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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και την περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 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
ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ. 3α) και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 25921
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α
31 Δεκεμβρίου 2015
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31.12.2015

31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σημειώσεις
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

5
6

2.876.956,20
199.224.197,76

3.082.041,28
205.312.420,86

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

8

2.407.074,59

2.145.359,02

234.055,98
204.742.284,53

234.055,98
210.773.877,14

1.245.456,52
25.360.809,59
0,00
34.134.355,34
60.740.621,45

1.567.989,13
31.615.490,49
4.047.023,20
24.909.443,98
62.139.946,80

265.482.905,98

272.913.823,94

12
13

193.550.000,00
8.756.201,92
20.808.704,93
223.114.906,85

202.850.000,00
7.723.508,23
16.826.084,21
227.399.592,44

Πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης προσωπικού
Αναβαλλόμενα Έσοδα
Επιχορηγήσεις παγίων

14
15
16

986.944,00
4.878.200,02
3.628.575,55

798.785,00
5.253.446,18
3.887.755,99

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

17

13.697.059,77
23.190.779,34

11.912.188,77
21.852.175,94

17
23

16.521.784,56
2.655.435,23
19.177.219,79

23.554.530,15
107.525,41
23.662.055,56

42.367.999,13
265.482.905,98

45.514.231,50
272.913.823,94

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Xρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

9
10
7
11

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις Νέο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α
31 Δεκεμβρίου 2015
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

Σημειώσεις
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη

18
19

136.257.820,66
(98.995.549,03)
37.262.271,63

127.272.493,33
(95.000.279,23)
32.272.214,10

Λοιπά έσοδα
Έξοδα διoίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λειτουργικά Κέρδη

21
19
19

706.717,19
(3.507.778,40)
(3.990.693,91)
30.470.516,51

777.817,67
(3.989.749,21)
(5.745.030,61)
23.315.251,95

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

22
22

509.915,07
(112.926,86)
30.867.504,72

828.470,45
(162.558,03)
23.981.164,37

Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

23

(8.990.830,93)
21.876.673,79

(6.427.035,53)
17.554.128,84

3

44.719.926,61

37.012.193,70

01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

21.876.673,79

17.554.128,84

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(«EBITDA»)

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Σημειώσεις
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση των
Χρηματ/κών Στοιχείων
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα
(Ζημίες)/Κέρδη από επαναμέτρηση προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών
Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές
ζημίες/κέρδη
Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα μετά από φόρους

7
7, 8

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

(4.382,54)
1.139,46

12.532,07
(3.258,34)

14

(83.207,00)

154.359,00

8

25.310,08
(61.140,00)

(39.835,74)
123.796,99

21.815.533,79

17.677.925,83

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α
31 Δεκεμβρίου 2015
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01.01.2015
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από
φόρους
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.12)
Διανομή κερδών σε αποθεματικά (Σημ.13)
Μερίσματα πληρωθέντα (Σημ.27)

Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

202.850.000,00

7.749.042,90

(25.534,67)

16.826.084,21

227.399.592,44

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
(61.140,00)

21.876.673,79
0,00

21.876.673,79
(61.140,00)

0,00

0,00

(61.140,00)

21.876.673,79

(9.300.000,00)
0,00
0,00

0,00
1.093.833,69
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
(1.093.833,69)
(16.800.219,39)

21.815.533,79
(9.300.000,00)
0,00
(16.800.219,39)

Υπόλοιπο 31.12.2015

193.550.000,00

8.842.876,59

(86.674,67)

20.808.704,92

223.114.906,84

Υπόλοιπο 01.01.2014

237.850.000,00

6.871.336,46

(149.331,66)

20.730.807,44

265.302.812,24

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.12)

0,00
0,00
237.850.000,00
(35.000.000,00)

0,00
0,00
6.871.336,46
0,00

0,00
123.796,99
123.796,99
0,00

17.554.128,84
0,00
38.284.936,28
0,00

17.554.128,84
123.796,99
282.856.941,08
(35.000.000,00)

Διανομή κερδών σε αποθεματικά

0,00

877.706,44

0,00

(877.706,44)

0,00

Μερίσματα πληρωθέντα (Σημ.27)

0,00

0,00

0,00

(20.581.145,63)

(20.581.145,63)

202.850.000,00

7.749.042,90

(25.534,67)

Υπόλοιπο 31.12.2014

16.826.084,21

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

30.867.504,72

23.981.164,37

502.368,74
14.006.221,80
(259.180,44)
828,01
110.775,07
627.966,11
62.640,66
50.286,20
(509.915,07)
45.459.495,80

561.597,13
13.394.525,06
(259.180,44)
0,85
127.343,00
198.082,23
118.006,87
38.969,28
(822.888,57)
37.337.619,78

322.532,61
5.626.714,79
(7.032.745,57)
1.784.871,00
(375.246,16)
(5.823,07)
45.779.799,40

