το κατά
πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για
την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων,
µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
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Ισολογισµός
Γνωστοποιήσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

31.12.2008
Ευρώ

31.12.2007
Ευρώ

Ενώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

5

10.764.377,91

5.437.234,17

Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

6
7

201.355.590,15
1.705.565,99

199.218.755,14
1.220.865,85

99.882,89
213.925.416,94

128.966,82
206.005.821,98

2.002.804,66
37.711.364,74
114.086.743,61
153.800.913,01

2.829.077,74
31.611.389,13
102.888.618,16
137.329.085,03

367.726.329,95

343.334.907,01

11
12

307.850.000,00
1.638.502,86
12.478.032,64
321.966.535,50

307.850.000,00
987.159,69
5.462.480,63
314.299.640,32

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενα Έσοδα
Επιχορηγήσεις

13
14
15

244.448,00
7.504.923,14
4.985.181,12
12.734.552,26

185.770,01
4.267.175,88
3.450.310,45
7.903.256,34

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρέωση Φόρου Εισοδήµατος

16
22

25.463.010,51
7.562.231,68
33.025.242,19
45.759.794,45
367.726.329,95

18.077.863,05
3.054.147,30
21.132.010,35
29.035.266,69
343.334.907,01

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα – Ανταλλακτικά ∆ικτύου ∆ιανοµής Αερίου
Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

8
9
10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Κέρδη εις Νέον

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 10 έως 34 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης
Γνωστοποιήσεις

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2007

Ευρώ

Ευρώ

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Περιθώριο Κέρδους

17
18

93.953.665,16
(79.526.178,39)
14.427.486,77

68.032.817,20
(58.740.820,80)
9.291.996,40

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Έξοδα διάθεσης & διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

20
18
18

1.263.647,41
(327.746,29)
(3.793.485,13)
11.569.902,76

404.966,70
(240.430,67)
(3.124.510,19)
6.332.022,24

21

6.325.862,59

4.839.856,09

17.895.765,35

11.171.878,33

(4.868.901,88)

(2.827.502,39)

13.026.863,47

8.344.375,94

Λειτουργικό Κέρδος
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα
Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήµατος
Φόρος Εισοδήµατος

22

Καθαρό Κέρδος Χρήσης

Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 10 έως 34 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια

Υπόλοιπο από µεταφορά
1.1.2007

Αποθεµατικά
ειδικώς
φορολογηθέντα

Τακτικό
Αποθεµατικό

Σωρρευµένα
Κέρδη/(Ζηµίες)

Σύνολο
Αποθεµατικών &
συσσωρευµένων
αποτελεσµάτων

Μετοχικό
Κεφάλαιο

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ευρώ

Ευρώ

Ευρώ

Ευρώ

Ευρώ

Ευρώ

330,15

569.610,74

5.149.595,35

5.719.536,24

307.850.000,00

313.569.536,24

0,00

0,00

8.344.375,94

8.344.375,94

0,00

8.344.375,94

0,00

417.218,80

(417.218,80)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(7.614.271,86)

(7.614.271,86)

330,15

986.829,54

5.462.480,63

6.449.640,32

Καθαρά κέρδη περιόδου
Μεταφορές προς/από
Αποθεµατικά
Μερίσµατα
Υπόλοιπο σε µεταφορά
31.12.2007

Υπόλοιπο από µεταφορά
1.1.2008

0,00
307.850.000,00

(7.614.271,86)
314.299.640,32

330,15

986.829,54

5.462.480,64

6.449.640,33

307.850.000,00

314.299.640,33

0,00

0,00

13.026.863,47

13.026.863,47

0,00

13.026.863,47

(651.343,17)

0,00

0,00

0,00

(5.359.968,30)
12.478.032,64

(5.359.968,30)
14.116.535,50

0,00
307.850.000,00

(5.359.968,30)
321.966.535,50

Καθαρά κέρδη περιόδου
Μεταφορές προς/από
Αποθεµατικά
Μερίσµατα
Υπόλοιπο σε µεταφορά
31.12.2008

0,00
0,00
330,15

651.343,17
0,00
1.638.172,71

Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 10 έως 34 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται πλέον ως “ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ή “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το έτος 2000 σαν Ανώνυµη Εταιρεία σύµφωνα µε την Ελληνική
Εταιρική Νοµοθεσία. Η Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός κατασκευαστής του δικτύου διανοµής και παροχής
φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τη σύµβαση µετόχων που βασίστηκε στο Νόµο
2364/95 όπως αναµορφώθηκε µε τον Νόµο 2528/97. Η Εταιρεία εδρεύει Ελλάδα, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 90 ,
Τ.Κ. 54627 , Θεσσαλονίκη .
Η Εταιρεία ελέγχεται από κοινού από την Ε∆Α Α.Ε. (51% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και από την
ENI HELLAS S.p.A. (49% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας). Η Ε∆Α Α.Ε. ανήκει 100% στην ∆ΕΠΑ ΑΕ
ενώ η ENI HELLAS S.p.A ανήκει 100% στην ENI S.p.A
Σύµφωνα µε την άδεια παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης του δικτύου, η Εταιρεία είχε την υποχρέωση να
κατασκευάσει 400 χιλιόµετρα δικτύου διανοµής φυσικού αερίου έως το έτος 2008, την οποία έχει ήδη
εκπληρώσει διατηρώντας την υποχρέωση να το συντηρεί και να το ασφαλίζει. Επιπλέον η Εταιρεία, είναι
υποχρεωµένη να αγοράζει µία ελάχιστη ποσότητα φυσικού αερίου από τη ∆ΕΠΑ σύµφωνα µε την σύµβαση
παροχής αερίου.
Το δικαίωµα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την Ε∆Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ το έτος 2000. Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων χρήσης δικτύου που µεταβίβασε η Ε∆Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ, καταβλήθηκε µε µετρητά ως µετοχικό κεφάλαιο από τον επενδυτή ITALGAS S.p.A (τώρα ENI HELLAS
S.p.A.). Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατέχει την άδεια αποκλειστικής χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την
ίδρυσή της. Το σύνολο του νεοκασκευασθέντος δικτύου µεταβιβάζεται ως «ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο»
στην Ε∆Α ΑΕ, σε αντάλλαγµα του δικαιώµατος χρήσης που ισχύει για την εναποµένουσα περίοδο παραχώρησης
και θεωρείται λειτουργική µίσθωση. Καµία συναλλαγή µετρητών δεν πραγµατοποιήθηκε µέσω αυτών των
συναλλαγών.
Οι Οικονοµικές καταστάσεις της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008 εγκρίθηκαν από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 3-2-2009.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις θα εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση .

2. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των εν λόγω Οικονοµικών Καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που
παρουσιάζονται.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση και
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριµένα µε εκείνα τα πρότυπα και τις ερµηνείες που έχουν εκδοθεί και
είναι σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και έχουν υιοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των Οικονοµικών
Καταστάσεων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος όπως γνωστοποιείται
στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας παρακάτω.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί την υιοθέτηση συγκεκριµένων
εκτιµήσεων και παραδοχών. Απαιτεί επίσης την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στο στάδιο της εφαρµογής των
λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εµπεριέχουν υψηλότερο βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή οι
περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές στις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται
κατωτέρω στη σηµείωση 4.
Τα οικονοµικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ευρώ που αποτελεί το ισχύον για την Εταιρεία νόµισµα λειτουργίας
και παρουσίασης.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της
Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται
παρακάτω
2.2.1 Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΠ 7
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών
µέσων (εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008)
Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων»
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από
την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο που θα µπορούσε να πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο
προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
2.2.2 ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την 1η Μαρτίου 2007 ή µεταγενέστερα)
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν
µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως
συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η
διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης Υπηρεσιών (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008 / δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ )
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών και έχει
εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ωστόσο, η προαναφερθείσα διερµηνεία δεν εφαρµόστηκε κατά τη
σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων καθώς κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους δεν έχει ακόµη
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας η
οποία όταν θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επιφέρει σηµαντικές επιδράσεις στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις. Η Σηµείωση 2.3.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων περιγράφει τη λογιστική αρχή που ακολουθεί η
Εταιρεία σχετικά µε τις συµφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών.
∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2008)
Η διερµηνεία αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια προγράµµατα
καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή
επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως
διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα
οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου
σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον Η Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών
για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
2.2.3 Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος
(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις
(“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να
παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει τις παραπάνω
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τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το έτος
2009.
∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
1η Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα)
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να
λειτουργήσουν ή να πωληθούν, ως εξόδου. Η αλλαγή δεν επηρεάζει την Εταιρεία διότι δεν έχει δάνεια.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση
των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (“puttable”)
(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, τους να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά
µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η Εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα
επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα
στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009 ή µεταγενέστερα)
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα)
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ να
χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες
λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε
από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση
καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να
παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Η εταιρεία έχει ήδη µεταβεί
στα ∆ΠΧΠ. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης
και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή
µεταγενέστερα)
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή
του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή
όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από
τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η
τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου
2009 ή µεταγενέστερα)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες
θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία
πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην
εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27
απαιτεί οι συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή
θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται
από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων
εφαρµόζονται µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και
συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές εάν προκύψει τέτοιου είδους
συναλλαγή από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.
∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα)
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Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε
βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής
οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής
οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την
εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία δεν δηµοσιεύει πληροφόρηση κατά κλάδο καθώς είναι υποχρεωτικό µόνο
για εταιρείες οι οποίες έχουν εκδώσει τίτλους που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά.
2.2.4 ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πίστης Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
1η Ιουλίου 2008 ή µεταγενέστερα)
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πίστης όπως
‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα)
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης
περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν
µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο
ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει
ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση στο εξωτερικό (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2008 ή µεταγενέστερα)
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική µονάδα η οποία
αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από µια επένδυση σε επιχείρηση στο εξωτερικό και
πληροί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά
µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική µονάδα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια
κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο στοιχείο. Η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους επενδύσεις.
2.2.5 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΠ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο
2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που
έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η
Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7
«Κατάσταση ταµειακών ροών»)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες περιλαµβάνονται
η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των
στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το
στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι
οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων
κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση
καθώς στις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρίας δεν περιλαµβάνεται η εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση
στοιχείων του ενεργητικού.

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους»
Οι αλλαγές στο πρότυπο είναι οι ακόλουθες:
•

Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσµεύσεις για
παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση που
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µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν
καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών.
•

Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα
έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση της
υποχρέωσης καθορισµένων παροχών.

•

Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο
εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων.

•

Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» προβλέπει οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για
να είναι συνεπές.

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής
υποστήριξης»
Η τροποποίηση ορίζει ότι η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς να
επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική
αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν
έχουν ληφθεί δάνεια από το Κράτος.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται
λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί
ως στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες», θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η
τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας διότι δεν υπάρχουν
επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ
32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται ως µοναδικό στοιχείο
για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του
ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης καταχωρούνται ως
προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη
συγγενή αυξάνεται. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ
32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και
∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις διότι δεν υπάρχουν επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες.
∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»
Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν θα έχει
επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς δε δραστηριοποιείται σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες.
∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων
γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7
«Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία
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επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν έχει συµµετοχές σε κοινοπραξίες που να
λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της πώλησης
υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς
εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα
παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου
2009.
∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει
πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες. Η τροποποίηση αυτή
πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή
πρέπει να εξοδοποιηθεί. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009.
∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις
για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής
µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρίας
καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:
•

Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης.

•

Τροποποίηση του ορισµού του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα
για εµπορική εκµετάλλευση. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση
που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε
τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών,
συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.

•

Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο
αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα και
αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η
λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να
πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι
ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση
για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker).

•

Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της λογιστικής
αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο
πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας).

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν αναµένεται να έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις .
∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»)
Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά
ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως, όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας
τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού
ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται στο κόστος µέχρι την
νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία
καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες της
Εταιρείας καθώς δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα.
∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία»
Η τροποποίηση ορίζει την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου όπου οι υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται
σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί
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µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις
δραστηριότητες της εταιρείας καθώς δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα.
∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής ταξινοµούνται
ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου
της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός για µια
διακοπείσα δραστηριότητα. Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται
µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες.
2.3 Πάγια περιουσιακά στοιχεία
2.3.1 ∆ικαίωµα Παραχώρησης
Τα δικαιώµατα παραχώρησης αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα της Εταιρείας να χρησιµοποιεί το δίκτυο διανοµής
φυσικού αερίου στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τα δικαιώµατα για µέρος του προαναφερθέντος δικτύου
µεταφέρθηκαν στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛONΙΚΗΣ από την Ε∆Α ΑΕ κατά την ίδρυση και το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει
τα δικαιώµατα σχετικά µε το δίκτυο που κατασκευάζεται από την Εταιρεία και µεταφέρεται στην Ε∆Α ΑΕ, η
οποία επιστρέφει έπειτα τα δικαιώµατα για τη χρήση του στην αξία του κόστους του. Αυτά τα δικαιώµατα τα
κατέχει η Εταιρεία σύµφωνα µε την άδεια παραχώρησης για 30 έτη από την ηµεροµηνία ίδρυσης και
αποσβένονται µε τη χρησιµοποίηση της σταθερής µεθόδου, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι δαπάνες των
δικαιωµάτων που µεταφέρονται στην ίδρυση καταγράφονται στην εύλογη αξία τους στην ηµεροµηνία της
µεταφοράς ενώ οι δαπάνες των δικαιωµάτων που µεταφέρονται έκτοτε θεωρούνται λειτουργική µίσθωση και
αντιµετωπίζονται από το διεθνές πρότυπο λογιστικής ∆ΛΠ 17.
2.4 Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχών
αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση
των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία του παγίου
στοιχείου, µόνο όταν θεωρείται πιθανό να προκύψουν µελλοντικές οικονοµικές ωφέλειες για την Εταιρεία και το
κόστος του παγίου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων επανεξετάζονται και προσδιορίζονται σε κάθε ηµεροµηνία
κατάρτισης ισολογισµού εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο.
Η απόσβεση υπολογίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των
παγίων αυτών. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός αποσβένονται ως εξής:
Βελτιώσεις µισθωµένων κτιρίων: σύµφωνα µε την διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης ή την ωφέλιµη ζωή του
παγίου εφόσον αυτή είναι µικρότερη
Κτίρια, Μηχανήµατα και εξοπλισµός 5-7 έτη
Μεταφορικά µέσα
5 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
3-5 έτη
Οι αναπόσβεστες αξίες των παγίων επανεξετάζονται για αποµείωση όταν γεγονότα ή τροποποιήσεις
υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία ενδέχεται να µη είναι ανακτήσιµη. Εάν οποιαδήποτε ένδειξη υπάρχει και
όπου οι αναπόσβεστες αξίες ξεπερνούν το κατ' εκτίµηση ανακτήσιµο ποσό, τα πάγια αναπροσαρµόζονται στο
ανακτήσιµο ποσό τους. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας
χρήσης. Η αξία χρήσης προκύπτει από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές που υπολογίζονται στην
σηµερινή τους καθαρή αξία χρησιµοποιώντας ένα επιτόκιο προεξόφλησης προ φόρων, το οποίο αποτυπώνει την
τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς για την αξία και τους συγκεκριµένους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν το κόστος των παγίων υπό κατασκευή (δίκτυα υπό κατασκευή), για τα οποία
υπάρχει σαφή εκτίµηση ότι θα αποδώσουν οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία εντός του επόµενου έτους,
συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία κάτω από την κατηγορία «Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις».
Κέρδη και ζηµιές από την πώληση των παγίων προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ του
τιµήµατος και της λογιστικής αξίας.
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2.5 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται
σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Η ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται στην περίπτωση όπου η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής αξίας
πώλησης και της αξίας χρήσης. Η αξία χρήσεων προκύπτει από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές που
υπολογίζονται στη σηµερινή τους καθαρή αξία χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων το οποίο
αποτυπώνει την τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς για τους συγκεκριµένους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση
που προκύπτουν.
2.6 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα
αποτελέσµατα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επίσης περιλαµβάνει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα εκτός εάν έχουν
προσδιορισθεί ως εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνου. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται
στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την
ηµεροµηνία ισολογισµού.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία
ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές
και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη
τους.
(δ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν
την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι
και η ηµεροµηνία που η εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις διαθέσιµες
προς πώληση, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και
οι δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν
το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρία έχει µεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία
αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
αποτελεσµάτων.
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Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε
χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών.

