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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ (ε «Δηαηξεία») πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο 

θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη 

ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ 

έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ΔΠΑ Αηηηθήο Α.Δ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο 
ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43

α
 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 25 Ηαλνπαξίνπ 2011 

 

 

Γεκήηξεο νχξκπεο 

ΑΜ ΟΔΛ 16891 

 

 

 

Πξάηογνπσηεξρανπο Κνχπεξο 

Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία                                            

Λεσθ Κεθηζίαο 268        

152 32  Υαιάλδξη        
ΑΜ ΟΔΛ 113 
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ

  Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009 31 Γεθεκβξίνπ 2008

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ (Αλακνξθσκέλε) (Αλακνξθσκέλε)

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ € € €

Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 5 1.458.625 2.846.282 3.128.377

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 6 330.079.106 323.903.516 332.060.671

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία 7 4.326.619 5.549.558 3.154.955

Λνηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 280.327 326.382 352.533

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ 336.144.677 332.625.738 338.696.536

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Απνζέκαηα 8 2.452.730 4.357.149 5.383.566

Πειάηεο 9 17.877.025 13.716.153 12.811.161

Λνηπέο Απαηηήζεηο 9 40.360.795 39.860.715 44.687.846

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 10 - 1.249.976 3.962.888

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11 2.536.824 5.359.555 3.797.741

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 63.227.373 64.543.549 70.643.202

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 399.372.050 397.169.287 409.339.738

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

€ € €

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 12 346.988.878 346.988.878 346.988.878

Κφζηνο Έθδνζεο Μεηνρψλ (2.463.372) (2.463.372) (2.463.372)

πζζσξεπκέλεο Εεκηέο (49.673.906) (51.312.914) (32.198.985)

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 294.851.601 293.212.592 312.326.522

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Οκνινγηαθφ Γάλεην 13 49.888.360 49.837.576 41.786.365

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία
14 1.496.274 1.910.602 1.793.402

Λνηπέο πξνβιέςεηο 15 315.310 208.738 164.476

Δγγπήζεηο Πειαηψλ 17.413.216 15.904.748 14.509.736

Αλαβαιιφκελν έζνδν 16 791.636 851.954 810.374

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 69.904.797 68.713.617 59.064.352

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Σξάπεδεο ινγαξηαζκφο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 13 1.774.636 3.002.543

Πξνκεζεπηέο 17 7.860.200 8.380.139 7.802.848

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 10 - 3.020.699 248.743

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 17 24.980.816 20.839.697 29.897.272

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 34.615.652 35.243.077 37.948.864

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 104.520.449 103.956.695 97.013.216

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 399.372.050 397.169.287 409.339.738

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 9 ως 38 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων  οικονομικών καηαζηάζεων

ηηο

 
 

Αζήλα, 25 Ηαλνπαξίνπ 2011  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

O ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Ζιίαο Σαηζηόπνπινο Peter Chapman Aθξνδίηε Σζέδνπ Μαλώιεο Γηακαληόπνπινο Πεξηθιήο Φηλδαλήο

Α.Γ.Σ  X  548226 Pass. No. 761210483 ΑΡ. ΑΓΔΗΑ. A' Σάμεο ΑΡ. ΑΓΔΗΑ. A' Σάμεο ΑΡ. ΑΓΔΗΑ. A' Σάμεο

A0004600 A0058670 A0008900
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ

 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

(Αλακνξθσκέλε)

€ €

Πσιήζεηο 19 162.303.769 145.906.225

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 21 (149.535.542) (156.010.983)

ΜΗΚΣΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ/(ΕΖΜΗΑ) 18 12.768.227 (10.104.759)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 20 5.144.915 1.946.383

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 21 (9.365.621) (8.197.290)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 21 (5.089.278) (4.309.882)

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΡΓΟ / (ΕΖΜΗΑ) 3.458.244 (20.665.548)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 24 527.896 505.900

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 24 (1.124.192) (1.348.884)

ΚΔΡΓΟ / (ΕΖΜΗΑ) ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 2.861.948 (21.508.533)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 25 (1.222.939) 2.394.603

ΚΔΡΓΟ / (ΕΖΜΗΑ) ΥΡΖΖ 1.639.009 (19.113.930)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα :

Κέξδε/δεκηέο αλαγλσξηζκέλα απεπζείαο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα 0 0

0 0

πλνιηθό εηζόδεκα γηα ηελ ρξήζε 1.639.009 (19.113.930)

Υξήζε πνπ έιεμε

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 9 ως 38 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων  οικονομικών καηαζηάζεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ

 Αλακνξθσκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Μεηνρηθό Κεθαιαίν
Κόζηνο Έθδνζεο 

Μεηνρώλ

πζζσξεπκέλεο 

Εεκηέο

ύλνιν Καζαξήο 

Θέζεο

€ € € €

Τπόινηπν, 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 346.988.878 (2.463.372) (28.484.137) 316.041.369

(3.714.848) (3.714.848)

Τπόινηπν ,  31ε Γεθεκβξίνπ 2009 346.988.878 (2.463.372) (32.198.985) 312.326.522

Εεκία  ρξήζεο (19.113.930) (19.113.930)

Τπόινηπν ,  31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 346.988.878 (2.463.372) (51.312.915) 293.212.592

Τπόινηπν, 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 346.988.878 (2.463.372) (51.312.915) 293.212.592

Καζαξφ θέξδνο ρξήζεο 1.639.009 1.639.009

Τπόινηπν ,  31ε Γεθεκβξίνπ 2010 346.988.878 (2.463.372) (49.673.906) 294.851.601

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 σο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Γηφξζσζε ιαζψλ θαη εθηηκήζεσλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
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31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

(€) (€)

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Αλακνξθσκέλε)

Κέξδε/δεκίεο πξό θόξσλ 2.861.948 (21.508.533)

Πξνζαξκνγέο γηα :

Απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 673.188 800.726

Απνζβέζεηο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 18.069.936 17.353.969

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (2.176.401) (1.735.092)

Πξνβιέςεηο εζφδσλ εηζπξαθηέσλ (16.806.698) (16.860.927)

Πξνβιέςεηο εμφδσλ ρξήζεο πιεξσηέσλ 16.040.557 12.118.592

Λνηπέο κε ηακεηαθέο θηλήζεηο 205.369 6.133.154

Απφζβεζε ηειψλ ζχλδεζεο (299.985) (369.863)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 1.171.031 1.398.201

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (527.896) (505.900)

————— —————

Λεηηνπξγηθό θέξδνο / (δεκηά) πξν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο
19.211.049 (3.175.672)

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ 1.901.847 1.123.570

(Αχμεζε) / κείσζε πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ 11.030.043 20.697.466

Αχμεζε / (κείσζε) αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ 245.515 411.443

Αχμεζε / (κείσζε) πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (12.456.997) (20.598.877)

Αχμεζε / (κείσζε) εγγπήζεσλ πειαηψλ 1.508.468 1.395.012

————— —————

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από / (πξνο) δξαζηεξηόηεηεο 21.439.925 (147.059)

Σφθνη πιεξσζέληεο (1.171.031) (1.398.201)

————— —————

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από / (πξνο)  ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
20.268.894 (1.545.260)

————— —————

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ (21.870.076) (31.369.063)

Αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πσιήζεσλ)
(239.783) (708.719)

Aγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (281.756) (574.323)

Δίζπξαμε ηφθσλ 527.896 505.900

————— —————

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από / (πξνο) επελδπηηθέο 

δξαζη/ηεο 
(21.863.719) (32.146.205)

————— —————

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Οκνινγηαθφ δάλεην - 8.000.000

Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ - 24.250.737

————— —————

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από / (πξνο) ρξεκαη/θέο δξαζηεξηόηεηεο
0 32.250.737

————— —————

Αύμεζε / (κείσζε) ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ  (1.594.825) (1.440.729)

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, έλαξμε  ρξήζεο (ζεκείσζε 11) 2.357.012 3.797.741

————— —————

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα, ηζνδύλακα θαη ππεξαλάιεςε ζην 

ηέινο ηεο πεξηόδνπ (ζεκείσζε 11)
762.187 2.357.012

————— —————

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Πεξίνδνο πνπ έιεμε

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 9 ως 38 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων  οικονομικών καηαζηάζεων
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1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

Ζ Δηαηξία Παξνρήο Αεξίνπ Α.Δ. (εθεμήο θαινχκελε σο ―ΔΠΑ Αηηηθήο‖ ή ―Δηαηξία») είλαη ν 
απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Αηηηθή ζην πιαίζην ηεο ηξηαθνληαεηνχο άδεηαο πνπ 
παξαρσξήζεθε ζηελ Δηαηξία θαηά ηελ ίδξπζή ηεο ην 2001 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2528/97. Ζ Δηαηξία 
ζπζηήζεθε ζηελ Διιάδα βάζεη Δηαηξηθνχ Γηθαίνπ θαη έρεη έδξα ηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Λεσθφξνο 
Αζελψλ 31-33 & πχξνπ Πάηζε , Σ.Κ 104 47, Αζήλα, Διιάδα. 

Ζ εηαηξεία ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ ΔΓΑ Α.Δ. θαη ηελ Attiki Denmark. Ζ ΔΓΑ Α.Δ. (πιήξνπο 
θπξηφηεηαο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ.) θαηέρεη ην 51% ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ελψ ην 49% 
αλήθεη ζηελ ATTIKI DENMARK.  

To δηθαίσκα ρξήζεο εθρσξήζεθε απφ ηελ ΔΓΑ Α.Δ. ζηελ ΔΠΑ ΑΣΣΗΚΖ ην 2001. Ζ εχινγε αμία 
ησλ δηθαησκάησλ ηεο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ ΔΓΑ Α.Δ. πιεξψζεθε ζε κεηξεηά σο Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην  απφ ηνλ επελδπηή Attiki Denmark. Ζ ΔΠΑ ΑΣΣΗΚΖ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή άδεηα ρξήζεο 
δηθαησκάησλ ηνπ δηθηχνπ γηα 30 έηε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Σν λέν θαηαζθεπαζζέλ δίθηπν 
κεηαθέξεηαη ζαλ πάγην ζηελ ΔΓΑ Α.Δ. ζαλ αληάιιαγκα κε ην δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηα ππφινηπα 
έηε. Οη κεηαθνξέο δελ ππφθεηληαη ζε ζπλαιιαγέο κεηξεηψλ.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ βάζεη 
ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2010, ζηηο 25/01/2011. 