(71.158,77)
(307.027,06)
(353.345,24)
2.094.545,00
(375.246,16)
0,00
38.325.387,55

22
23

(50.286,20)
(6.678.187,15)
39.051.326,05

(38.969,28)
(10.795.225,42)
27.491.192,85

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Κεφαλαιουχικές δαπάνες επέκτασης δικτύου
Αγορά λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων
Είσπραξη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

5
5
5
7
22

(7.649.061,01)
(567.172,53)
123,17
3.980.000,00
509.915,07
(3.726.195,30)

(8.985.696,09)
(679.977,99)
0,00
30.500.000,00
822.888,57
21.657.214,49

Ταμειακές Ροές από Χρηματ/κές Δραστηριότητες
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματ/κές Δραστηριότητες

12
27

(9.300.000,00)
(16.800.219,39)
(26.100.219,39)

(35.000.000,00)
(20.581.145,63)
(55.581.145,63)

9.224.911,36

(6.432.738,29)

Σημειώσεις
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Καθαρή ζημία από καταστροφή/πώληση παγίων
Πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Καθαρά Έξοδα από Επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Έσοδα από Τόκους

5
6
16, 21
5
14
10
7,22
22
22

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Μείωση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Μείωση αναβαλλόμενων εσόδων
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού

14

Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

11

24.909.443,98

31.342.182,27

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης

11

34.134.355,34

24.909.443,98

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2016
Πρόεδρος του Δ.Σ.

: Αθανάσιος Καΐσης

Γενικός Διευθυντής

: Federico Regola

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

: Λεωνίδας Μπακούρας

Οικονομικός Διευθυντής

: Fernando Salvatore

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

: Ιωσήφ Γρηγορίου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 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
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” 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 στην Ελλάδα, στην οδό Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, Τ.Κ. 54628, Θεσσαλονίκη, όπου
εγκαταστάθηκε από τον Μάρτιο του 2011.
Η Εταιρεία ελέγχεται από κοινού από την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε (51% του μετοχικού κεφαλαίου) και από την
ENI S.p.A. (49% του μετοχικού κεφαλαίου). H ΕΔΑ Α.Ε., αρχικός βασικός μέτοχος της Εταιρείας,
απορροφήθηκε από την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Η ENI HELLAS S.p.A, αρχικός
μέτοχος μειοψηφίας της Εταιρίας, που αποτελούσε 100% θυγατρική της ENI S.p.A., απορροφήθηκε
από την ENI S.p.A στις 17 Οκτωβρίου 2012 με έναρξη ισχύος από 1 Νοεμβρίου 2012.
Το δικαίωμα χρήσης του δικτύου εκχωρήθηκε στην ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την ΕΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ το έτος 2000. Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων χρήσης δικτύου που
μεταβίβασε η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, καταβλήθηκε με μετρητά ως μετοχικό κεφάλαιο από τον
επενδυτή ITALGAS S.p.A (τώρα ENI S.p.A.). Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατέχει την άδεια
αποκλειστικής χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την ίδρυσή της. Το σύνολο του
νεοκατασκευασθέντος δικτύου μεταβιβάζεται ως «ενσώματο περιουσιακό στοιχείο» στην Δ.ΕΠ.Α.
ΑΕ, σε αντάλλαγμα του δικαιώματος χρήσης που ισχύει για την εναπομένουσα περίοδο παραχώρησης.
Καμία συναλλαγή μετρητών δεν πραγματοποιήθηκε μέσω αυτών των συναλλαγών.
Η Εταιρεία έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου που προβλέπει
η υφιστάμενη Άδεια. Ωστόσο είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, ο νόμος 4336/2015 που εκδόθηκε
πρόσφατα σε εφαρμογή του νόμου 4001/2010, εισήγαγε ένα σχέδιο για τη σταδιακή και πλήρη
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
- Ξεκινώντας από τον Αύγουστο του 2015 οι βιομηχανικοί πελάτες με ετήσια κατανάλωση πάνω από
2,2 GWh ετησίως κατέστησαν επιλέξιμοι,
- Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2017 και οι εμπορικοί πελάτες με ετήσια κατανάλωση πάνω από
2,2 GWh ετησίως θα γίνουν επιλέξιμοι,
- Ξεκινώντας από Ιανουάριο του 2018 όλοι οι πελάτες θα γίνουν επιλέξιμοι ανεξάρτητα από την
κατανάλωση.
Η συνολική διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου θα περιλαμβάνει το διαχωρισμό
των δραστηριοτήτων σε διανομή και προμήθεια και τη δημιουργία νέων φορέων διανομής από την
01.01.2017 (διαδικασία διαχωρισμού). Συνεπώς μία νέα Άδεια Διανομής, Άδειες λειτουργίας του
Δικτύου Διανομής και Άδεια Προμήθειας θα εκδοθούν σε αντικατάσταση των τρεχουσών αδειών.
Οι Οικονομικές καταστάσεις της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24.02.2016, και τελούν υπό την
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 Βάση Παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές
Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις
χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2015. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που
να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος με εξαίρεση
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που αποτιμώνται με τη μέθοδο της εύλογης
αξίας και με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση
συγκεκριμένων εκτιμήσεων και παραδοχών. Απαιτεί επίσης την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση 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.
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την
προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τις παρακάτω αναβαθμίσεις, τις οποίες η Εταιρεία έχει
υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2015:
 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011-2013, το οποίο είναι μια
συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και οι οποίες δεν είχαν επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας:.






ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3
εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας
από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού
συμφωνίας.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο
εφαρμογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ
13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός
του εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του
επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί
τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η
Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις):
Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και
του ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που
δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί
μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού
στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων
που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των
ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ
περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Διοίκηση της
Εταιρίας εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του
λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας
των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα
με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτή η τροποποίηση δεν
θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει
τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του
ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και
λογιστική αντιστάθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η
Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτό το πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης
συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε
κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη
λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις
αυτές. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Στόχος αυτού του προσωρινού προτύπου είναι να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα
των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που ασχολούνται με δραστηριότητες με
ρυθμιζόμενες τιμές, όπου οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των
συγκεκριμένων τύπων δραστηριότητας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν παροχές όπως φυσικό
αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Η τιμολογιακή ρύθμιση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις
στη χρονική στιγμή αναγνώρισης και στο ποσό του εσόδου μιας οντότητας. Το ΣΔΛΠ έχει
προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής ρύθμισης και σχεδιάζει να
δημοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του 2016. Εν αναμονή των
αποτελεσμάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, το ΣΔΛΠ
αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14 ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους
που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε
τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προηγούμενου πλαισίου λογιστικών αρχών
όταν υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις οντότητες που
εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η
επίδραση της τιμολογιακής ρύθμισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονομική
οντότητα που παρουσιάζει ήδη ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρμόσει το
πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό, καθώς η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην ξεκινήσει τη διαδικασία υιοθέτησης του προσωρινού
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προτύπου και να περιμένει το τελικό πρότυπο. Η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται στη διαδικασία
επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για
έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις),
ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα
εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση
ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από
συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των
υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτό το
πρότυπο δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο
της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες
δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στα ΔΠΧΑ μειώνοντας τα
κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους
επενδυτές. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας
του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται
όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα
μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που
δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο
του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής,
αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτές
οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης
Ενοποίησης (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή
της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει
σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων
επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο
μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες
υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας
επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή της
μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται
από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε
θυγατρικές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση
της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
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ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση)
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω
τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που
πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά
αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη
σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές
πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που
προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η
Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι
αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.















ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή
τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και
προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως
ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο
αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση,
μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από
το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.
ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα
να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων
συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να
παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και
των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά
των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος
του ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9
και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην
τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης
είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο
ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά
τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα
οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας,
αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.
ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται
κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι
μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις
δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο
διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται
ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν
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υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία
ταξινόμησης.
 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η
σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη
συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις
συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της
ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση
το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η
υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε
αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση
οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ
διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει
να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές
πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.


ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση
και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη
(«μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να
αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα
έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική
των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι αυτό το πρότυπο δεν θα έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

2.3 Βασικές Λογιστικές Αρχές
2.3.1 Δικαίωμα 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 ΕΔΑ ΑΕ
(απορροφήθηκε από την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) κατά την ίδρυση και το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει τα
δικαιώματα σχετικά με το δίκτυο που κατασκευάζεται από την Εταιρεία και μεταφέρεται στην
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., η οποία επιστρέφει έπειτα τα δικαιώματα για τη χρήση του στην αξία του κόστους τους.
Αυτά τα δικαιώματα τα κατέχει η Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα άδεια παραχώρησης.
2.3.2 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις
και τυχόν 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 οικονομικών καταστάσεων εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο.
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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:
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

σύμφωνα με την διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ή την
ωφέλιμη ζωή του παγίου εφόσον αυτή είναι μικρότερη
8 έτη
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.
Κέρδη και ζημιές από την πώληση των παγίων προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ
του τιμήματος πώλησης και της λογιστικής αξίας.
2.3.3 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.
2.3.4 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια
άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του ΔΛΠ 39, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις
κάτωθι τέσσερις κατηγορίες:





Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές στα αποτελέσματα,
Δάνεια και απαιτήσεις,
Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους, και
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση 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 των οικονομικών καταστάσεων.
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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.
(β) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης
τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των
12 μηνών από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 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 Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους.
(δ) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση δεν έχει την
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. 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 χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Η Εταιρία έχει κατατάξει τα
ομόλογα που κατέχει στην κατηγορία αυτή.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα
αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται
μέσω αποτελεσμάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που
είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι
επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη
συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα
στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στη εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές κλεισίματος. Για τα μη διαπραγματεύσιμα
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών
ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην
κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εκτιμά εάν υπάρχουν αντικειμενικές
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν
υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά ή σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης
αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια
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κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα
αποτελέσματα.
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει
την ανακτήσιμη αξία της και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας της έχει φτάσει σε
τέτοιο επίπεδο πού καθιστά μη εφικτή την ανάκτηση του επενδυμένου κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον.
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην αποσβέσιμη αξία τους, το
ποσό της ζημιάς από απομείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
2.3.5 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.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή
κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την
περίοδο που εμφανίζονται.
2.3.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες γενικά έχουν πίστωση 0-60 ημερών αναγνωρίζονται στην εύλογη
αξία (αρχικά τιμολογούμενο ποσό) μείον τις προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Οι λοιπές
απαιτήσεις οι οποίες αναμένεται να εισπραχθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία των
Οικονομικών Καταστάσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μείον τις προβλέψεις για τυχόν μη
εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που αποκλίνουν
των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου
του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων ώστε να
αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών
χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να
μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την
είσπραξή της. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα έξοδα διάθεσης στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε σχηματιστεί πρόβλεψη πιστώνονται στο κονδύλι
«Λοιπά έσοδα» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
2.3.7 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.
2.3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που
έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Πρόσθετες δαπάνες (δαπάνες έκδοσης μετοχών) που έχουν
άμεση σχέση με την έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου έχουν αφαιρεθεί από τα συσσωρευμένα
αποτελέσματα.
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2.3.9 Συναλλαγματικές διαφορές και μετατροπές ξένων νομισμάτων
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση
των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και
οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της
χρήσεως και κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων με τις υπάρχουσες ισοτιμίες,
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.3.10 Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρία καταβάλλει αποζημιώσεις στους
συνταξιοδοτημένους, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και
το ύψος των αποδοχών. Το πρόγραμμα θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών
που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης
(Projected Unit Method).
Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη
διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα
οποία καταχωρούνται άμεσα απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και δε μεταφέρονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο. Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται η μέθοδος Full Yield
curve (καμπύλης επιτοκίου).
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες.
2.3.11 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.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί
για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι
σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές
ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για
την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται
συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.3.12 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.
Δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις αφορούν τελικά τα δικαιώματα χρήσης δικτύου αερίου, η εύλογη αξία
πιστώνεται σε έναν λογαριασμό αναβαλλόμενου εσόδου και επιβαρύνει ισόποσα την κατάσταση των
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αποτελεσμάτων στην περίοδο για την οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο
φυσικού αερίου. Η απόσβεση τους αναγνωρίζεται στα «Λοιπά Έσοδα» στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
2.3.13 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος
που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι
λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 0-60 ημέρες.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις από τους πελάτες για την εξασφάλιση
μελλοντικών πληρωμών τους. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και
τα ποσά οφείλουν να επιστραφούν στους πελάτες κατά την ακύρωση της σύμβασης τους με την
προϋπόθεση τακτοποίησης των οφειλών τους.
2.3.14 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των
κερδών της κάθε Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους
φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και
υπολογίζεται σύμφωνα με φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης,
βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, σε
όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός
στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης
επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα
φορολογητέα κέρδη και ζημίες και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές,
τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης
επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος έναντι του οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων μπορεί να
αξιοποιηθούν.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
2.3.15 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 εσόδου για να απεικονίσει την ποσότητα του
διανεμηθέντος αέριου που δεν έχει τιμολογηθεί ακόμα στους πελάτες. Πρόβλεψη δεδουλευμένου
εσόδου 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 εσόδου 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 στις Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
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2.3.16 Τέλη σύνδεσης
Η Εταιρεία εισπράττει τέλη σύνδεσης από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών κατά την σύναψη της
σύμβασης σύνδεσης. Τα εν λόγω τέλη αφορούν στο ποσό που καταβάλλει ο πελάτης προκειμένου να
αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο Φυσικού Αερίου. Οι μικροί εμπορικοί και οικιακοί
καταναλωτές υπογράφουν σύμβαση ανοιχτής διάρκειας ενώ οι μεγάλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί
πελάτες υπογράφουν συμβάσεις διάρκειας τριών έως πέντε ετών από την ημερομηνία σύναψης. Καθώς
τα τέλη σύνδεσης που χρεώνονται στους καταναλωτές αποτελούν ένα έσοδο που δεν σχετίζεται με την
παροχή μελλοντικών υπηρεσιών, τα έσοδα από τα τέλη σύνδεσης αναγνωρίζονται, από 1.1.2009, στα
αποτελέσματα χρήσεως κατά την ολοκλήρωση της σύνδεσης. Το ποσό που απεικονίζεται στα
αναβαλλόμενα έσοδα αφορά τα τέλη σύνδεσης που είχαν εισπραχθεί κατά τις χρήσεις 2006, 2007 και
2008, τα οποία θα αναγνωριστούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της Άδειας
Διανομής.
2.3.17 Εισόδημα από τόκους
Το εισόδημα από τόκους αναγνωρίζεται βάση μιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από την
πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.
2.3.18 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. Τα καταβαλλόμενα μισθώματα για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται
ως έξοδα στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση που
σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης της, το ποσό που
καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη μορφή αποζημίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο στην
οποία γίνεται η διακοπή της μίσθωσης.
2.3.19 Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το
χρόνο χρήσης του μισθίου.
2.3.20 Διάθεση 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 η διανομή
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους 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
προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη
αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοσή της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Διεύθυνση παρέχουν καθοδήγηση και κατευθύνσεις για τη
συνολική διαχείριση κινδύνων και τα ειδικά εσωτερικά όργανα όπως η επιτροπή διαχείρισης
διαθεσίμων και η νομική επιτροπή διασφαλίζουν τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, όπως ο
κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα και συνεργάζεται
με ελληνικές εταιρίες ή εταιρίες που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν
υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος.
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονομικής θέσης
περιλαμβάνουν διαθέσιμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση καθώς και τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την αντιστάθμιση
ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν
να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.
(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.
(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 Εταιρείας αναφέρουμε ότι όλοι οι πελάτες έχουν
πίστωση 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των λογαριασμών τους, εκτός από τους
πελάτες που είναι ΝΠΔΔ όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ημέρες. Η Εταιρεία σχηματίζει
επαρκείς προβλέψεις για όλους τους πιστωτικούς κινδύνους.