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών
που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται
αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης
αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.

2.7 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτελούνται από τα υλικά για την κατασκευή του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου και των
ανταλλακτικών που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση. Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ
κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου
µηνιαίου σταθµικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των
αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου
συντρέχει περίπτωση.
2.8 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία (αρχικά τιµολογούµενο ποσό) και ύστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου µείον την
εκτίµηση για τυχόν µη εισπραχθέντα ποσά. Εκτίµηση για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξη όλου του ποσού. Οι ανείσπρακτες οφειλές
διαγράφονται όταν εξακριβωθούν.
2.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από τα µετρητά, από τις προθεσµιακές καταθέσεις
και τις τραπεζικές καταθέσεις όψεως υψηλής ρευστότητας µε λήξη τριών µηνών και λιγότερο. Για τους σκοπούς
της κατάστασης ταµειακών ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα καθορίζονται όπως ανωτέρω.
2.10 Μετοχικό Κεφάλαιο
Η Εταιρεία έχει εκδώσει µόνο ονοµαστικές κοινές µετοχές οι οποίες παρουσιάζονται στην καθαρή θέση της
Εταιρείας. Πρόσθετες δαπάνες (δαπάνες έκδοσης µετοχών) που έχουν άµεσης σχέση µε την έκδοση του
µετοχικού κεφαλαίου έχουν αφαιρεθεί από τα συσσωρευµένα αποτελέσµατα.

2.11 Έξοδα ίδρυσης και Α΄ εγκατάστασης

Η Εταιρεία έχει µεταφέρει στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης όλα τα Έξοδα ίδρυσης και Α΄ εγκατάστασης.
2.12 Συναλλαγµατικές διαφορές και µετατροπές ξένων νοµισµάτων
Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές που εκφράζονται σε νοµίσµατα εκτός από το
λειτουργικό νόµισµα είναι µεταφρασµένες στο Ευρώ, χρησιµοποιώντας το ποσοστό µετατροπής συναλλάγµατος
της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. Τα χρηµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα
σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης του ισολογισµού. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού καταχωρούνται χωριστά στα αποτελέσµατα χρήσης.
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2.13 Οφέλη εργαζοµένων
α) Οφέλη µετά από την αφυπηρέτηση
Τα οφέλη µετά από την αφυπηρέτηση περιλαµβάνουν και τα σταθερά προγράµµατα συνεισφορών και τα σταθερά
προγράµµατα οφελών.
Το αυξανόµενο κόστος για τα σταθερά προγράµµατα συνεισφορών καταγράφεται ως δαπάνη στην περίοδο που
αφορά. Η Εταιρεία συµβάλλει στο ελληνικό δηµόσιο και συγκεκριµένα στα αρµόδια Ταµεία Κοινωνικής
Ασφάλισης τις συνταξιοδοτικές πληρωµές των υπαλλήλων της κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία. Αυτό
είναι ένα καθορισµένο πρόγραµµα συνεισφοράς και δεν υπάρχει καµία πρόσθετη ευθύνη προς αυτό το πρόγραµµα
από την υπηρεσία µόλις καταβληθούν οι συνεισφορές.
Η υποχρέωση που καταγράφεται στον ισολογισµό για τα σταθερά προγράµµατα οφελών είναι η παρούσα αξία της
υποχρέωσης για το σταθερό όφελος µείον την λογική αξία πάγιων αξιών του προγράµµατος, των αλλαγών που
προκύπτουν από τα µη-αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και τις ζηµίες και το κόστος της προηγούµενης
υπηρεσίας. Το ελληνικό εργατικό δίκαιο απαιτεί οι υπάλληλοι να πληρώνονται ένα όφελος (αποζηµίωση)
αποχώρησης που καθορίζεται από την αναφορά σε έναν τύπο, βασισµένο στην ανταµοιβή και τα έτη των
υπαλλήλων υπηρεσίας, αποτελώντας αποτελεσµατικά ένα καθορισµένο πρόγραµµα οφελών. Αυτά τα οφέλη είναι
χωρίς χρηµατοδότηση. Η υποχρέωση του σταθερού οφέλους υπολογίζεται από έναν ανεξάρτητο αναλογιστή
(actuarial) χρησιµοποιώντας την προβαλλόµενη πιστωτική µέθοδο µονάδων.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα όταν τα σωρευτικά αναλογιστικά κέρδη ή
ζηµίες υπερβαίνουν το 10% της καθορισµένης υποχρέωσης οφελών. Αυτά τα κέρδη και οι ζηµίες επιβαρύνουν
την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
(β) Οφέλη λήξης απασχόλησης
Τα οφέλη λήξης απασχόλησης πληρώνονται όταν αποφασίζουν οι υπάλληλοι να αποσυρθούν πριν από την
αντίστοιχη ηµεροµηνία αποχώρησής τους. Η Εταιρεία καταγράφει αυτά τα οφέλη όταν δεσµεύεται.