2 ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ  

Οη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ  γηα ηελ ζχληαμε ησλ ελ ιφγσ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Οη αξρέο απηέο εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο 
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε εθείλα ηα Πξφηππα 
θαη ηηο εξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ εθδνζεί θαη έρνπλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ 
εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ .  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
επαλεθηίκεζε ησλ παξαγψγσλ πξντφλησλ. 
 
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο  
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο. 
 
Όια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζε ΔΤΡΧ θαζψο απνηειεί ην ηζρχνλ γηα ηελ Δηαηξία 
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο. 
 

2.2 Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο  

2.2.1 Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη εξκελείεο: 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία 
είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο 
ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ λέσλ 
πξνηχπσλ, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ θαη ησλ εξκελεηψλ παξαηίζεηαη 
αθνινχζσο 
 
Α)  Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπεωηικέρ για ηην ηπέσοςζα οικονομική σπήζη  
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 ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπκκεηνρέο, θαη νη αιιαγέο απηέο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο. 
 

 ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»  
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  
 

 ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) : ‘’Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε’’ – 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαζψο δελ εθαξκφδεη ηηο 
αξρέο ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39. 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 12 – πκθσλίεο παξαρώξεζεο(ζύκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε από ηελ ΔΔ, 

εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ 
εηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ην πξφηππν κε ηζρχ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. (εκεηψζε 28)  
 

 ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζύκθσλα κε ηελ 

πηνζέηεζε από ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010) 
Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθό (ζύκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε από ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία,  θαζψο δελ έρεη επέλδπζε ζην εμσηεξηθφ.  
 

 ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο» 

(ζύκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε από ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηαλνκέο κε 
ηακεηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» (ζύκθσλα κε ηελ 

πηνζέηεζε από ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 

 ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»  
 

 ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε 

θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο»  
 

 ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 
 

 ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 
 

 ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ» 
 

 ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο» 
 

 ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 
 

 ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» 
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 ΓΛΠ 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 
 

 ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

 

  ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ»  
 

 ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην 

Δμσηεξηθό»  
 
Β) Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπεωηικέρ από πεπιόδοςρ πος ξεκινούν ηην ή μεηά από 1 
Ιανοςαπίος 2011   

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην 
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα 
επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα 
ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απφ-
αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή 
αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 
ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη 
εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, 
εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 
αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα 
επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα 
επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα 
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 
εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο 
ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 
μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη 
ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε 
θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά 
παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο 
εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην πξφηππν θαη ηηο φπνηεο 
αιιαγέο αθνινπζψληαο ηελ ηειηθή απνδνρή ηνπ πξνηχπνπ. 
 

 ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 
 

 ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)  
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα 
ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα 
ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην 
θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ 
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 
ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ 
ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία ζα 



 

IFRS Οικονομικές Καηαζηάζεις 2010                                                                                                     12 

εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 
 

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - 

κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ((εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο 

ηίηινπο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηνπιίνπ 2010) 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ 

Παξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» 

(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2011) 
 
Γ) Τποποποιήζειρ ζε ππόηςπα πος αποηελούν ένα ημήμα ηος ππογπάμμαηορ εηήζιων 
βεληιώζεων για ηο 2010 ηος ΣΓΛΠ (Σςμβούλιο Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπων) 

 
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη 
ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ 
ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2011.  Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  Οη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   
 

 ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 
 

 ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  
 

 ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ 
αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε 
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  
 

 ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
 

 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε 
επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  
 

 ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» 
 

2.3 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  
 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεκέλεο 
απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη 
άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο 
πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφ λα 
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πξνθχςνπλ κειινληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ην θφζηνο ηνπ παγίνπ κπνξεί 
λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.  

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ επαλεμεηάδνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε 
θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 

Ζ απφζβεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ θαηά ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα 
σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ.  

Ζ απφζβεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

Βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ θηηξίσλ : ζχκθσλα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ή ηελ 
σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε 

Κηίξηα, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο  3-7 έηε  
Μεηαθνξηθά κέζα               5 έηε 
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο   3-5 έηε 

Οη αλαπφζβεζηεο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ επαλεμεηάδνληαη γηα ην ελδερφκελν 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ γεγνλφηα ή ηξνπνπνηήζεηο ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλαπφζβεζηε 
αμία ελφο παγίνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Δάλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε, θαη ε 
αλαπφζβεζηε αμία ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηφηε ε αμία ηνπ παγίνπ 
αλαπξνζαξκφδεηαη ζην χςνο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. 

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο 
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο. 

2.4 πκθσλίεο Παξαρώξεζεο 
ηηο πκθσλίεο Παξαρψξεζεο Γηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε ηδηψηε, ε 
Δηαηξεία  εθαξκφδεη ηε ΔΓΓΠΥΑ 12 εθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαθάησ δχν ζπλζήθεο: 
α) ν παξαρσξεηήο (grantor) ειέγρεη ή θαζνξίδεη πνηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη ν 
παξαρσξεζηνχρνο (operator), ζε πνηνπο θαη ζε πνηα ηηκή θαη 
β) ν παξαρσξεηήο ειέγρεη νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ ππφινηπν ζπκθεξφλησλ ζηελ ππνδνκή 
ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπκθσλίαο παξαρψξεζεο. 
 
χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξκελεία, ηέηνηεο ππνδνκέο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηα ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ σο ελζψκαηα πάγηα, αιιά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ σο Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή Γεκνζίνπ (financial asset model) θαη/ή ζηα 
άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο Γηθαίσκα Παξαρψξεζεο (intangible asset model), αλάινγα κε 
ηνπο ζπκβαηηθά ζπκθσλεζέληεο φξνπο. Με βάζε ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο ε Δηαηξεία, σο 
παξαρσξεζηνχρνο, αλαγλσξίδεη έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην βαζκφ πνπ ιακβάλεη 
έλα δηθαίσκα (άδεηα) λα ρξεψλεη ηνπο ρξήζηεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Σν δηθαίσκα ηεο 
ρξέσζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο δελ απνηειεί έλα αλεπηθχιαθην δηθαίσκα 
ιήςεο κεηξεηψλ, θαζψο ηα πνζά πνπ ιακβάλνληαη εμαξηψληαη απφ ην θαηά πφζν ην θνηλφ 
θάλεη ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Σα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο 
ΓΔΔΥΠ 12 εκθαλίδνληαη ζηα «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» ηνπ Ηζνινγηζκνχ, αλαιχνληαη σο 
«Γηθαίσκα Παξαρψξεζεο» θαη απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη 
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο.  
 

2.5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

2.5.1  Γηθαίσκα Παξαρώξεζεο 
Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ε ΔΠΑ Αηηηθήο γηα ηελ 
ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Σα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηκήκα ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ 
εθρσξήζεθαλ απφ ηελ ΔΓΑ Α.Δ σο δηθαίσκα ρξήζεο θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ελψ ην 
ππφινηπν ηκήκα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ Δηαηξία θαη κεηαβηβάδεηαη ζηελ ΔΓΑ Α.Δ ε νπνία κε 
ηελ ζεηξά ηεο εθρσξεί ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζηελ αμία ηνπ θφζηνπο ηνπ. Σα δηθαηψκαηα απηά 
αλήθνπλ ζηελ ΔΠΑ Αηηηθήο βάζεη ηεο Αδείαο, γηα 30 έηε απφ ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο θαη 
απνζβέλνληαη – κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο – ζηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 
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Σα θφζηε ησλ δηθαησκάησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ θαηά ηελ ίδξπζε παξνπζηάδνληαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο. Σα Γηθαηψκαηα Παξαρψξεζεο πνπ 
κεηαβηβάδνληαη κεηέπεηηα απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη 
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο 
(ζεκείσζε 2.4). 
  

2.5.2 Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα  
Σα θφζηε γηα αγνξά θαη αλάπηπμε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο άδεηέο 
ηνπο θεθαιαηνπνηνχληαη. Σα θφζηε απηά απνζβέλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο 
απφζβεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 3 
ρξφληα. 

2.6 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο 
ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκία απνκείσζεο 
αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο 
θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Ζ αμία ρξήζεσο πξνθχπηεη απφ ηηο 
εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ ζεκεξηλή ηνπο θαζαξή αμία 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξν θφξσλ ην νπνίν απνηππψλεη ηελ 
ηξέρνπζα εθηίκεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ αμία θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην 
ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη άκεζα ζηελ 
θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο. 

2.7 Απνζέκαηα  
Απνζέκαηα ζεσξνχληαη ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 
ηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ. Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή 
κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεσο 
πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 
εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, 
κείνλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο. 

2.8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  
Οη απαηηήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία (αξρηθά ηηκνινγεκέλν πνζφ) θαη 
χζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ κείνλ ηελ εθηίκεζε γηα ηπρφλ κε εηζπξαρζέληα πνζά. Δθηίκεζε γηα επηζθαιείο 
απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δελ είλαη πιένλ εθηθηή ε 
είζπξαμε φινπ ηνπ πνζνχ. Οη αλείζπξαθηεο νθεηιέο δηαγξάθνληαη φηαλ εμαθξηβσζνχλ. 

2.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα εληφο πεξηφδνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο θαη άιιεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο κε ιήμε ηξηψλ κελψλ ή θαη ιηγφηεξν. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
νξίδνληαη σο αλσηέξσ. 