(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας
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 Διοίκηση
παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας με βάση τις ανάγκες των ταμειακών εισροών και
εκροών της. Στη χρήση 2012 η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει τα ταμειακά της
διαθέσιμα, μετέτρεψε ένα μεγάλο μέρος αυτών σε ομόλογα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί
ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα οποία ρευστοποιήθηκαν στο
σύνολό τους.
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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 και λοιπών υποχρεώσεων (31.12.2015 & 31.12.2014)
σύμφωνα με την χρονική περίοδο αποπληρωμής τους
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις την

31.12.2015

έως 2 μήνες
15.602.288,47

2-12 μήνες
919.496,09

>12 μήνες
0,00

Σύνολο
16.521.784,56

Λοιπές μακροπρόθεσ. υποχρεώσεις την

31.12.2015

0,00

0,00

13.697.059,77

13.697.059,77

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις την

31.12.2014

22.928.858,85

625.671,30

0,00

23.554.530,15

Λοιπές μακροπρόθεσ. υποχρεώσεις την

31.12.2014

0,00

0,00

11.912.188,77

11.912.188,77

3.2 Εκτίμηση εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης
σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η
εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31.12.2015 και
31.12.2014 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση.
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα
στοιχεία,
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν άμεσα ή
έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές αγορές,
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές
τιμές από ενεργές χρηματαγορές.
Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις εμπορικές
και λοιπές απαιτήσεις καθώς και τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν
τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.
Οι εύλογες αξίες των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων βασίζονται σε αγοραία
αποτίμηση. Για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, οι εύλογες αξίες επιβεβαιώνονται από δεδομένα
που προσφέρονται από αναγνωρισμένο πάροχο χρηματοοικονομικών δεδομένων. Η μέθοδος
αποτίμησης λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η
εύλογη αξία και εμπίπτει στο Επίπεδο 1 της ιεραρχίας για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.
Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε μεταφορές
εντός και εκτός του επιπέδου 3 κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της
ίδια περιόδου δεν υπήρξε μεταβολή στο σκοπό κάποιου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
που θα οδηγούσε σε διαφορετική ταξινόμηση αυτού του στοιχείου.
Η κίνηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση απεικονίζεται στη σημείωση 7
των οικονομικών καταστάσεων.
Δεν υφίστανται διαφορές μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού.
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.
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3.4 Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
υπολογίστηκαν ως ακολούθως:
Κέρδη προ φόρων
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (Σημ. 5, 6)
Μείον: Καθαρά Χρηματοοικονομικά έσοδα (Σημ. 22)
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων (Σημ. 21)
Λειτουργικά κέρδη (EBITDA)

01.01-31.12.2015
30.867.504,72
14.508.590,54
(396.988,21)
(259.180,44)
44.719.926,61

01.01-31.12.2014
23.981.164,37
13.956.122,19
(665.912,42)
(259.180,44)
37.012.193,70