2.14 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το
απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

2.15 Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε τις επενδύσεις κατασκευής δικτύου διανοµής αερίου,
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η
Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.
∆εδοµένου ότι οι επιχορηγήσεις αφορούν τελικά τα δικαιώµατα χρήσης δικτύου αερίου, η δίκαιη αξία πιστώνεται
σε έναν λογαριασµό αναβαλλόµενου εσόδου και επιβαρύνει ισόποσα την κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης
στην περίοδο για την οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το δίκτυο φυσικού αερίου. Η
απόσβεση τους αναγνωρίζεται ως µείωση των αποσβέσεων του δικαιώµατος χρήσης του δικτύου, µειώνοντας
εποµένως το κόστος πωληθέντων.
2.16 Τέλη σύνδεσης

Η Εταιρεία εισπράττει τέλη σύνδεσης από όλες τις κατηγορίες πελατών για το δικαίωµα να έχουν πρόσβαση στο
δίκτυο φυσικού αερίου. Το σχετικό εισόδηµα τελών σύνδεσης, συµψηφιζοµένου µε όλες τις άµεσα σχετιζόµενες
και καταβαλλόµενες δαπάνες, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κατά τη διάρκεια της
περιόδου των δικαιωµάτων παραχώρησης που αφορά τη χρήση. Το υπόλοιπο του ποσού των τελών σύνδεσης που
τιµολογούνται και εισπράττονται αλλά δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα καταχωρούνται στον ισολογισµό ως έσοδο
επόµενων χρήσεων.

2.17 Προµηθευτές
Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία, ενώ µεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
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2.18Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων
Οι υποχρεώσεις από τον αναβαλλόµενο φόρο αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές. Οι
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού, αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές,
µεταφορές των αχρησιµοποίητων φόρων ενεργητικού και των αχρησιµοποίητων απωλειών φόρων, µέχρι το
σηµείο που είναι πιθανό ότι το φορολογήσιµο κέρδος θα είναι διαθέσιµο έναντι των εκπτιπτόµενων προσωρινών
διαφορών, την µεταφορά των αχρησιµοποίητων φόρων ενεργητικού και των αχρησιµοποίητων απωλειών φόρων ,
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
Το ποσό µεταφοράς του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος ενεργητικού αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµών και µειώνεται µέχρι το σηµείο που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι αρκετό το φορολογητέο
κέρδος για να επιτρέψει στο σύνολο ή µέρος του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος ενεργητικού, να
χρησιµοποιηθεί. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού, υπολογίζονται µε τους
αναµενόµενους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπεται να ισχύσουν όταν πραγµατοποιηθεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση και βασίζονται σε φορολογικούς νόµους που έχουν τεθεί σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
2.19 Αναγνώριση εσόδων
Η Εταιρεία τιµολογεί τους µεγάλους βιοµηχανικούς και εµπορικούς πελάτες µηνιαία ενώ τους ιδιώτες, τις µικρές
βιοµηχανίες και τους µικρούς εµπορικούς πελάτες, ανά δύο µήνες, για το αέριο που παρέχεται, κατά το τέλος
κάθε περιόδου, βασιζόµενη σε πραγµατικές µετρήσεις. Στο τέλος του έτους, σχηµατίζεται µία πρόβλεψη
δεδουλευµένου εισοδήµατος για να απεικονίσει την ποσότητα του διανεµηθέντος αέριου που δεν έχει
τιµολογηθεί ακόµα στους πελάτες. Πρόβλεψη δεδουλευµένου εισοδήµατος για τους µεγάλους βιοµηχανικούς και
εµπορικούς πελάτες υπολογίζεται µε βάση πραγµατικές µετρήσεις οι οποίες εκτελούνται κατά τις πρώτες ηµέρες,
µετά το τέλος του έτους. Πρόβλεψη δεδουλευµένου εισοδήµατος για τις άλλες κατηγορίες πελατών υπολογίζεται
µε βάση το ιστορικό αρχείο καταναλώσεων ανά κατηγορία πελατών και λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των
πελατών που δεν έχουν τιµολογηθεί και της περιόδου για την οποία δεν έχουν τιµολογηθεί. Αυτό το ποσό
συµπεριλαµβάνεται στο έσοδα χρήσεως εισπρακτέα του Ισολογισµού.

Η Εταιρεία εισπράττει τα τέλη σύνδεσης για όλες τις κατηγορίες πελατών κατά την υπογραφή των συµβάσεων
σύνδεσης. Τα εν λόγω τέλη αφορούν στο ποσό που καταβάλει ο πελάτης προκειµένου να αποκτήσει δικαίωµα
πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου. Το έσοδο από τα εισπραττόµενα τέλη σύνδεσης αναγνωρίζεται, καθαρό
από άµεσα σχετιζόµενες και καταβαλλόµενες δαπάνες, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης σύµφωνα µε την
εναποµένουσα περίοδο της συµφωνίας παραχώρησης των δικαιωµάτων σύνδεσης. Το υπόλοιπο του ποσού των
τελών σύνδεσης που τιµολογούνται και εισπράττονται αλλά δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα καταχωρούνται στον
ισολογισµό ως έσοδο επόµενων χρήσεων. (βλέπε επίσης σηµείωση 2.15)
2.20 Εισόδηµα από τόκους
Το εισόδηµα από τόκους αναγνωρίζεται σε µια βάση χρόνος-αναλογίας χρησιµοποιώντας την µέθοδο
υπολογισµού πραγµατικού επιτοκίου µε την ανάλογη περίοδο υπολογισµού τοκοφορίας .
2.21 Μισθώσεις
Όλες οι µισθώσεις της Εταιρείας είναι χαρακτηρισµένες σαν λειτουργικές µισθώσεις στις οποίες ο εκµισθωτής
διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ιδιοκτησίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι
πληρωµές των λειτουργικών µισθώσεων επιβαρύνουν τα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και
υπολογίζονται σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.22 ∆ιάθεση κερδών , διανοµή µερισµάτων
Η διάθεση των κερδών χρήσεως, πλην του τακτικού αποθεµατικού, καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης
διανοµής µερίσµατος αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων.
2.23 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων
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Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της
κλειόµενης χρήσης.
2.24 Στρογγυλοποιήσεις
Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. Λόγω του
γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις

3. ∆ιαχείριση κινδύνων
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψηµότητα των χρηµατοπιστωτικών
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική
απόδοσή της.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί
µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α)

Κίνδυνοι αγοράς
(ι) Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό
κίνδυνο περιορίζεται µόνο στη προµήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν
είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της Εταιρείας. Εποµένως, δεν χρησιµοποιείται κάποιο
χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την µείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις
των τιµών συναλλάγµατος ενσωµατώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
(ιι) Κίνδυνος χρηµατιστηριακής τιµής προϊόντων
Η Εταιρεία αγοράζει και διανέµει το φυσικό αέριο µόνο σε Ευρώ αλλά έχει µια σηµαντική έκθεση
κινδύνου στις τιµές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδοµένου ότι το κόστος του επηρεάζεται από τις
διακυµάνσεις στις τιµές του πετρελαίου και οι τιµές πώλησης είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε τα
ανταγωνιστικά καύσιµα. Η Εταιρεία αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτόν τον κίνδυνο µε το να
µεταβιβάζει τις αυξήσεις τιµών στους πελάτες και δεν χρησιµοποιεί αντισταθµιστικά προϊόντα και
υπηρεσίες
(ιιι) Κίνδυνος τιµών επιτοκίων
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων συνδέεται κατά
κύριο λόγο µε τις βραχυπρόθεσµες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσµιακές
καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειµένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν
αντισταθµίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή από τα δάνεια.

(β)

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε
περίπτωση που τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε
κάθε κατηγορία αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία
των εν λόγω απαιτήσεων, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό µείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων.
Σχετικά µε την πιστωτική πολιτική της εταιρίας αναφέρουµε ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20
ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι ΝΠ∆∆
όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ηµέρες.