2.10 Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία παξαγώγσλ 
Σα παξάγσγα αξρηθά (ηελ εκέξα ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ παξαγψγσλ) θαη 
κεηαγελέζηεξα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Όια ηα παξάγσγα είλαη 
θαηεγνξηνπνηεκέλα σο θαηερφκελα γηα εκπνξία. Αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη 
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ βαζίδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο 
δεκνπξαηεκέλεο ηηκέο. Αλ ε αγνξά παξαγψγνπ δελ είλαη ελεξγή, ε εηαηξεία απνηηκά ηελ 
εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ πξφζθαηεο 
ζπλαιιαγέο κε ίζνπο φξνπο, αλαθνξά ζε άιια εξγαιεία πνπ θαη‘ νπζία είλαη παξφκνηα, 
αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ 
πξναηξέζεσο αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ππνινγίδνληαο φζν 
ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηα δεδνκέλα ζπγθεθξηκέλσλ νληνηήησλ. 
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2.11 Μεηνρηθό Κεθάιαην  
Ζ Δηαηξία έρεη εθδψζεη κφλν νλνκαζηηθέο κεηνρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Καζαξή 
Θέζε. Πξφζζεηεο δαπάλεο (δαπάλεο έθδνζεο κεηνρψλ) πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 
έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ζηελ Καζαξή Θέζε σο Γαπάλεο 
Έθδνζεο Μεηνρψλ κεηά θφξνπ. 

2.12 Πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδόηεζεο θαη κεηά-ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο  
Ζ Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ησλ ππαιιήισλ θαη θαηαβάιιεη 
εηζθνξέο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ ειέγρεηαη απφ ην Κξάηνο. Απηφ απνηειεί 
πξφγξακκα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο ρσξίο πξφζζεηε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο εθφζνλ έρνπλ 
θαηαβιεζεί νη απαηηνχκελεο εηζθνξέο. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην Δξγαηηθφ Γίθαην νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη εθάπαμ 
απνδεκίσζε σο παξνρή ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ππνρξέσζε απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, 
ζαλ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ππνινγίδεηαη σο ε 
παξνχζα αμία ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ καδί 
κε νπνηεζδήπνηε δηνξζψζεηο γηα κε αλαγλσξηδφκελεο αλαινγηζηηθέο δεκηέο ή θέξδε θαζψο θαη 
γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ εηζθέξεη ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Ζ ππνρξέσζε 
ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο Πξνβεβιεκέλεο Πηζησηηθήο 
Μνλάδαο. Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ππνινγίδεηαη πξνεμνθιψληαο ηηο εθηηκψκελεο 
κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο κε ηελ ρξήζε επηηνθίσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζην ίδην λφκηζκα 
πνπ νη παξνρέο ζα πιεξσζνχλ θαη έρνπλ δηάξθεηα πνπ πιεζηάδεη ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο 
ππνρξέσζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε. Οη αλαινγηζηηθέο δεκηέο ή ηα αλαινγηζηηθά θέξδε 
ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη αλάινγα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο. 
 

2.13 Πξνβιέςεηο  
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη κηα παξνχζα ππνρξέσζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) 
σο απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, είλαη πξνθαλέο φηη ζα απαηηεζεί ρξεκαηηθή εθξνή γηα 
ηελ ηαθηνπνίεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί 
αμηφπηζηα. 

2.14 Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο  
Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία 
απνηειείηαη απφ ην εηζπξαρζέλ πνζφ κεησκέλν κε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ, 
ελψ κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

2.15 Δπηρνξεγήζεηο Παγίσλ ζηνηρείσλ  
Οη επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο 
παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΓΠΥΑ 12 σο κείσζε ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
(ζεκείσζε 2.5.1) 
 

2.16 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο θαη ζπλαιιαγέο  
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 
πνπ ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα ρξεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 
θαη παζεηηθνχ πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηηο 
ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη 
απνξξένπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηαρσξνχληαη ρσξηζηά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ. 
 

2.17 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο Τπνρξεώζεηο  
Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε ηνπο αμία, ελψ 
κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  
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2.18 Σξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ πνπ ηζρχεη ή πνπ 
θαηά βάζε ηζρχεη ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  
 
O Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο 
ππνρξέσζεο ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 
ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ θαη ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο 
πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 
εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, κεηαθεξφκελα αρξεζηκνπνίεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ θαη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν 
θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ 
δηαθνξψλ, ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 
αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε θιείζηκν ρξήζεο θαη 
κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζεσξείηαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα 
θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο 
εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη 
ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα ηαθηνπνηεζεί ε 
ππνρξέσζε, θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ 
είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
 

2.19 Αλαγλώξηζε εζόδσλ  
 

 (α) Πψιεζε αεξίνπ  
 
Ζ Δηαηξία ηηκνινγεί βηνκεραληθνχο θαη κεγάινπο εκπνξηθνχο πειάηεο ζε κεληαία βάζε θαη 
νηθηαθνχο, κηθξνχο βηνκεραληθνχο θαη κηθξνχο εκπνξηθνχο θαηαλαισηέο αλά δίκελν, γηα 
παξνρή αεξίνπ κέρξη ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ, βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ θαηακεηξήζεσλ 
θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ. ην ηέινο ηνπ έηνπο, δεκηνπξγείηαη πξφβιεςε εζφδνπ 
εηζπξαθηένπ, απεηθνλίδνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ παξερφκελνπ αεξίνπ γηα ηελ νπνία δελ έρεη 
εθδνζεί αθφκα ηηκνιφγην ζηνπο πειάηεο. Ζ πξφβιεςε εζφδνπ εηζπξαθηένπ γηα βηνκεραληθνχο 
θαη κεγάινπο εκπνξηθνχο πειάηεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ θαηακεηξήζεσλ 
θαηαλάισζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο πξψηεο εκέξεο κεηά ην ηέινο θάζε κήλα. Ζ 
πξφβιεςε εζφδνπ εηζπξαθηένπ γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πειαηψλ ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο 
ηζηνξηθήο θαηαλάισζεο αλά θαηεγνξία πειάηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ 
ελεξγνπνηεκέλσλ πειαηψλ θαη ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ 
ηηκνινγεζεί. Σν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηα έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα ηεο θαηάζηαζεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
 
(β) Σέιε ζχλδεζεο  
 
Ζ ΔΠΑ Αηηηθήο εηζπξάηηεη ηέιε ζχλδεζεο απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ θαηά ηελ 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχλδεζεο. Σα ελ ιφγσ ηέιε αθνξνχλ ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν 
πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην δίθηπφ Φπζηθνχ Αεξίνπ. Οη 
κηθξνί εκπνξηθνί θαη νηθηαθνί θαηαλαισηέο ππνγξάθνπλ ζχκβαζε αλνηρηήο δηάξθεηαο. 
Τπάξρνπλ ζεκαληηθά άκεζα ζρεηηδφκελα θαη θαηαβαιιφκελα θφζηε πνπ βαξχλνπλ ηελ Δηαηξία 
(αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνκήζεηεο ησλ dealers πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ ζχλαςε θάζε 
ζχκβαζεο) θαη επνκέλσο ηα έζνδα απφ ηα ηέιε ζχλδεζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Οη κεγάινη βηνκεραληθνί θαη κεγάινη εκπνξηθνί 
πειάηεο ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο. Απφ ηελ 
ζηηγκή πνπ άκεζα ζρεηηδφκελα θαη θαηαβαιιφκελα θφζηε απνηεινχλ κηθξή αλαινγία ησλ 
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ηειψλ ζχλδεζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο πειάηεο, ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σα πνζά πνπ ηηκνινγνχληαη αιιά δελ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα 
θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ. 
 
(γ) Έζνδα απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 
 
Σα έζνδα θαη ην θέξδνο απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
ΛΠ 11 φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 2.22 θαησηέξσ. 
 

2.20 Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο  
Όιεο νη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν 
εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ παγίσλ. Οη 
πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε 
ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

2.21 πγθξηζηκόηεηα  
Όπνπ απαηηείηαη, έρνπλ πξνζαξκνζηεί ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε 
ηελ παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  
 

2.22 πκβόιαηα γηα έξγα ππό εθηέιεζε 
Σα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζε θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
Όηαλ ην απνηέιεζκα ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε 
αμηνπηζηία, σο έζνδν απφ ην ζπκβφιαην αλαγλσξίδνληαη κφλν ηα έμνδα πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ. 
Όηαλ ην απνηέιεζκα ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην 
έζνδν θαη ηα έμνδα ηνπ ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, 
αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν. Ζ Δηαηξεία  ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο 
νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ εζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Σν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη βάζεη ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά εθηηκψκελα 
έμνδα γηα θάζε ζπκβφιαην. Όηαλ είλαη πηζαλφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ λα ππεξβεί 
ην ζπλνιηθφ έζνδν, ηφηε ε αλακελφκελε δεκία αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο σο έμνδν. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έσο ην ηέινο ηεο 
ρξήζεο, ηπρφλ έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε κειινληηθέο εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπκβφιαην 
εμαηξνχληαη θαη εκθαλίδνληαη σο έξγν ζε εμέιημε. Σν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ θέξδνπο / δεκίαο πνπ αλαγλσξίζζεθε γηα θάζε ζπκβφιαην 
ζπγθξίλεηαη κε ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Όπνπ ηα 
πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ 
αλαγλσξηζζεί ππεξβαίλνπλ ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο, ε δηαθνξά εκθαλίδεηαη σο 
απαίηεζε απφ πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ ζην θνλδχιη «Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο». 
Όηαλ νη πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο ππεξβαίλνπλ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ 
θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί, ην ππφινηπν εκθαλίδεηαη σο 
ππνρξέσζε πξνο ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί 
πηζησηέο». 
 
3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε πνηθίια ρξεκαηννηθνλνκηθά ξίζθα: Ρίζθν 
αγνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, θίλδπλνο εχινγεο αμίαο, θίλδπλνο 
επηηνθίνπ ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο ηηκψλ), πηζησηηθφ ξίζθν θαη ξίζθν ξεπζηνπνίεζεο. Σν 
πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο εηαηξείαο ζηνρεχεη ζην απξφβιεπην ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ 
ζπγθπξηψλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο. 
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3.1 Κίλδπλνο αγνξώλ 
 

3.1.1 Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ  
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζε θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ 
ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ηεο θαζψο θαη κε ηηο 
βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε 
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ή θαηαζέζεηο φςεσο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ξεπζηφηεηα. Ζ 
Δηαηξία δελ αληηζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο επελδχζεηο ηεο ή απφ ηα δάλεηά ηεο. 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
παξαθνινπζείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ.     