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές
εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση
χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται
συνεχώς και είναι βασισμένες στην ιστορική εμπειρία και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων
των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
Οι τομείς όπου απαιτείται υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι
σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως ακολούθως:
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 σύμφωνα με 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 οποία θα προκύψουν.
4.3 Εκτιμώμενη απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί
απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, με βάση διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες. Οι ανακτήσιμες
αξίες των στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν χρηματικές εισροές προσδιορίζονται από τον
υπολογισμό της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν την χρήση εκτιμήσεων.
Με την εφαρμογή του Νόμου 4336/14-08-2015 παρέχεται το γενικό πλαίσιο για την σταδιακή
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από το 2015, με στόχο τη
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σταδιακή ολοκλήρωση της έως το 2018. Με βάση αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία απαιτείται, μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2017, να προχωρήσει με το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων
διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από άλλες δραστηριότητες. Ο ειδικός νόμος δεν διευκρινίζει τους
οικονομικούς παράγοντες, όπως η τιμολογιακή πολιτική που θα καθοριστεί από μεταγενέστερες
αποφάσεις της ΡΑΕ.
H αναπόσβεστη αξία των αύλων περιουσιακών στοιχείων € 199.224.197,76 που αφορούν τα
δικαιώματα χρήσης του δικτύου, θεωρείται ότι είναι πλήρως ανακτήσιμη.
4.4 Προγράμματα συγκεκριμένων παροχών
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα συγκεκριμένων παροχών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς
συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας
φύσης των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.
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5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βελτιώσεις
μισθωμένων
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
κατασκευή

Σύνολο

Αξία Κτήσεως
Υπόλοιπο στις

01.01.2015

953.895,80

49.638,17

36.061,37

907,00

970,00

529.234,16

7.649.061,01

8.216.233,54

Μειώσεις

0,00

(13.500,00)

0,00

(247.355,74)

0,00

(260.855,74)

Μεταφορά σε δικαιώματα χρήσης δικτύου
(Σημ.6)

0,00

0,00

0,00

0,00

(7.917.998,70)

(7.917.998,70)

31.12.2015

989.957,17

37.045,17

10.470,00 5.156.307,37

1.080.905,42

7.274.685,13

01.01.2015

276.133,96

43.293,47

4.892,50 3.830.944,82

0,00

4.155.264,75

Προσθήκες

Υπόλοιπο στις

9.500,00 4.874.428,95

1.349.843,11

7.237.306,03

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις
Αποσβέσεις (Σημ.19)
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις

31.12.2015

36.781,22

1.883,09

2.109,99

461.594,44

0,00

502.368,74

0,00

(13.499,99)

0,00

(246.404,57)

0,00

(259.904,56)

312.915,18

31.676,57

7.002,49 4.046.134,69

0,00

4.397.728,93

Βελτιώσεις
μισθωμένων
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
κατασκευή

Σύνολο

Αξία Κτήσεως
Υπόλοιπο στις

01.01.2014

853.200,90

49.638,17

1.440.138,29

6.705.724,33

100.694,90

0,00

0,00

579.283,09

8.985.696,09

9.665.674,08

Μειώσεις

0,00

0,00

0,00

(58.101,11)

0,00

(58.101,11)

Μεταφορά σε δικαιώματα χρήσης δικτύου
(Σημ.6)

0,00

0,00

0,00

0,00

(9.075.991,27)

(9.075.991,27)

31.12.2014

953.895,80

49.638,17

9.500,00 4.874.428,95

1.349.843,11

7.237.306,03

01.01.2014

241.022,85

42.317,37

3.752,50 3.364.675,16

0,00

3.651.767,88

35.111,11

976,10

0,00

561.597,13

Προσθήκες

Υπόλοιπο στις

9.500,00 4.353.246,97

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις
Αποσβέσεις (Σημ.19)
Μειώσεις

1.140,00

524.369,92

0,00

0,00

0,00

(58.100,26)

0,00

(58.100,26)

Υπόλοιπο στις

31.12.2014

276.133,96

43.293,47

4.892,50 3.830.944,82

0,00

4.155.264,75

Αναπόσβεστη Αξία στις

31.12.2015

677.041,99

5.368,60

3.467,51 1.110.172,68

1.080.905,42

2.876.956,20

Αναπόσβεστη Αξία στις

31.12.2014

677.761,84

6.344,70

4.607,50 1.043.484,13

1.349.843,11

3.082.041,28

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

Είσπραξη από πωλήσεις παγίων

123,17

0,00

Μείον αναπόσβεστη αξία

951,18

0,85

828,01

0,85

Καθαρή ζημία από καταστροφή/πώληση παγίων

Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014.
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6. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δικαιώματα
Χρήσης Δικτύου

Δικαιώματα
Χρήσης Δικτύου

31.12.2015

31.12.2014

Αξία Κτήσεως
Υπόλοιπο έναρξης

330.788.095,77

321.712.104,50

7.917.998,70

9.075.991,27

Υπόλοιπο λήξης

338.706.094,47

330.788.095,77

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης

125.475.674,91

112.081.149,85

14.006.221,80

13.394.525,06

Υπόλοιπο λήξης

139.481.896,71

125.475.674,91

Αναπόσβεστη αξία

199.224.197,76

205.312.420,86

Προσθήκες δικαιωμάτων χρήσης δικτύου (Σημ.5)

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης δικτύου (Σημ.19)

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).