(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας
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Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διατήρηση
ικανοποιητικών µετρητών και ισοδυνάµων στοιχείων και την επάρκεια χρηµατοπιστωτικής
διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία µέχρι τώρα. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί
την ρευστότητα της Εταιρείας µε βάση τις ανάγκες των ταµειακών εισροών και εκροών της. Ο
παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού τα οποία κατανέµονται
ανάλογα µε την ηµεροµηνία αποπληρωµής τους. Τα παρακάτω ποσά παρουσιάζονται στην λογιστική
αξία τους, δεδοµένου ότι η παρούσα αξία των προεξοφληµένων µελλοντικών ταµειακών ροών δεν είναι
σηµαντικά διαφορετική.
Πίνακας ανάλυσης εµπορικών υποχρεώσεων (31.12.2008 & 31.12.2007) σύµφωνα µε την χρονική
περίοδο αποπληρωµής τους

Εµπρόθεσµες συν
προβλέψεις

έως 1 µήνα

έως 2 µήνες

άνω των 2 µηνών

Σύνολο

Εµπορικές Υποχρεώσεις την 31/12/2008

22.198.596,82

635.141,66

134.020,67

2.495.251,36

25.463.010,51

Εµπορικές Υποχρεώσεις την 31/12/2007

14.080.639,99

1.201.917,68

440.164,62

2.355.140,96

18.077.863,25

3.2 Εκτίµηση εύλογης αξίας
Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές (όπως
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα διαπραγµατεύσιµα, και συναλλαγές χρεογράφων και χρεογράφων διαθεσίµων προς
πώληση). Η υπολειπόµενη αξία µείον την πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων
εκτιµάται ότι προσεγγίζει την εύλογη τους αξία λόγω της βραχυπρόθεσµης φύσης αυτών των λογαριασµών.
3.3 Παράγοντες κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι της Εταιρείας στην διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση συνέχειας προκειµένου να
εξασφαλίσει απόδοση στους µετόχους, προνόµια στους εµπλεκόµενους φορείς και να τηρήσει βέλτιστη
κεφαλαιουχική δοµή µειώνοντας τα κεφαλαιουχικά κόστη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Εταιρεία δεν
χρησιµοποιεί δανειακά κεφάλαια.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και είναι βασισµένες στην ιστορική εµπειρία και άλλους
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών των µελλοντικών γεγονότων που υπό τις παρούσες
συνθήκες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.
4.1 Αναγνώριση εσόδων και προβλέψεις εσόδων
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτίµηση της κατανάλωσης του φυσικού αέριου η οποία δεν έχει τιµολογηθεί ακόµα για
τους πελάτες λιανικής στο τέλος του έτους. Η ανάγκη για αυτήν την εκτίµηση προκύπτει από τις διαδικασίες της
Εταιρείας κατά τις οποίες οι λιανικοί πελάτες τιµολογούνται ανά δίµηνο. Κατά την εκτίµηση των προβλέψεων
εσόδου, η Εταιρεία χρησιµοποιεί τα ιστορικά στοιχεία της µέσης ετήσιας κατανάλωσης ανά κατηγορία πελάτη και
την εποχικότητα των πωλήσεων. Η πρόβλεψη εσόδου προκύπτει συνδυάζοντας τις παραπάνω πληροφορίες και
τον αριθµό των πελατών που είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο. Κατά το τέλος του έτους, εκτελείται µια αξιολόγηση
του αναµενόµενου µικτού περιθωρίου (όπως καθορίζεται από το µικτό περιθώριο ανά µονάδα) σε σχέση µε το
πραγµατικό, όπως αυτό προκύπτει όταν αφαιρεθεί το κόστος αερίου από τις πωλήσεις και το αποτέλεσµα
θεωρείται από την Εταιρεία λογικό. Η µέθοδος υπολογισµού αναθεωρείται συνεχώς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
συνοχή των λογιστικών εκτιµήσεων που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις

4.2 Φόρος εισοδήµατος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τους ελληνικούς φορολογικούς νόµους. Απαιτείται
σηµαντική κρίση στον καθορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν µερικές συναλλαγές και
υπολογισµοί για τους οποίους είναι αβέβαιος ο οριστικός υπολογισµός φόρου. Όπου η τελική φορολογική
έκβαση αυτών των θεµάτων είναι διαφορετική από τα ποσά που καταγράφηκαν αρχικά, τέτοιες διαφορές θα
επηρεάσουν τον φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις φόρου εισοδήµατος στην περίοδο κατά την οποίαν θα
προκύψουν.
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4.3 Εκτιµώµενη αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
Η Εταιρεία επανακαθορίζει κάθε έτος εάν τα µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού έχουν αποµειωθεί
βάσει της λογιστικής αρχής που αναφέρεται στην σηµ. 2.5. Οι ανακτήσιµες αξίες των στοιχείων ενεργητικού που
δηµιουργούν χρηµατικές εισροές προσδιορίζονται από τον υπολογισµό της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισµοί
απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων.

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βελτιώσεις
µισθωµένων
κτιρίων

Μηχανήµατα

Ευρώ

Ευρώ

Κόστος
Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2008
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορά σε δικαιώµατα χρήσης δικτύου
Υπόλοιπο στις 31.12.2008

51.279,56
0,00
0,00
0,00
51.279,56

39.877,17
0,00
0,00
0,00
39.877,17

174.052,44
0,00
0,00
0,00
174.052,44

1.939.993,69
236.621,75
0,00
0,00
2.176.615,44

5.078.505,01
16.999.120,68
(142.663,73)
(11.516.557,45)
10.418.404,51

7.283.707,87
17.235.742,43
(142.663,73)
(11.516.557,45)
12.860.229,12

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2008
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31.12.2008

51.279,53
0,00
0,00
51.279,53

16.813,67
4.665,97
0,00
21.479,64

145.311,99
16.654,60
0,00
161.966,59

1.633.068,51
228.056,94
0,00
1.861.125,45

0,00
0,00
0,00
0,00

1.846.473,70
249.377,51
0,00
2.095.851,21

Μεταφορικά Έπιπλα & Λοιπά
Μέσα
σκεύη
Ευρώ

Ευρώ

∆ικτυο υπό
κατασκευή

ΣΥΝΟΛΟ

Ευρώ

Ευρώ

Βελτιώσεις
µισθωµένων
κτιρίων

Μηχανήµατα

Ευρώ

Ευρώ

Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2007
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορά σε δικαιώµατα χρήσης δικτύου
Υπόλοιπο στις 31.12.2007

51.279,56
0,00
0,00
0,00
51.279,56

39.877,17
0,00
0,00
0,00
39.877,17

174.052,44
0,00
0,00
0,00
174.052,44

1.708.148,50
232.050,19
(205,00)
0,00
1.939.993,69

3.859.945,50
18.660.487,96
(91.731,26)
(17.350.197,19)
5.078.505,01

5.833.303,17
18.892.538,15
(91.936,26)
(17.350.197,19)
7.283.707,87

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο από µεταφορά 1.1.2007
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο στις 31.12.2007

51.279,53
0,00
51.279,53

11.995,93
4.817,74
16.813,67

125.548,92
19.763,07
145.311,99

1.320.790,31
312.278,20
1.633.068,51

0,00
0,00
0,00

1.509.614,69
336.859,01
1.846.473,70

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2008

0,03

18.397,53

12.085,85

315.489,99

10.418.404,51

10.764.377,91

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2007

0,03

23.063,50

28.740,45

306.925,18

5.078.505,01

5.437.234,17

Μεταφορικά Έπιπλα & Λοιπά
σκεύη
Μέσα
Ευρώ
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6. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01.-31.12.2008
∆ικαιώµατα Χρήσης
∆ικτύου