3.1.2 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  
Ζ Δηαηξία ιεηηνπξγεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζε 
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ. 
Οη ζπλαιιαγέο απηέο δελ είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο; επνκέλσο δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ κείσζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. 
Σπρφλ επηπηψζεηο απφ δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο ελζσκαηψλνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.3 Κίλδπλνο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο αγαζνύ  
Ζ  Δηαηξία αγνξάδεη θαη δηαλέκεη αέξην κφλν ζε Δπξψ, αιιά εθηίζεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ 
αεξίνπ θαζψο ην θφζηνο ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη νη 
ηηκέο πψιεζήο ηνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ αληαγσληζηηθψλ θαπζίκσλ. Οη 
ηηκέο πψιεζεο ηνπ αεξίνπ δηακνξθψλνληαη ζε κεληαία βάζε ζχκθσλα κε ηελ κέζε ηηκή ηνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη είλαη 20% ρακειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 
βάζε ηεο ηζρχνπζαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο γηα ην 2010.  

3.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο  
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα 
θαη ζηηο θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ζε πηζησηηθή 
έθζεζε ζε κεγάινπο θαη νηθηαθνχο πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλείζπξαθησλ 
απαηηήζεσλ θαη ζπκβνιαηνπνηεκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 
 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν (θαζαξφ απφ ηελ αμία ησλ ελερχξσλ ή 
άιισλ εγγπήζεσλ) ζε πεξίπησζε πνπ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ δχλαληαη λα 
εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε θάζε θαηεγνξία αλαγλσξηζκέλσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, είλαη ε ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ 
φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κείνλ ηελ αμία ησλ εγγπήζεσλ / ελερχξσλ. 

 

3.3 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο  
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ δηαζεζηκφηεηα 
επαξθψλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη πηζηψζεσλ απφ έλαλ ηθαλφ αξηζκφ πηζησηηθψλ 
γξαθείσλ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Γηνίθεζε είρε εμαζθαιίζεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο 
ηεο Δηαηξείαο έρνληαο εγθεθξηκέλεο πηζησηηθέο γξακκέο €110.000.000 θαη αρξεζηκνπνίεηεο 
πηζησηηθέο γξακκέο ζπλνιηθνχ πνζνχ €58.337.004. Ζ Δηαηξία είλαη πηζησηηθά επέιηθηε κε 
αλνηθηέο πηζησηηθέο γξακκέο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα.   

 
Ο πίλαθαο πνπ παξαηίζεηαη αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα ζε ζπλαθείο νκάδεο ιήμεηο ζχκθσλα κε ηελ ππνιεηπφκελε 
πεξίνδν βαζηζκέλεο ζηελ ππφινηπε πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ σο ηελ 
ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο. Σα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη νη ζπκβαηηθέο 
κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. 
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Δληόο 1 έηνπο Από 1 έσο 2 έηε Μεηά από 2 έηε

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Γαλεηζκφο 1.774.636 50.810.569

Παξάγσγα πξντνληα

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο
32.841.016

Δληόο 1 έηνπο Από 1 έσο 2 έηε Μεηά από 2 έηε

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

Γαλεηζκφο 3.002.543 50.970.137

Παξάγσγα πξντνληα 3.020.699

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο
22.077.330

 
 

3.4 Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 
Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο ζηελ δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο θαη 
πξνλφκηα ζηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο θαη λα ηεξήζεη βέιηηζηε θεθαιαηνπρηθή δνκή κεηψλνληαο 
ηα θεθαιαηνπρηθά θφζηε. Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηελ βάζε ηεο δαλεηαθήο 
εμάξηεζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο νξίδεηαη σο ν θαζαξφο δαλεηζκφο δηα ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα. 
Ο θαζαξφο δαλεηζκφο εθηηκάηαη σο ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηξέρνληα θαη 
κε-ηξέρνληα  δάλεηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ) κείνλ ηακείνπ θαη ηακεηαθψλ 
δηαζεζίκσλ. Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην εθηηκάηαη σο θαζαξή αμία φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 
ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ.    
 
Οη  αληίζηνηρνη δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηνλ Γεθέκβξην 2010 θαη 2009 ήηαλ νη αθφινπζνη: 
 

2010 2009

€ €

χλνιν δαλεηζκνχ [ζεκείσζε  13] 51.662.997 52.840.119

Μείνλ:Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

[ζεκείσζε 11]
2.536.824 5.359.555

ύλνιν Γαλεηζκνύ 49.126.173 47.480.563

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 294.851.601 293.212.592

χλνιν θεθαιαίσλ 343.977.774 340.693.155

Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 14% 14%
 

 

3.5 Δθηίκεζε εύινγεο αμίαο  
Ζ εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο 
αγνξέο (φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα δηαπξαγκαηεχζηκα, θαη ζπλαιιαγέο ρξενγξάθσλ θαη 
ρξενγξάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε). Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πνπ 
δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαζνξίδεηαη απφ ηερληθέο αμηνιφγεζεο. Ζ Δηαηξεία 
ρξεζηκνπνίεζε πνηθηιία κεζφδσλ θαη θάλεη παξαδνρέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο 
ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αλαθνξά ηηκψλ αγνξάο ή 
αληηπξνζψπσλ γηα παξφκνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Άιιεο 
ηερληθέο, φπσο πξνεμνθιεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχινγε αμία γηα ηα 
ππνιεηπφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία. Ζ ππνιεηπφκελε αμία κείνλ ηελ πξφβιεςε 
απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδνπλ ηελ εχινγε ηνπο 
αμία ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο θχζεο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ. 
 

4 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΥΔ  
 
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε 
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ ππφ ηηο 
παξνχζεο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  
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4.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 
Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνηεί εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο φζνλ αθνξά ζην κέιινλ. Οη απνξξένπζεο 
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, εμνξηζκνχ, ζα είλαη ζπάληα ίζεο κε ηα αληίζηνηρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. 
Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο νη νπνίεο ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ πιηθή 
πξνζαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ θαζψο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
επφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, αλαιχνληαη παξαθάησ. 
 

4.2 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη πξνβιέςεηο εζόδσλ 
Ζ Δηαηξία πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε  ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ ε νπνία δελ έρεη ηηκνινγεζεί 
αθφκα γηα ηνπο πειάηεο ιηαληθήο. Ζ αλάγθε ηεο εθηίκεζεο απηήο πξνθχπηεη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
Δηαηξίαο θαζψο νη πειάηεο ιηαληθήο ηηκνινγνχληαη αλά δίκελν. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ 
πξνβιέςεσλ εζφδσλ, ε Δηαηξία θάλεη ρξήζε ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ κέζε εηήζηα 
θαηαλάισζε αλά θαηεγνξία πειάηε θαη γηα ηελ επνρηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ. Οη πξνβιέςεηο 
εζφδσλ πξνθχπηνπλ φηαλ ζπλδπαζηνχλ ηα σο άλσ δεδνκέλα κε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ πειαηψλ 
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν. ην ηέινο ηνπ έηνπο εθηηκάηαη ην αλακελφκελν κεηθηφ 
πεξηζψξην θέξδνπο (φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην κεηθηφ πεξηζψξην αλά κνλάδα) ζε ζρέζε 
κε ην πξαγκαηηθφ, φπσο απηφ πξνθχπηεη φηαλ αθαηξεζεί ην θφζηνο αεξίνπ απφ ηηο πσιήζεηο 
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη απφ ηελ Δηαηξία ινγηθφ. Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ 
αλαζεσξείηαη ζπλερψο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ 
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 

4.3 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
Ζ Δηαηξία θνξνινγείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ζ Δηαηξεία έρεη 

αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ €3.686.062 φζνλ αθνξά ζηηο θνξνινγηθέο 
δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηα έηε 2007 θαη 2009. Βάζεη ηνπ Φνξνινγηθνχ Νφκνπ ε Δηαηξία έρεη ην 
δηθαίσκα λα αληηζηαζκίζεη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο κε θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζε 
δηάζηεκα πέληε εηψλ. Ζ Δηαηξία εθηηκά ζε εηήζηα βάζε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο  ειαθξχλζεηο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθηίκεζεο απηήο εθαξκφζηεθαλ ηα 
απνηειέζκαηα θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 5εηνχο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ θαη 
αλαγλσξίζηεθε απνκείσζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ χςνπο €728.922 ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ γηα ην 2010.  
 

4.4 Δθηηκώκελε απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ 
Ζ εηαηξεία ειέγρεη ζε εηήζηα βάζε εάλ ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ έρνπλ 
απνκεησζεί βάζεη ηεο ινγηζηηθήο αξρήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.5. Απηνί νη ππνινγηζκνί 
απαηηνχλ ηελ ρξήζε εθηηκήζεσλ.  

 

Απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
 
Ζ αλαθηήζηκε αμία ηεο Δηαηξίαο θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ππνινγηδφκελεο αμίαο ρξήζεο. Οη 
ζπγθεθξηκέλνη ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθηίκεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξν θφξσλ 
βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνυπνινγηζκψλ γηα πεληαεηή 
πεξίνδν.  
 
Οη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο είλαη νη 
αθφινπζεο: 

Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο εσο ην 2031 27%

Πνζνζηφ αλάπηπμεο πσιήζεσλ θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ ην 2011 έσο ην 2015
6,7% ~ 18,5%

Πνζνζηφ αλάπηπμεο πσιήζεσλ θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ 2016 εσο 2031
2,3% ~ 13,5%

Πιεζσξηζκφο 1,1% - 3,0%

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξν θφξσλ * 10,7%

*ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξν θφξσλ είλαη 9,6% for 2011 θαη 

πεξίπνπ 10,7% έπεηηα  
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Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνίεζε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ππνινγηζκνχο θαη δελ ππήξμε θακία 
έλδεημε απνκείσζεο. 
 