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Υπόλοιπο έναρξης
Μειώσεις
Απόσβεση καθαρής διαφοράς υπό το άρτιο (Σημ.22)
(Ζημία)/Κέρδος αποτίμησης (Σημ.13)
Υπόλοιπο λήξης

31.12.2015
4.047.023,20
(3.980.000,00)
(62.640,66)
(4.382,54)
0,00

31.12.2014
34.652.498,00
(30.500.000,00)
(118.006,87)
12.532,07
4.047.023,20

Εντός της κλειόμενης χρήσης έληξαν τα δύο τελευταία ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας
3.980.000,00 Ευρώ που η Εταιρία κατείχε από το 2012 και εισέπραξε την ονομαστική αξία τους. Από
την αποτίμηση των συγκεκριμένων ομολόγων είχε δημιουργηθεί αποθεματικό μειωτικό των ιδίων
κεφαλαίων ύψους 4.382,54 Ευρώ (καθαρό ποσό 3.243,08 Ευρώ μετά από φόρους ύψους 1.139,46
Ευρώ) που εξαλείφθηκε με την ρευστοποίηση τους.
Η απόσβεση της καθαρής διαφοράς υπό το άρτιο από την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου ανέρχεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 σε 62.640,66 Ευρώ και 118.006,87 Ευρώ
αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνεται στα Χρηματοοικονομικά Έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Μεταβολές συγκρίσιμης περιόδου
Εντός της κλειόμενης χρήσης έληξαν επτά ομόλογα ονομαστικής αξίας 30.500.000,00 Ευρώ που η
Εταιρία κατείχε από το 2012 και εισέπραξε την ονομαστική αξία τους.
Από την αποτίμηση των κατεχόμενων από την Εταιρεία ομολόγων την 31η Δεκεμβρίου 2014
προέκυψε κέρδος ύψους 7.133,95 Ευρώ το οποίο απεικονίστηκε στα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα»
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με το ποσό των 12.532,07 Ευρώ επειδή συμψηφίστηκε με τη
διαφορά αποτίμησης ύψους 5.398,12 Ευρώ, από τα ομόλογα που έληξαν στην χρήση.
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Από το ποσό αυτό αφαιρέθηκε ο αναλογούν φόρος εισοδήματος ύψους 3.258,34 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του φόρου από τα ρευστοποιηθέντα ομόλογα, το καθαρό κέρδος ποσού
3.243,08 Ευρώ απεικονίζεται στα «Λοιπά Αποθεματικά» στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.

8. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
31.12.2015
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

31.12.2014

2.407.074,59

2.145.359,02

31.12.2015
2.145.359,02
235.266,03
26.449,54
2.407.074,59

31.12.2014
2.224.311,61
(35.858,51)
(43.094,08)
2.145.359,02

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έχει ως ακολούθως:

Υπόλοιπo έναρξης χρήσης
Πίστωση/(Χρέωση) στα αποτελέσματα (Σημ.23)
Πίστωση/(Χρέωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπo τέλους χρήσης

Aπομείωση Αναβαλλόμενα
αποθεμάτων Έσοδα

Ανάλυση αναβαλλόμενων φόρων

Υπόλοιπο στις

01.01.2014

9.454,64 1.561.024,02

Πρόβλεψη
παροχών
απασχόλησης

Χρημ. Στοιχεία Πρόβλεψη για
Διαθέσιμα προς επισφαλείς Άυλα περιουσιακά
πώληση
απαιτήσεις
στοιχεία

Λοιπά

Σύνολο

277.783,37

2.118,88

0,00

355.350,22

18.580,48 2.224.311,61

(97.564,00)

44.537,34

0,00

0,00

19.735,22

(2.567,07) (35.858,51)

Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (Σημ.7)
Υπόλοιπο στις
31.12.2014

0,00
0,00
9.454,64 1.463.460,02

(39.835,74)
282.484,97

(3.258,34)
(1.139,46)

0,00
0,00

0,00
375.085,44

0,00 (43.094,08)
16.013,41 2.145.359,02

Υπόλοιπο στις
Πίστωση στα αποτελέσματα (Σημ.23)

9.454,64 1.463.460,02
1.090,92
60.039,37

282.484,97
68.929,74

(1.139,46)
0,00

0,00
50.444,63

375.085,44
54.377,88

16.013,41 2.145.359,02
383,49 235.266,03

0,00

25.310,08

1.139,46

0,00

0,00

0,00 26.449,54

10.545,56 1.523.499,39

376.724,79

0,00

50.444,63

429.463,32

16.396,90 2.407.074,59

(Χρέωση)/Πίστωση στα αποτελέσματα (Σημ.23)