01.01.-31.12.2007
∆ικαιώµατα Χρήσης
∆ικτύου

Ευρώ

Ευρώ

Κόστος
Υπόλοιπο αρχής

244.842.967,35

227.492.770,16

11.516.557,45

17.350.197,19

Υπόλοιπο λήξης

256.359.524,80

244.842.967,35

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο αρχής

45.624.212,21

37.138.492,40

9.379.722,44

8.485.719,81

55.003.934,65

45.624.212,21

201.355.590,15

199.218.755,14

Μεταφορά από ∆ίκτυο υπό κατασκευή

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο
Υπόλοιπο λήξης

Τα δικαιώµατα χρήσης του δικτύου αποσβένονται κατά την διάρκεια ισχύος της αδείας αποκλειστικής
χρήσης του δικτύου η οποία διαρκεί 30 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας (31.12.2029)
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7. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
31.12.2008
Ποσά σε Ευρώ
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση

31.12.2007

1.705.565,99

1.220.865,84

0,00

0,00

31.12.2008
1.220.865,84
484.700,15

31.12.2007
886.112,94
334.752,90

1.705.565,99

1.220.865,84

Μεταβολές στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα αρχής χρήσης
(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσµατα χρήσης
Φόρος (Σε Χρέωση )/ Σε Πίστωση στην καθαρά θέση
Υπόλοιπα τέλους χρήσης

Αναβαλλόµενη φορολογική Απαίτηση

Καταστροφή
αποθεµάτων

Υπόλοιπο 1/1/2007
Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσµατα χρήσης

Αναβαλλόµενα Έσοδα

Πρόβλεψη
Αποζηµίωσης
Εξόδου από
Υπηρεσία

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

854.170,70

31.942,25

886.112,95

56.829,65

263.422,99

14.500,25

334.752,89

Φόρος (Σε Χρέωση )/ Σε Πίστωση στην καθαρά θέση

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31/12/2007

56.829,65

1.117.593,69

46.442,50

1.220.865,84

Υπόλοιπο 1/1/2008

56.829,65

1.117.593,69

46.442,50

1.220.865,84

(32.474,04)

514.727,09

2.447,10

484.700,15

0,00

0,00

0,01

0,01

24.355,61

1.632.320,78

48.889,61

1.705.565,99

(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσµατα χρήσης
(Χρέωση )/ Σε Πίστωση στην καθαρά θέση
Υπόλοιπο 31/12/2008

Σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, ο συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 25% για τη
χρήση 2008 και ο αναβαλλόµενος φόρος που έχει υπολογιστεί για το έτος 2009 είναι 25%, ενώ για τα
έτη 2010,2011,2012,2013 είναι αντίστοιχα 24%, 23%,22%, 21% και τα έτη από το 2014 και έπειτα, ο
φορολογικός συντελεστής για την αναβαλλόµενη φορολογία είναι 20% ( Νόµος 3697/2008,αρ.19)

8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
31.12.2008
Ποσά σε Ευρώ
Αποθέµατα υλικών κατασκ.δικτύου λήξης

2.002.804,66

Υλικά κατασκευής δικτύου και ανταλλακτικά

2.002.804,66
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9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31.12.2008

31.12.2007

Ποσά σε Ευρώ
Εµπορικές απαιτήσεις
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

17.254.085,63
(229.768,52)

14.760.066,09
(451.122,06)

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων

17.024.317,11

14.308.944,03

769.806,08

390.655,14

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρίες
Φόρος προστιθέµενης αξίας εισπρακτέος
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
Λοιπές απαιτήσεις
∆εδουλευµένα έσοδα και προκατ.προσωπικου

4.329.005,65

7.401.932,90

4.266.545,49
122.511,93
11.199.178,48

2.041.579,71
592.686,91
6.875.590,44

ΣΥΝΟΛΟ

37.711.364,74

31.611.389,13

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναµένεται να εισπραχθούν µέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία
Ισολογισµού. Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη τους αξία κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.
Ενήµερες+Προβλέψεις

Εκπρόθεσµες

Επισφαλείς

Σύνολο

Εµπορικές Απαιτήσεις την 31/12/2008

13.702.667,64

3.551.417,99

229.768,52

17.024.317,11

Εµπορικές Απαιτήσεις την 31/12/2007

10.237.121,00

3.620.700,97

451.122,06

14.308.944,03

Οι εκπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν σε έναν αριθµό πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης.
Οι κινήσεις των προβλέψεων των επισφαλών απαιτήσεων είναι ως εξής:

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
1.1.2008
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
∆ιαγραφή απαιτήσεων στην χρήση ως µη
εισπράξιµες
31.12.2008

451.122,06
229.768,52
(451.122,06)
229.768,52

1.1.2007
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
∆ιαγραφή απαιτήσεων στην χρήση ως µη
εισπράξιµες
31.12.2007

353.276,37
99.209,51
(1.363,82)
451.122,06
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10. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
31.12.2008

31.12.2007

2.500,10

94.044,81

Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις προθεσµίας

114.084.243,51

102.794.573,35

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων

114.086.743,61

102.888.618,16

Ποσά σε Ευρώ
Ταµειακά διαθέσιµα

Το πραγµατικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων καταθέσεων είναι 6,5% (2007: 6,1%). Οι
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις έχουν ηµεροµηνία λήξης που δεν ξεπερνούν τις 60 ηµέρες συνήθως.

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
31.12.2008

31.12.2007

Αριθµός ονοµαστικών µετοχών

307.850.000,00

307.850.000,00

Συνολική Αξία καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου

307.850.000,00

307.850.000,00

Κάθε ονοµαστική µετοχή έχει αξία 1 Ευρώ

12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Ποσά σε Ευρώ
Τακτικό Αποθεµατικό
Αποθεµατικά φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο

31.12.2008

31.12.2007

1.638.172,71
330,15
1.638.502,86

986.829,54
330,15
987.159,69

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να µεταφέρουν το 5% του
καθαρού ετήσιου κέρδους στο κονδύλιο του τακτικού αποθεµατικού έως το ποσό του ενός τρίτου του
µετοχικού κεφαλαίου . Το τακτικό αυτό αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί κατά τη χρονική
διάρκεια που υφίσταται η Εταιρεία.
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13. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης προσωπικού
Λογιστικές γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε ∆ΛΠ 19
Λογιστική χρήση

1/1/08-31/12/08

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων
Καθαρό κέρδος που δεν αναγνωρίζεται στη χρήση
Κόστος προηγουµένων χρήσεων που δεν αναγνωρίζεται στη χρήση
Καθαρή Υποχρέωση Παθητικού στον Ισολογισµό
Συστατικά χρεώσεων Κατάστασης Αποτελεσµάτων
Κόστος Υπηρεσίας
Κόστος επιτοκίου
Απόσβεση ζηµίας / (κέρδους ) που δεν αναγνωρίζεται στη χρήση
Απόσβεση ζηµίας παρελθόντος κόστους υπηρεσίας
Κανονική Χ΄ρεωση στα Αποτελέσµατα Χρήσης
Τακτοποίηση Περικοπής Τερµατισµού Ζηµίας/(κέρδους )
Συνολική Χρέωση στα Αποτελέσµατα Χρήσης
Κινήσεις στις Καθαρές Υποχρεώσεις Παθητικού/( Ενεργητικού Ισολογιµού
Καθαρή Υποχρέωση στην αρχή της περιόδου
Οφέλη καταβληµένα απ 'ευθείας από την εταιρία
Συνολικό Κόστος που αναγνωρίζεται στην κατάσταση Α.Χ.
Καθαρή Υποχρέωση Ισολογισµού πριν τις προσαρµογές