Ζ Δηαηξία δηελέξγεζε αλάιπζε επαηζζεζίαο ζηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
απφδνζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο απφ ηελ νπνηα δελ πξνθχπηεη έλδεημε γηα 
απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

4.5 Δύινγε αμία παξαγώγσλ θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα ηα νπνία δελ γίλνληαη ζπλαιιαγέο ζε 
ελεξγέο αγνξέο (γηα παξάδεηγκα, παξάγσγα) ππνινγίδεηαη αμηνπνηψληαο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 
(επίπεδν 2). Ζ εηαηξεία βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηεο γηα λα επηιέμεη κεζφδνπο θαη λα θάλεη παξαδνρέο 
ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ηελ ζηηγκή ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ ήηαλ κεδεληθή, ελψ δελ αλαγλσξίζηεθαλ 
δεκίεο/θέξδε απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

(2009: -€1.455.771).   

Παξάγσγα πξνο πώιεζε Δλεξγεηηθό Παζεηηθό Δλεξγεηηθό Παζεηηθό

Παξάγσγα πξντφληα - - 1.249.976 3.020.699

ύλνιν - - 1.249.976 3.020.699

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009
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5 ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
 

Σν ζχλνιν ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεησκέλα 
κε ηηο ζσξεπηηθέο απνζβέζεηο θαη ελδερφκελεο απνκεηψζεηο ζηελ αμία ηνπο. 

 

 

€ € € € € €

Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2010
915.103 293.135 24.027 793.083 820.934 2.846.282

Πξνζζήθεο 35.687 43.080 4.237 63.696 94.975 241.675

Μεηψζεηο -69.989 -1.535 0 -1.077 0 -72.602

Μεηαθνξά  ζε ελζψκαηα πάγηα 

& ινηπνχο ρξεψζηεο
0 0 0 0 -883.543 -883.543

Απνζβέζεηο  γηα ηελ πεξίνδν -181.073 -105.148 -12.844 -374.123 0 -673.188

Τπόινηπν ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010
699.728 229.532 15.419 481.579 32.366 1.458.625

Βειηηώζεηο 

Μηζζσκέλσλ 

Κηηξίσλ 

Μεραλήκαηα & 

κερ/θόο  

εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Λνηπά έξγα ππό 

εθηέιεζε
ύλνιν

 

 

 

€ € € € € €

Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2009
1.169.955 393.897 45.966 1.036.477 482.083 3.128.377

Πξνζζήθεο 51.390 18.778 10 212.484 429.871 712.534

Μεηψζεηο -100.714 -85 -6 -2.078 0 -102.882

Μεηαθνξά  ζε ελζψκαηα πάγηα 

& ινηπνχο ρξεψζηεο
0 0 0 0 -91.020 -91.020

Απνζβέζεηο  γηα ηελ πεξίνδν -205.527 -119.456 -21.944 -453.800 0 -800.726

Τπόινηπν ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2009
915.103 293.135 24.027 793.083 820.934 2.846.282

ύλνιν

Βειηηώζεηο 

Μηζζσκέλσλ 

Κηηξίσλ 

Μεραλήκαηα & 

κερ/θόο  

εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Λνηπά έξγα ππό 

εθηέιεζε

 

 

Σν θφζηνο δηθηχνπ ππφ θαηαζθεπή πνζνχ €25.797.219 (2009:€10.111.842) θαη επηρνξεγήζεηο 
πνζνχ €43.541.181 (2009:€45.717.582) έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
θαη ην αλαβαιιφκελν έζνδν αληίζηνηρα ζηα άπια πάγηα ιφγσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο ΔΓΓΥΠΑ 12. 

 

 

 

 

 

 



 

IFRS Οικονομικές Καηαζηάζεις 2010                                                                                                     23 

6 ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Γηθαηώκαηα 

εθρώξεζεο

Λνγηζκηθό ύλνιν Γηθαηώκαηα 

εθρώξεζεο

Λνγηζκηθό ύλνιν 

Κόζηνο € € € € € €

Τπόινηπν ηελ  1ε  Ηαλνπαξίνπ 2010 322.657.021 1.246.494 323.903.516 330.363.593 1.697.078 332.060.671

Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 21.870.076 281.756 22.151.832 31.369.064 574.323 31.943.387

Μεηψζεηο -82.707 0 -82.707 -230.929 0 -230.929

Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
0 0 0 -24.250.737 0 -24.250.737

Απφζβεζε επηρνξήγεζεσλ 2.176.401 0 2.176.401 1.735.092 0 1.735.092

Απνζβέζεηο γηα ηελ πεξίνδν -17.252.947 -816.989 -18.069.936 -16.329.062 -1.024.907 -17.353.969

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 329.367.844 711.262 330.079.106 322.657.021 1.246.494 323.903.516

31ε Γεθεκβξίνπ 2010 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

 
 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 12 ηα δηθαηψκαηα εθρψξεζεο πεξηιακβάλνπλ ην 
δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο θεθαιαηνπρηθέο 
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ κεησκέλν κε ηηο  
επηδνηήζεηο πνζνχ €43.541.181 πνπ ιακβάλνληαη (ζεκείσζε 28). Πξφζζεηα, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζπλνιηθφ πνζφ €46.839 σο πξνο ηνπο ηφθνπο έρεη 
θεθαιαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ην δίθηπν ππφ θαηαζθεπή, κε κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ 3,36%. 

7 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  
 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα φια ηα έηε έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 
θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηελ πεξίνδν πνπ αλακέλεηαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο.  

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα 
αθφινπζα: 

Αλαβαιιόκελν έζνδν Λνηπά ύλνιν

€ € € € €

1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 -380.027 -2.473.883 -184.010 -117.035 -3.154.955

Υξέσζε / (Πίζησζε) ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο
-11.392 -2.350.370 -11.733 -21.108 -2.394.603

31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 -391.419 -4.824.252 -195.744 -138.143 -5.549.558

Υξέσζε / (Πίζησζε) ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο
90.276 1.138.190 34.787 -40.314 1.222.939

31ε Γεθεκβξίνπ 2010 -301.143 -3.686.062 -160.957 -178.457 -4.326.619

πληαμηνδόηεζε 

πξνζσπηθνύ 

Εεκηέο 

πξνεγνύκελσλ 

ρξήζεσλ

Aλαβαιιόκελν 

έζνδν 

 

Αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε γηα θνξνινγηθέο δεκηέο νη νπνίεο 
κεηαθέξνληαη ζε επφκελεο ρξήζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2009. Βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ 5-
εηνχο νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ε Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη είλαη πηζαλφο ν ζπκςεθηζκφο ησλ 
ζπλδεφκελσλ θνξνινγηθψλ νθειψλ κε κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε.  
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8 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ  

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθέκβξηνο 2009

€ €

           €            €

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθά δηθηχνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ

2.452.730 4.357.149

=========== ===========

ηηο

 

Σα απνζέκαηα έρνπλ κεησζεί θαηά € 503 ρηιηάδεο ην 2010 (2009: € 500 ρηιηάδεο), πνζφ ην 
νπνίν αθνξά βξαδέσο θηλνχκελα πιηθά θαη πιηθά κε πνηνηηθά πξνβιήκαηα.  

 

9 ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

         (€)          (€)

Πειάηεο 20.221.032 14.303.994

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο -2.344.007 -587.841

χλνιν πειαηψλ 17.877.025 13.716.153

Λνηπέο απαηηήζεηο 40.360.795 39.860.715

Γεληθφ χλνιν 58.237.820 53.576.869

Λνηπέο Απαηηήζεηο 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα - κε ηηκνινγεκέλε 

θαηαλάισζε
16.806.698 16.860.927

ΦΠΑ εηζπξαθηένο 19.242.376 20.331.042

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα βάζεη ζπκθσλίαο 

κε ηελ ΓΔΠΑ γηα ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ

1.800.000 0

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 77.577 195.281

Κφζηε εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εηζπξαθηέα 

απφ πειάηεο Γεκνζίνπ 
687.413 1.973

Έζνδα αληαπνδνηηθψλ έξγσλ 132.231 1.284.367

Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ θαη δάλεηα 439.651 523.931

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 285.416 293.240

Μεηαρξνλνινγεκέλεο θαη θαζπζηεξεκέλεο 

επηηαγέο
625.007 52.873

Λνηπά 264.426 317.081

ύλνιν 40.360.795 39.860.715

ηηο

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο € 12.319.270 (2009: € 8.768.952) είλαη πιήξσο εηζπξαθηέεο.  

Ζ αλάιπζε ησλ εθπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ είλαη ε αθφινπζε: 
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2010 2009

Πειαηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Έσο 3 κήλεο 2.493.425 1.903.628

Πάλσ απφ 3 κήλεο 5.408.337 3.631.414

7.901.762 5.535.042

2010 2009

Πάλσ από 3 κήλεο

Οηθηαθνί πειάηεο 1.314.277 1.136.482

Βηνκεραληθνί θαη κεγάινη εκπνξηθνί 184.389 169.023

Πειάηεο Γεκνζίνπ 889.846 470.157

Σηκνινγήζεηο ζε πειάηεο γηα ηε κε 

εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θαη  ξήηξεο εξγνιάβσλ

3.019.825 1.855.752

5.408.337 3.631.414

ηηο

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθέο απαηηήζεηο χςνπο € 4.557.799 (2009: € 4.229.537) ήηαλ 
εθπξφζεζκεο αιιά δελ ήηαλ απνκεησκέλεο. Απηέο αθνξνχλ ζε έλαλ αξηζκφ πειαηψλ γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο. Ζ αλάιπζε ησλ εθπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ είλαη ε 
αθφινπζε: 

2010 2009

Έσο 3 κήλεο 2.493.425 1.903.628

Πάλσ απφ 3 κήλεο 2.064.374 2.325.909

4.557.799 4.229.537  

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθέο απαηηήζεηο χςνπο € 3.343.963 (2009: € 1.305.505) 
απνκεηψζεθαλ θαη πξνβιέθζεθαλ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο ήηαλ € 2.344.007 (2009: € 
587.840). Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζε α) Μηθξνχο Δκπνξηθνχο ή Μεγάινπο 
Βηνκεραληθνχο πειάηεο, θαηά ησλ νπνίσλ έρεη αλαιεθζεί λνκηθή δξάζε θαη β) ξήηξεο 
ηηκνινγεκέλεο ζε κεγάινπο βηνκεραληθνχο πειάηεο γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ζ Γηνίθεζε έθξηλε φηη έλα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ αλακέλεηαη λα 
αλαθηεζεί. Ζ αλάιπζε ησλ εθπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ είλαη ε αθφινπζε: 

2010 2009

Πάλσ απφ 3 κήλεο 3.343.963 1.305.505

3.343.963 1.305.505  

Οη θηλήζεηο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ είλαη σο εμήο : 

2010 2009

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 587.841 468.139

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 1.756.166 119.702

Γηαγξαθή απαηηήζεσλ ζηε ρξήζε σο κε 

εηζπξάμηκεο
- -

Αληηζηξνθή αρξεζηκνπνίεησλ πνζψλ - -

Πξνεμφθιεζε είζπξαμεο - -

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2.344.007 587.841  

Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζπκπεξηιήθζεθε ζηα έμνδα 
δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα πνζά πνπ 
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επηβαξχλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δηαγξάθνληαη φηαλ δελ ππάξρεη 
πξνζδνθία είζπξαμεο  ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ.   

Οη ππφινηπεο απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ απνκεησκέλα πάγηα ζηνηρεία πνζνχ €289.134 
(2009: €0). 

10 ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ  
 

Παξάγσγα πξνο πώιεζε Δλεξγεηηθό Παζεηηθό Δλεξγεηηθό Παζεηηθό

Παξάγσγα πξντφληα - - 1.249.976 3.020.699

ύλνιν - - 1.249.976 3.020.699

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

 

Σα παξάγσγα εκθαλίδνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ή ζηηο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο. Ζ εχινγε αμία ελφο παξαγψγνπ αληηζηάζκηζεο ραξαθηεξίδεηαη σο έλα κε 
θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, αλ ε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ηνπ 
αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ είλαη πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο θαη, σο θπθινθνξνχλ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, αλ ε δηάξθεηα ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ είλαη 
κηθξφηεξε απφ 12 κήλεο. Μεηαβνιέο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
παξαγψγσλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα «ινηπά έζνδα» ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Αμηνιόγεζε θεξεγγπόηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

2010 2009

- - A-1 479.053

- - A-3 770.923

0 1.249.976  



 

IFRS Οικονομικές Καηαζηάζεις 2010                                                                                                     27 

11 ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

             (€)              (€)

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζηηο ηξάπεδεο 26.670 25.691

Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 2.510.154 5.333.864

ύλνιν ηακείνπ, ρξεκαηηθώλ 

δηαζεζίκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ

2.536.824 5.359.555

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

             (€)              (€)

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζηηο ηξάπεδεο θαη 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο

2.536.824 5.359.555

Σξάπεδεο - Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (1.774.636) (3.002.543)

ύλνιν ηακείνπ, ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ 

θαη βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
762.187 2.357.012

ηηο

Σα ηακεηαθά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ:

ηηο

 

12 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

31 Γεθ  2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

€ €

Αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 11.822.449 11.822.449

=========== ===========

Ολνκαζηηθή αμία 346.988.878 346.988.878

ηηο

 

Σν ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη €346.988.878. Κάζε κεηνρή έρεη νλνκαζηηθή 
αμία €29.35. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εθδνζέλησλ κεηνρψλ έρεη θαηαβιεζεί πιήξσο. Ζ εηαηξεία 
θαηέβαιε πξφζζεηα θφζηε πνπ αθνξνχλ θφξνπο γηα ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ, ζπλνιηθήο 
αμίαο €3.469.537 θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ην 2001. Απηφ ην πνζφ εκθαλίδεηαη ρξεσζηηθά 
ζηελ θαζαξή ζέζε, κεησκέλν θαηά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ηνπ αλαινγεί € 1.006.165. 

13 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΓΑΝΔΗΜΟ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

             (€)              (€)

Μαθξνπξόζεζκνο Γαλεηζκόο

Οκνινγηαθφ Γάλεην 49.888.360 49.837.576

ύλνιν δαλείσλ 49.888.360 49.837.576

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Σξάπεδεο ινγαξηαζκφο 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
1.774.636 3.002.543

1.774.636 3.002.543

ύλνιν δαλεηζκνύ 51.662.997 52.840.119

ηηο
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ηηο 27/02/2008 ε εηαηξεία ππέγξαςε αλαθπθινχκελν Οκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ Σξάπεδα 
ALPHA (νκνινγηνχρνο) γηα ην πνζφ ησλ €50.000.000 θαη κε εκεξνκελία ιήμεο έσο ηηο αξρέο 
ηνπ 2013. Σν νκνινγηαθφ δάλεην εθδφζεθε απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
θεθαιαηαθήο δαπάλεο πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ. Σα έμνδα ησλ €251.000 πνπ 
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ αθαηξέζεθαλ απφ ην αξρηθφ πνζφ . Σα έμνδα 
απηά απνζβέλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ 
θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ.  

Σα δάλεηα έρνπλ κέζν επηηφθην χςνπο 1,8% (2009: 2,4%). Σν επηηφθην βαζίδεηαη ζε ηξίκελν 
Euribor κε πεξηζψξην 60 εσο 250 εθαηνζηά ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 

χκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ηνπ Οκνινγηαθνχ δαλείνπ ε Δηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε σο 
θάηνρνο ησλ Οκνινγηψλ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 
απφδνζεο φπσο ηνλ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ηνλ δείθηε ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο 
ηδία θεθάιαηα θαζψο θαη ηνλ δείθηε θάιπςεο ρξεσζηηθψλ ηφθσλ. Ζ Δηαηξεία ζπκθψλεζε  κε 
ηελ ALPHA BANK γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ιφγσ ηεο 
εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.  

H ηξέρνπζα αμία θαη ε εχινγε αμία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ είλαη ε παξαθάησ: 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009 31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

Oκνινγηαθφ δάλεην 49.888.360 49.837.576 48.998.547 48.685.356

49.888.360 49.837.576 48.998.547 48.685.356

Σξέρνπζα αμία Δύινγε αμία

 

 

Ζ εχινγε αμία βάζεη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε επηηφθην 1,8% (2009: 2,4%). 
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14 ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ  

 

Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή ζπληαμηνδνηηθήο απνδεκίσζεο πνπ 
ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο θαη ηηο ηειηθέο απνδνρέο. Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη 
ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ζπληαμηνδνηηθέο απνδεκηψζεηο πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ην 
λφκν. Οη ζπληαμηνδνηηθέο απνδεκηψζεηο δελ ρξεκαηνδνηνχληαη. Σν παζεηηθφ πνπ απνξξέεη 
απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπληαμηνδνηηθήο απνδεκίσζεο απνηηκάηαη κέζσ αλεμάξηεηεο 
αλαινγηζηηθήο κειέηεο.  

Ζ θίλεζε ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη σο 
εμήο: 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

        (€)         (€)

Μεηαβνιέο έηνπο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ

Καζαξή ππνρξέσζε, αξρή ηνπ έηνπο 1.910.602 1.793.402

Κφζηνο ππεξεζηψλ 114.237 112.671

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 95.315 103.015

Αλαινγηζηηθέο δεκηέο -216.774 234.239

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ -407.107 -332.725

πλνιηθή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 1.496.274 1.910.602

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 1.496.274 1.910.602

Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκό 1.496.274 1.910.602

Μεζν-ζηαζκηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο ηαζεξφ 4,70% ηαζεξφ 5,09%

Πνζνζηφ αχμεζεο κηζζνδνζίαο 1,5% 4,0%

Πνζά αλαγλσξηζζέληα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθoύ 

εηζνδήκαηνο

Κφζηνο ππεξεζηψλ 114.237 112.671

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 95.315 103.015

Απφζβεζε θφζηνπο ππεξεζηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ - -

Απφζβεζε αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ -216.774 234.239

πλνιηθό θόζηνο [ζεκείσζε 22] -7.222 449.925

ηηο

 

Ο βαζκφο επαηζζεζίαο ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ σο 
πξνο ηηο κεζν-ζηαζκηθέο παξαδνρέο είλαη σο εμήο: 

Μεηαβνιή παξαδνρήο Δπίπησζε ζηε 

ζπλνιηθή ππνρξέσζε

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο Αχμεζε θαηά 0.5% Μείσζε θαηά 5.5%

Πνζνζηφ αχμεζεο κηζζνδνζίαο Αχμεζε θαηά 0.5% Αχμεζε θαηά 2.4%
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15 ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  

             (€)

Τπόινηπν έλαξμεο 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 208.738

- Xξέσζε θαηά/(πξαγκαηνπνηεζέλ γηα) ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο
-

-Δπηπξφζζεηεο πξνβιέςεηο 215.444

-Αληηινγηζκφο αρξεζηκνπνίεησλ 

πξνβιέςεσλ
-108.872

-Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο ζηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο
-

Σειηθό ππόινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 315.310

Λνηπέο πξνβιέςεηο

 

Αλάιπζε ζπλνιηθψλ πξνβιέςεσλ: 

2010 2009

Σξέρνπζεο πξνβιέςεηο (Ννκηθέο 

Τπνζέζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο)
315.310 208.738

 

Σα πνζά απηά αληηπξνζσπεχνπλ θπξίσο πξφβιεςε γηα νξηζκέλεο λνκηθέο αμηψζεηο θαηά ηεο 
εηαηξείαο θαζψο θαη πξφβιεςε παξνρψλ πξνζσπηθνχ. Ζ ρξέσζε γηα ηηο πξνβιέςεηο 
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ ζηηο "δηνηθεηηθέο δαπάλεο". Καηά 
ηε γλψκε ηεο δηνίθεζεο, κεηά ηε ιήςε λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, ε έθβαζε ησλ ελ ιφγσ λνκηθψλ 
αμηψζεσλ δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή απψιεηα πέξαλ ησλ πνζψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

16 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΔΟΓΟ 
 

Ζ Δηαηξεία εηζπξάηηεη ηέιε ζχλδεζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη κεγάινη εκπνξηθνί θαη κεγάινη βηνκεραληθνί πειάηεο έρνπλ 
ζπκβφιαηα πνπ ιήγνπλ ζε ηξία ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ ην νξηαθφ 
θφζηνο είλαη έλα κηθξφ κέξνο ησλ ηειψλ ζχλδεζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εηζξνή ησλ κεηξεηψλ αλαβάιιεηαη ε εχινγε αμία ηνπ 
αληαιιάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε φισλ ησλ κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί ην νλνκαζηηθφ πνζφ ηνπ κέζνπ ζηελ ηξέρνπζα 
ηηκή πψιεζεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 
αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν απφ ηφθνπο. 