Καθαρή Υποχρέωση Παθητικού/( Ενεργητικού )
Ισολογισµού
Συµφωνία της Υποχρέωσης Πρόβλεψης Αποζηµίωσης Προσωπικού
Καθορισµός της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού στην αρχή περιόδου
Κόστος Υπηρεσιών
Κόστος Επιτοκίου
Οφέλη καταβληµένα απ 'ευθείας από την εταιρία
Πρόσθετες καταβολές ή έξοδα ( έσοδα )
Κόστος παρελθούσας υπηρεσίας που προέρχεται από την τελευταία περίοδο
Αναλογιστική Ζηµία ( Κέρδος )

Καθορισµός της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού στο
τέλος περιόδου
Προϋποθέσεις
Προεξοφλητικό Επιτόκιο
∆είκτης αύξησης συνταξιοδοτικού κόστους
Μέσος όρος µελλοντικής εργασιακής ζωής

1/1/07-31/12/07

242.040,00
242.040,00
73.525,00
(71.117,00)

172.674,00
172.674,00
13.096,00
0,00

244.448,00

185.770,00

50.562,00
8.116,00
0,00
58.678,00
2.081,00

32.172,00
3.772,00
(1.131,00)
23.188,00
58.001,00
0,00

60.759,00

58.001,00

185.770,00
(2.081,00)
60.759,00
244.448,00
0,00

127.769,00
0,00
58.001,00
185.770,00
0,00

244.448,00

185.770,00

172.674,00
50.562,00
8.116,00
(2.081,00)
2.081,00
71.117,00
(60.429,00)

92.008,00
32.172,00
3.772,00
0,00
0,00
23.188,00
21.534,00

242.040,00

172.674,00

6,00%
5,00%
22,73

4,70%
5,00%
23,31

0,00

Η εταιρία απέκτησε αναλογιστική µελέτη για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2007 καθώς επίσης στις
31-12-2008.
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14. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 01.01.08

Τέλη Σύνδεσης
4.470.374,73
3.785.040,73
(375.246,16)
7.880.169,30

Τέλη Σύνδεσης εισπραxθέντα κατά τη διάρκεια της περιόδου
Αναγνωρισθέν έσοδο από Τέλη Σύνδεσης για την περίοδο
Υπόλοιπα στις 31.12.2008
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 01.01.07
Τέλη Σύνδεσης εισπραxθέντα κατά τη διάρκεια της χρήσης
Αναγνωρισθέν έσοδο από Τέλη Σύνδεσης για την χρήση
Υπόλοιπα στις 31.12.2007

3.416.682,77
1.256.890,81
(203.198,85)
4.470.374,73

Βραχυπρόθεσµο έσοδο (περιλαµβάνεται στις εµπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις σηµ.16)
Μακροπρόθεσµο έσοδο
Υπόλοιπα στις 31.12.2008

375.246,16
7.504.923,14
7.880.169,30

Βραχυπρόθεσµο έσοδο (περιλαµβάνεται στις εµπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις σηµ.16)
Μακροπρόθεσµο έσοδο
Υπόλοιπα στις 31.12.2007

203.198,85
4.267.175,88
4.470.374,73

15. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Επιχορηγήσεις
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 01.01.2008
Επιχορηγήσεις ληφθείσες στη διάρκεια της
χρήσης
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στη διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπα στις 31.12.2008

3.450.310,45
2.006.712,32
(471.841,65)
4.985.181,12
Επιχορηγήσεις

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα στις 01.01.2007
Επιχορηγήσεις ληφθείσες στη διάρκεια της
χρήσης
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στη διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπα στις 31.12.2007

3.607.141,37
0,00
(156.830,92)
3.450.310,45

Οι επιχορηγήσεις λαµβάνονται από το Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Ανάπτυξης) και αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του δικαιώµατος χρήσης του δικτύου. Η απόσβεση τους µειώνει
τα συνολικά έξοδα αποσβέσεων του δικαιώµατος χρήσης του δικτύου κατά τον υπολογισµό του
κόστους πωληθέντων
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16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31.12.2008

31.12.2007

3.738.302,48
17.728.127,82
1.256.921,30
2.364.412,75
375.246,16

3.826.240,52
12.800.777,76
529.671,73
717.974,19
203.198,85

25.463.010,51

18.077.863,05

Ποσά σε Ευρώ
Εµπορικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη
Λοιπές υποχρεώσεις
∆εδουλευµένα έξοδα
Βραχυπ.Υποχρ.Αναβαλλοµεν.Εσόδων

17. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις Φυσικού Αερίου
Τέλη ∆ιέλευσης από τη ∆ΕΠΑ
Παροχή υπηρεσιών

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2007

92.484.261,79
442.922,63
1.026.480,74
93.953.665,16

67.045.138,09
435.319,05
552.360,06
68.032.817,20

18. ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος πωλήσεων

Έξοδα ∆ιάθεσης

Έξοδα ∆ιοίκησης

Σύνολο

1.1-31.12.2008
Αµοιβές Εργαζοµένων
Κόστος Αγοράς φυσικού αερίου
Αποσβέσεις
Λοιπά
Συµψηφισµός τελών σύνδεσης µε το 90% των
εξόδων διάθεσης
Σύνολο

(2.205.346,04)
(67.605.477,02)

(1.447.736,64)
0,00

(2.050.699,49)
0,00

(5.703.782,17)
(67.605.477,02)

(9.496.836,56)

(91.857,50)

(40.405,89)

(9.629.099,95)

(218.518,77)

(1.737.868,75)

(1.702.379,75)

(3.658.767,27)

(79.526.178,39)

(327.746,29)

(3.793.485,13)

(83.647.409,81)

2.949.716,60

2.949.716,60

Κόστος πωλήσεων

Έξοδα ∆ιάθεσης

Έξοδα ∆ιοίκησης

Σύνολο

1.1-31.12.2007
Αµοιβές Εργαζοµένων
Κόστος Αγοράς φυσικού αερίου
Αποσβέσεις
Λοιπά
Συµψηφισµός τελών σύνδεσης µε το 90% των
εξόδων διάθεσης
Σύνολο

(1.957.079,94)
(48.040.278,34)

(1.112.356,17)
0,00

(771.796,47)
0,00

(3.841.232,58)
(48.040.278,34)

(8.665.534,12)

(102.895,67)

(54.149,03)

(8.822.578,82)

(77.928,40)

(1.189.054,87)

(2.298.564,69)

(3.565.547,96)

(58.740.820,80)

(240.430,67)

(3.124.510,19)

(62.105.761,66)

2.163.876,04
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19. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2007

Ποσά σε Ευρώ
Αµοιβές προσωπικού ATLAS/ADDECO
Αµοιβές προσωπικού ΕΠΑ ΑΕ
Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού ΕΠΑ ΑΕ
∆ιάφορα Έξοδα Προσωπικού
Αµοιβές αποσπασµένου ιταλικού προσωπικού

(241.325,54)
(3.379.255,83)
(953.889,56)

(183.086,20)
(2.801.464,01)
(791.443,85)

(338.297,93)
(1.083.385,96)

(371.372,70)
(1.016.518,37)

Κόστος προσωπικού προ κεφαλαιοποίησης

(5.996.154,82)

(5.163.885,13)