Τπόινηπν γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

Αξρηθφ ππφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 810.374

Σέιε ζχλδεζεο εηζπξαθηέα θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 411.443

Αλαγλσξηζζέλ έζνδν απφ ηέιε ζχλδεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο -369.863

Τπόινηπν γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 851.954

Υξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Αξρηθφ ππφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 851.954

Σέιε ζχλδεζεο εηζπξαθηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 123.568

Αλαγλσξηζζέλ έζνδν απφ ηέιε ζχλδεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο -299.985

Αλαβαιιφκελν έζνδν απφ ρξεκαηνδφηεζε εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 107.523

Λνηπά αλαβαιιφκελα έζνδα 8.576

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 791.636
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17 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

31 Γεθ  2010 31 Γεθ  2009

             (€)              (€)

Πξνκεζεπηέο 7.860.200 8.380.139

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 24.980.816 20.839.697

32.841.016 29.219.835

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31 Γεθ  2010 31 Γεθ  2009

             (€)              (€)

'Δμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 288.181 231.363

Τπνρξεψζεηο απφ Φφξνπο, ηέιε θαη 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
1.081.707 1.190.328

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 674.918 361.731

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 

[εκείσζε 27] 22.936.011 19.056.275

24.980.816 20.839.697

ηηο

ηηο

 
 

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε θπξίσο πεξηιακβάλνπλ ηηο κε ηηκνινγεκέλεο 

πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηνλ Γεθέκβξην 2010 απφ ηελ ΓΔΠΑ Α.Δ € 15.752.375 

(Γεθέκβξηνο  2009: € 11.887.228) θαζψο θαη ππνρξεψζεηο Take or Pay γηα ηελ πεξίνδν 2004-

2009 πνπ αλέξρνληαη ζε €7.142.505 (2009: €7.142.505). 

 

18 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΜΔΗΚΣΟΤ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ  

 
Ο αξηζκνδείθηεο ηνπ κεηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 έρεη απμεζεί  ιφγσ 
ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ πψιεζεο (25%) κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνληαη πςειφηεξα έζνδα 
πσιήζεσλ ελέξγεηαο (23%) απφ ην θπζηθφ αέξην ην 2010 παξά ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 
(-2%) ζε ζρέζε κε ην 2009. 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 
 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 

31 Γεθεκβξίνπ 

2009 
   
                               Μεηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο  7,9% -6,9% 

 
 

         ========= ========= 

19 ΠΧΛΖΔΗ  

 

Ζ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο έρεη σο εμήο: 

31 Γεθέκβξηνο 2010 31 Γεθέκβξηνο 2009

(€) (€)

Υξέσζε Δλέξγεηαο θπζηθνχ αεξίνπ 133.725.500 108.532.913

Υξέσζε ηζρχνο θπζηθνχ αεξίνπ 5.421.301 4.927.808

Σέιε δηέιεπζεο 582.743 610.504

Αλαγλσξηζζέλ έζνδν βάζεη ηεο 

ΔΓΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 11(ζεκείσζε 

28)

21.870.076 31.369.063

Λνηπέο ππεξεζίεο 704.148 465.936

162.303.769 145.906.225

Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 
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20 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ  

 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

(€) (€)

Πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα απφ παξάγσγα 

πξντφληα πξνο πψιεζε 
-296.076 913.983

Με πξαγκαηνπνηεζέληα (εμνδα)/έζνδα απφ 

παξάγσγα πξντφληα πξνο πψιεζε
- -1.455.771

Δζνδα απφ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο λέσλ νηθνδνκψλ (ΔΔΝΟ)
810.821 1.109.417

Σηκνινγήζεηο γηα ηε κε εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ινηπέο ξήηξεο
1.108.341 490.353

Eζνδα απφ ΟΑΔΓ 90.356 105.486

Έζνδα απφ ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο 

εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
1.028.874 73.363

Λνηπά 302.615 339.690

Σέιε ζχλδεζεο Β2Β πειαηψλ 282.151 352.029

Σέιε ζχλδεζεο ΓΔΠΑ (Φπηάιιεηα) 17.833 17.833

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα βάζεη ζπκθσλίαο κε 

ηελ ΓΔΠΑ γηα ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ

1.800.000 -

5.144.915 1.946.383

Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε

 

21 ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

         (€)          (€)

Απνζβέζεηο θαη έμνδα απνκείσζεο  [ζεκείσζε 23] 16.566.723 16.419.603

Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο [ζεκείσζε 22] 16.241.122 18.020.800

Γαπάλεο ζπληήξεζεο 1.281.627 1.683.998

Κφζηνο αγνξάο αεξίνπ 98.833.628 93.069.885

Απνκείσζε παγίσλ 70.710 99.067

Γηαγξαθή θφζηνπο πιηθψλ - 141.361

Γηαθεκηζηηθέο Γαπάλεο 2.001.423 297.950

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 4.797.768 3.690.512

Take or pay γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009 (ζεκείσζε 29) - 1.230.341

Αλαγλψξηζε ζπκβαηηθνχ θφζηνπο ιφγσ πηνζέηεζεο ησλ  

ΔΓΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ11 (ζεκείσζε 28)
21.870.076 31.369.063

Αζθάιηζηξα 692.215 679.051

Μηζζψκαηα 1.635.147 1.816.526

πλνιηθφ θφζηνο πσιεζέλησλ, εμφδσλ ιεηηνπξγίαο 

δηαζέζεσο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
163.990.440 168.518.156

Καηεγνξηνπνηεκέλα σο:

-Κφζηνο πσιεζέλησλ 149.535.542 156.010.983

-Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 9.365.621 8.197.290

-Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 5.089.278 4.309.882

163.990.440 168.518.156

Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε
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Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο έρνπλ κεησζεί κε ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη σο Σέιε 
χλδεζεο γηα κηθξνχο εκπνξηθνχο θαη νηθηαθνχο θαηαλαισηέο ζπλνιηθνχ πνζνχ €1.560.489 
γηα ην 2010 (2009: €1.070.229) θαζψο ηα ηέιε απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηα άκεζα θφζηε 
ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηνλ πειάηε. Σα αλαβαιιφκελα έζνδα απφ Σέιε χλδεζεο Μεγάισλ 
Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Πειαηψλ αλαγλσξίδνληαη σο Λνηπά Λεηηνπξγηθά ‗Δζνδα.  

 

22 ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ  

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

         (€)          (€)

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 11.688.088 12.322.310

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 2.981.431 3.085.585

Γαπάλεο ζπληαμηνδφηεζεο - Αζθάιηζηξα 

πξνζσπηθνχ
798.215 814.532

Γαπάλεο ζπληαμηνδφηεζεο - Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ [εκεηψζε 14]
-7.222 449.925

Λνηπά έμνδα 780.611 1.348.447

------------------ ------------------

16.241.122 18.020.800

========= =========

Μέζνο αξηζκφο ππαιιήισλ 359 371

Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε

 
 

23 ΔΞΟΓΑ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
επηθεθαιίδεο δαπαλψλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο αθνινχζσο: 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

         (€)          (€)

Κφζηνο πσιεζέλησλ 17.755.101 17.100.108

Απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ -2.176.401 -1.735.092

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο θαη δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο 
988.023 1.054.588

-------------------- --------------------

16.566.723 16.419.603

========== ==========

ηηο
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24 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

(€) (€)

Έζνδα από ηόθνπο :

- Σφθνη θαηαζέζεσλ 212.433 249.659

- Σφθνη απφ πειάηεο 309.615 256.241

- Αλαβαιιφκελν Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

έζνδν

5.848 0

          ---------------------           ------------------

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 527.896 505.900

Έμνδα από ηόθνπο :

- Σφθνη & έμνδα νκνινγηαθνχ δαλείνπ (996.296) (1.085.352)

- Λνηπνί ηφθνη θαη έμνδα ηξαπεδψλ (123.951) (261.639)

- Απνζβέζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εμφδσλ
(50.785) (51.211)

          ---------------------           ------------------

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (1.171.031) (1.398.201)

 Μείνλ :

- Κεθαιαηνπνηεζέληεο ηφθνη 46.839 49.317

πλνιηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (1.124.192) (1.348.884)

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (596.296) (842.985)

Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε

 

25 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

(€) (€)

-------------------- --------------------

Αλαβαιιόκελνο θόξνο ρξέσζε / (πίζησζε) 1.222.939 -2.394.603

-------------------- --------------------

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

(€) (€)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 2.861.948 -21.508.533

-------------------- --------------------

Φφξνο βάζεη ηνπ νλνκαζηηθνχ ζπληειεζηή  24% 

(25% γηα ην 2009)
686.867 -5.377.133

Φνξνινγηθέο επηδξάζεηο: 0 0

Έζνδα αθνξνιφγεηα -677.841 -965.665

Με εθπηπηφκελεο δαπάλεο 2.530.529 2.306.880

Λνηπά -2.166.128 994.804

Αλαβαιιφκελνο θφξνο κε αλαθηήζηκνο 849.512 646.512

-------------------- --------------------

Αλαβαιιόκελνο θόξνο ρξέσζε / (πίζησζε) 1.222.939 -2.394.603

Γηα ηελ ρξήζε  πνπ έιεμε

Γηα ηελ ρξήζε  πνπ έιεμε
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26 ΓΔΜΔΤΔΗ, ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

Πξνζθπγέο, αμηώζεηο θαη ινηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Αζθαιηζηηθή θάιπςε  
 
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο βξίζθνληαη φια ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Ζ 
Δηαηξία είλαη αζθαιηζκέλε γηα δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλσλ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε θηηξίσλ, 
απνζέκαησλ, νρεκάησλ θιπ γηα πεξηνπζία θαη αζηηθή επζχλε θξίλεηαη επαξθήο. 
 

Κεθαιαηαθέο Γεζκεύζεηο  
 
Οη Κεθαιαηαθέο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ αιιά πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

Γίθηπν ππφ θαηαζθεπή 7.432 38.123

7.432 38.123

ηηο

(€ '000)

 

Τπνρξεώζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο  

 
Ζ Δηαηξία κηζζψλεη γξαθεία θαη νρήκαηα ζην πιαίζην κε-αθπξψζηκσλ ιεηηνπξγηθψλ 
κηζζψζεσλ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ κηζζψζεσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ  1 θαη 12  εηψλ. 

Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο πιεξσκέο ζην πιαίζην κε-αθπξψζηκσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 
έρνπλ σο αθνινχζσο: 

31 Γεθεκβξίνπ  2010 31 Γεθεκβξίνπ  2009

Δληφο ελφο έηνπο 1.527 1.348

Απφ έλα θαη κέρξη πέληε έηε 3.917 3.836

Μεηά απφ πέληε έηε 5.434 6.602

ύλνιν 10.879 11.786

(€ '000)

ηηο

 

 

27 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ  
 

Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη έζνδα πσιήζεσλ, θφζηε θαη δαπάλεο πνπ 
απνξξένπλ απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο 
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πσιήζεηο θαη αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηα ζπλήζε πιαίζηα 
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξίαο θαη αλέξρνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ: 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

         (€)          (€)

Τπόινηπα κε ζπλδεόκελα κέξε

(α) Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 1.938.807 208.353

(β) Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 22.936.011 19.056.275

24.874.818 19.264.628

ηηο
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31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009

         (€)          (€)

πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 

α) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

-Κφζηνο αεξίνπ ΓΔΠΑ 98.833.628 93.069.885

-Όζκσζε ΓΔΦΑ 96.911 98.440

-Take or pay γηα ην 2009 - 1.230.341

-Σφθνη ππεξεκεξίαο θαηαβιεζέληεο ζηε ΓΔΠΑ 2.502 -

β) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

-Σέιε δηέιεπζεο ΓΔΠΑ 582.743 610.504

-Αλαβαιιφκελν έζνδν απφ ηέιε ζχλδεζεο ΓΔΠΑ 17.833 -

-Πσιήζεηο θ.α. ζηε ΓΔΠΑ 446 2.750

- 'Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα βάζεη ζπκθσλίαο 

κε ηελ ΓΔΠΑ γηα ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ

1.800.000 -

γ) Απνιαβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ

-Σαθηηθέο απνδνρέο 831.014 720.872

-πκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ

- 316.783

-Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 81.652 56.457

-Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 44.969 42.260

-Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 97.100 131.100

1.054.735 1.267.472

Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε

 
 
 

28 ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΔΓΓΠΥΑ 12 
 

Σα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ζαλ 
απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 12 «πκβάζεηο Παξαρψξεζεο». 
Ζ ζπκθσλία παξαρψξεζεο είλαη ην δηθαίσκα πνπ έρεη εθρσξεζεί ζηελ Δηαηξεία απφ ηνλ Νφκν 
2528/97 ηνπ  2001  κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αηηηθή.  

Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε, ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 12 ε νπνία 

θαζνξίδεη δχν ελαιιαθηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πκθσλίεο Παξαρψξεζεο Τπεξεζηψλ πνπ 
εμαξηψληαη απφ ην εάλ ε Δηαηξεία εθκεηάιιεπζεο έρεη έλα άλεπ φξσλ ζπκβαηηθφ δηθαίσκα λα 
εηζπξάηηεη ακνηβή απφ ην θξάηνο ή απιψο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεψλεη ηνπο ρξήζηεο ησλ 
ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ ρξήζε ζηελ νπνία απηνί πξνβαίλνπλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, 
εθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηνπ «ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ» θαη ε εηαηξεία 
εθκεηάιιεπζεο αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ηελ δεχηεξε 
πεξίπησζε, ε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο απνθηά έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ηεο 
επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηελ αληίζηνηρε δεκφζηα ππνδνκή: απηφ είλαη ην κνληέιν ηνπ «άπινπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ». Γηα ηελ εηαηξεία ην κνληέιν ηνπ «άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ» 
πηνζεηήζεθε. 

Σν άπιν πάγην πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ε ΔΠΑ Αηηηθήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 
κεησκέλα θαηά ην πνζφ ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πνπ εηζέπξαμε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ. Σα δηθαηψκαηα γηα έλα κέξνο ηνπ δηθηχνπ απηνχ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Δηαηξία σο 
δηθαίσκα ρξήζεο απφ ηελ ΔΓΑ Α.Δ. θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο, ελψ ην ππφινηπν ηκήκα 
θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη κεηαβηβάδεηαη ζηελ ΔΓΑ Α.Δ. ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 
εθρσξεί ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζηελ αμία ηνπ θφζηνπο ηνπ. Σα αλσηέξσ δηθαηψκαηα έρνπλ 
δηάξθεηα δσήο 30 εηψλ, ε νπνία είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο παξαρψξεζεο 
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Πξφζζεηα, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 12 ηα ζπκβαηηθά θφζηε θαη έζνδα 
αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. 
Δπηπιένλ, ην ππφ θαηαζθεπή δίθηπν παξνπζηάδεηαη ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ελψ ην 
θφζηνο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο 
πνπ  ε Δηαηξεία έρεη ιάβεη. 

Ζ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ζπκβαηηθνχ εζφδνπ θαη 
εμφδνπ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ (βι. ζεκείσζε 19), ρσξίο θάπνηα ζεκαληηθή 
επίπησζε ζην θαζαξφ θέξδνο ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Δπηπιένλ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε αλαηαμηλφκεζε ηφζν ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ ππφ εθηέιεζε 
απφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φζν θαη ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζηα Γηθαηψκαηα Δθρψξεζεο ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο ζέζεο. (εκείσζε 6). 
 
29 ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ TAKE OR PAY  

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ  
 

Σα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί σο απνηέιεζκα 
ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην take or pay πνπ αλέξρνληαη ζε € 7.142.505 θαη νη 
νπνίεο επηβιήζεθαλ απφ ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2004 - 2009 ζην 
πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο πξνκήζεηαο  θπζηθνχ αεξίνπ. 

Αληίζηνηρα, ε επίδξαζε ησλ παξαπάλσ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ Λνηπψλ 
Τπνρξεψζεσλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα πνζφ €7.142.505. 
Δπηπξφζζεηα, απμάλνληαη νη δεκηέο ηεο εηαηξείαο θαηά €5.192.262 ηελ 1ε Ηαλνπάξηνπ 2009  νη 
νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ππνρξεψζεηο take or pay γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2004 έσο ην 2008 
θαη κεηψλεηαη θαηά € 1.230.341 ην θαζαξφ εηζφδεκα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31ε  
Γεθέκβξηνπ ηνπ 2009, θαζψο έρεη επηβαξπλζεί κε ην take or pay πνπ αθνξά ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  

Οη αλσηέξσ αιιαγέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα : 

Πνζά ζε €

Αξρηθφ Τπφινηπν Λνηπψλ Τπνρξέσζεσλ γηα ηελ ρξήζε 2009 13.697.192

20.839.697

7.142.505

Αλαζεσξεκέλν Τπφινηπν Λνηπψλ Τπνρξέσζεσλ γηα ηελ ρξήζε 

2009

Γηαθνξά  

Πνζά ζε €

Υξέσζε ησλ  Take or Pay γηα ηελ πεξίνδν 2004 - 2008 (5.912.164)

(5.912.164)

Πνζά ζε €

Υξέσζε ησλ  Take or Pay γηα ηελ ρξήζε 2009 (1.230.341)

(1.230.341)

Πνζά ζε €

Υξέσζε ησλ  Take or Pay γηα ηελ πεξίνδν 2004 - 2008 (5.912.164)

Τπόινηπν δεκηώλ ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

ύλνιν

Καζαξή δεκηά γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

ύλνιν

Τπόινηπν δεκηώλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
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30 ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΖ ΓΗΟΡΘΧΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΚΑΗΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΧΝ 

ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 

  

Σα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί σο 

απνηέιεζκα ησλ δηνξζψζεσλ ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2008. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008 ε Δηαηξεία είρε πξνζαξκφζεη (ππνηηκψληαο) ηελ εχινγε αμία 

ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, ψζηε λα αληαλαθιά ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

κεγάιεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνλ ρακειφ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ 

γηα ηα ελ ιφγσ παξάγσγα πξντφληα ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Χο απνηέιεζκα ηα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ππνηηκήζεθαλ θαηά πεξίπνπ € 900 ρηιηάδεο θαη 

ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ππεξεθηηκήζεθαλ θαηά πεξίπνπ € 

1,3 εθαη. Αληίζηνηρα ην θαζαξφ εηζφδεκα γηα ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 2008 είρε κεησζεί 

θαηά  € 2.197.317. 

Ζ δηφξζσζε ηεο απνηίκεζεο ησλ Παξαγψγσλ είρε επίζεο αληίθηππν ζηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ 2009, νπφηε θαη ηαθηνπνηήζεθαλ, κεηψλνληαο ηελ θαζαξή δεκηά γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έηνο θαηά € 2.197.317. 

Οη επηπηψζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ  παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

    

Πνζά ζε €

Γηφξζσζε ζηελ απνηίκεζε ησλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ
2.197.317

2.197.317

Πνζά ζε €

Γηφξζσζε ζηελ απνηίκεζε ησλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ
(2.197.317)

(2.197.317)

Πνζά ζε €
Γηφξζσζε ζηελ απνηίκεζε ησλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ
2.197.317

Γηφξζσζε ζηελ απνηίκεζε ησλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ
(2.197.317)

0ύλνιν

Τπόινηπν δεκηώλ ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

ύλνιν

Καζαξή δεκηά γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

ύλνιν

Καζαξή δεκηά γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

 
 
31 ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ  

 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ λα έγηλαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 