Μέσος αριθµός εργαζοµένων

169

170

20. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2007

375.246,16
471.841,65
416.559,60

203.198,85
156.830,92
44.936,93

1.263.647,41

404.966,70

Ποσά σε Ευρώ
Τέλη σύνδεσης
Αποσβέσεις επιχορηγουµένων επενδύσεων
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

21. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1.1-31.12.2008
Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα
Έσοδα από τόκους
6.344.604,07
Σύνολο Εσόδων
6.344.604,07
Έξοδα
Έξοδα τραπεζών
Σύνολο Εξόδων
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα
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4.851.478,37
4.851.478,37

(18.741,48)
(18.741,48)

(11.622,28)
(11.622,28)

6.325.862,59

4.839.856,09
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22. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Σύνολο

31.12.2008
(5.353.602,03)
484.700,15
(4.868.901,88)

31.12.2007
(3.162.255,29)
334.752,90
(2.827.502,39)

Κέρδη προ φόρων βάση ∆ΛΠ
Αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος

17.895.765,35
(4.473.941,34)

11.171.878,33
(2.792.969,58)

(45.016,60)

(34.532,81)

(349.943,94)

0,00

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος

Φόρος επί δαπανών φορολογικά µη εκπιπτόµενων
Επίπτωση στην αναβαλλόµενη φορολογία
Επίπτωση διαφορών προηγούµενων χρήσεων εκτός υπολογισµού
φόρου εισοδήµατος
Σύνολο τρέχοντος φόρου καταβλητέου

0,00
(4.868.901,88)
0,00

Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
Φόρος εισοδήµατος
(+) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για τη χρήση
(-)Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης
(-) Φόροι προπληρωµένοι
Σύνολο πληρωτέου φόρου εισοδήµατος

(2.827.502,39)
0,00

5.353.602,03
4.266.545,49
(2.041.579,71)
(16.336,13)
7.562.231,68

3.162.255,29
2.041.579,71
(2.135.801,47)
(13.886,23)
3.054.147,30

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας περιόδου

0,00
7.562.231,68

3.054.147,30

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης

7.562.231,68

3.054.147,30

Φόρος εισοδήµατος που καταβλήθηκε στη διάρκεια της χρήσης C.F

3.054.147,30

4.355.121,98

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος για το 2008 είναι 25% (25% ήταν ο φορολογικός
συντελεστής για το 2007)

23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης περιλαµβάνει έσοδα και έξοδα, τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές της
εταιρίας και των συνδεδεµένων µερών. Τέτοιου είδους συναλλαγές περιλαµβάνουν πωλήσεις και αγορές αγαθών
και υπηρεσιών κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης και παρατίθενται κατωτέρω :
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Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις αποθεµάτων
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
Πωλήσεις Υπηρεσιών
∆ΕΠΑ ΑΕ (Εσοδα διέλευσης)
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ∆ανεισµός ∆ιοικ.Προσωπικου
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ -Μεταχρεώσεις Υπηρεσιών ΙΤ+Εξόδων
Πωλήσεις ∆ικτύων
Ε∆Α ΑΕ

Αγορές Φυσικού Αερίου
∆ΕΠΑ ΑΕ

Αγορές Αποθεµάτων
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

Αγορές Υπηρεσιών
∆ΕΠΑ ΑΕ
∆ΕΣΦΑ ΑΕ
Ε∆Α ΑΕ (∆ικαιώµατα Χρήσης ∆ικτύων)
ITALGAS SPA.
ENI S.p.A. (IKA Αποσπασµένου Προσωπικού-Εξοδα µελών)
ENI INSURANCE LIMITED

Αµοιβές ∆ιοίκησης
Αµοιβές και Έξοδα ∆ιοικητικού Συµβουλίου

31.12.2008

31.12.2007

101.174,50
101.174,50

6.621,00
6.621,00

442.922,63

435.319,05

541.692,98
115.818,21
1.100.433,82

300.248,16
69.680,64
805.247,85

11.516.557,45
11.516.557,45

17.350.197,19
17.350.197,19

67.560.342,82
67.560.342,82

48.003.934,44
48.003.934,44

26.598,22
26.598,22

36.269,10
36.269,10

18.789,59
26.680,75
11.516.557,45
91.799,91
228.937,82
106.653,56
11.989.419,08

36.343,90
0,00
17.350.197,19
296.933,47
721.894,00
106.261,20
18.511.629,76

116.340,00
116.340,00

116.340,00
116.340,00

Υπόλοιπα τέλους περιόδου από πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών
31.12.2008

Ποσά σε €
Οφειλόµενα από συνδεδεµένα µέρη
∆ΕΠΑ ΑΕ
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
Ποσά σε €
Οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
∆ΕΠΑ ΑΕ
∆ΕΣΦΑ ΑΕ
Ε∆Α ΑΕ
ITALGAS SPA
ΕΝΙ SpA
ENI INSURANCE LIMITED

31.12.2007

70.032,69
699.773,39
769.806,08

93.803,48
296.851,66
390.655,14

0,00
17.504.017,60
8.871,94
0,00
91.799,91
123.438,37
0,00
17.728.127,82

73.796,52
11.896.481,50
0,00
8.043,87
79.789,85
636.404,82
106.261,20
12.800.777,76

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα από και προς συνδεδεµένα µέρη, εµφανίζονται στις γνωστοποιήσεις 9 και 16, αντίστοιχα.
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24. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
31.12.2008

31.12.2007

Εντός εποµένων 12 µηνών

519.732,70

489.432,47

Εντός εποµένων 48 µηνών και όχι άνω από πέντε έτη

685.508,82

802.436,08

69.715,13

30.199,40

1.274.956,65

1.322.067,95

Ποσά σε Ευρώ

31.12.2008

31.12.2007

Σύνολο εξόδων που βαρύνουν τα αποτελέσµατα περιόδου

589.504,48

578.632,49

Ποσά σε Ευρώ

Άνω από πέντε έτη
Σύνολο

Οι λειτουργικές µισθώσεις αφορούν κυρίως την µίσθωση αυτοκινήτων.

25. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί επίσηµα από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυση
της εταιρίας και εποµένως οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις
Ανεκτέλεστες συµβάσεις εργολάβων κατασκευής δικτύου
Εγγυητικές επιστολές προµηθευτών καυσίµων
Επιχορηγήσεις κατασκευής δικτύου ληφθείσες
Σύνολο
Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις
Εγγυητικές επιστολές πελατών
Ε/Ε εργολάβων κατασκευής δικτύου - προµηθευτώ υλικών δικτύου
Σύνολο

31.12.2008
15.604.793,19
15.000,00
0,00
15.619.793,19

31.12.2007
12.796.157,02
15.000,00
3.906.756,44
16.717.913,46

31.12.2008
404.797,00
4.811.524,38
5.216.321,38

31.12.2007
68.000,00
5.340.937,52
5.408.937,52

Kατά την κλειόµενη περίοδο ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 έως και 2006. Η
χρήση 2007 και η κλειόµενη περίοδος δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Μέχρι την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των καταστάσεων οικονοµικής πληροφόρησης δεν έχει εκδοθεί το
πόρισµα του φορολογικού ελέγχου. Κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα οριστικοποιηθούν τα σχετικά πορίσµατα. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν
σχηµατίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη σε σχέση µε το θέµα αυτό.

26. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στις 3 /2/2009, το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση, το παρακάτω µέρισµα ανά µετοχή:
Προτεινόµενο µέρισµα/µετοχή 2008
Αριθµός µετοχών
Σύνολο προτεινόµενων µερισµάτων για
διανοµή

0,040533
307.850.000,00
12.478.032,64
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