0,00

01.01.2015

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (Σημ.7)
Υπόλοιπο στις

0,00
31.12.2015

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο Ν. 4334/2015, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2015 είναι
29% (2014: 26%). H Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύμφωνα
με το ΔΛΠ 12, έχουν αναπροσαρμόσει την αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως
έσοδο/(έξοδο) από φόρο εισοδήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αντίστοιχα.
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9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Υλικά κατασκευής δικτύου και ανταλλακτικά
Πρόβλεψη ανάλωσης υλικών μη τιμολογημένων
Πρόβλεψη ακατάλληλων και βραδυκίνητων υλικών
Σύνολο αποθεμάτων στη χαμηλότερη μεταξύ κόστους
και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας

31.12.2015
1.303.803,49
(21.982,97)
(36.364,00)

31.12.2014
1.671.266,13
(66.913,00)
(36.364,00)

1.245.456,52

1.567.989,13

10. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις από πελάτες (εκτός από συνδεόμενα μέρη)
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες (Σημ. 24)
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών εισπρακτέος
Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωθέντα έξοδα
Δεδουλευμένα έσοδα εισπρακτέα (εκτός από συνδεόμενα μέρη)
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο

31.12.2015
23.302.328,71
(2.374.197,23)
20.928.131,48

31.12.2014
27.209.984,58
(1.746.231,12)
25.463.753,46

1.049.708,69
115.117,66
583.003,97
2.684.847,79
4.432.678,11

1.749.723,92
115.117,66
274.355,10
4.012.540,35
6.151.737,03

25.360.809,59

31.615.490,49

Οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν γενικά πίστωση 0-60 ημέρες ενώ οι λοιπές απαιτήσεις αναμένεται να
εισπραχθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων.
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως:

Υπόλοιπο στις
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση
Υπόλοιπο στις

01.01.2015

Υπόλοιπο στις
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση

01.01.2014

1.548.148,89
198.082,23

Υπόλοιπο στις

31.12.2014

1.746.231,12

31.12.2015

1.746.231,12
627.966,11
2.374.197,23

Στις 31 Δεκεμβρίου, η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:

Εμπορικές Απαιτήσεις την

31.12.2015

Δεν είναι σε
καθυστέρηση
και δεν είναι
απομειωμένα
13.089.325,18

Εμπορικές Απαιτήσεις την

31.12.2014

16.956.369,64
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Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα
0-30 ημέρες

31-60 ημέρες 61-90 ημέρες >90 ημέρες

Σύνολο

1.490.978,34

573.152,54

339.731,57

5.434.943,85 20.928.131,48

1.761.846,77

747.357,99

365.106,45

5.633.072,61 25.463.753,46
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11. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
31.12.2015

31.12.2014

2.542,41

2.432,68

34.131.812,93

9.907.011,30

0,00

15.000.000,00

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως
Καταθέσεις Προθεσμίας
Σύνολο

34.134.355,34

24.909.443,98

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015
είναι 1,98% (2014: 2,37%).

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
31.12.2015

31.12.2014

Αριθμός ονομαστικών μετοχών

193.550.000,00

202.850.000,00

Συνολική Αξία καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

193.550.000,00

202.850.000,00

Κάθε ονομαστική μετοχή έχει αξία 1 Ευρώ.

Στις 12 Μαΐου 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.300.000 ευρώ, με ακύρωση αντίστοιχου αριθμού
μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών σε 193.550.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
ενός Ευρώ (Αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. Πρωτ.: 9310/19.05.2015). Η καταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους έγινε βάσει του ποσοστού συμμετοχής τους σε αυτό κατά τη
στιγμή της απόφασης (51% ΔΕΠΑ και 49% Eni SPA) στη χρήση 2015.
Στις 4 Ιουλίου 2014 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 35.000.000,00 ευρώ, με ακύρωση αντίστοιχου αριθμού
μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών σε 202.850.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
ενός Ευρώ (ΦΕΚ 7932/31.07.2014). Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, βάσει του
ποσοστού συμμετοχής τους (51% ΔΕΠΑ και 49% Eni Spa) πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου
2014.

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
31.12.2015
Τακτικό Αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο

8.842.876,59
(86.674,67)
8.756.201,92

31.12.2014
7.749.042,90
(25.534,67)
7.723.508,23

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες είναι
υποχρεωμένες να σχηματίσουν το 5% του καθαρού ετήσιου κέρδους σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις
ότου φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αυτό αποθεματικό δεν
μπορεί να διανεμηθεί κατά τη χρονική διάρκεια που υφίσταται η Εταιρεία.
Λοιπά αποθεματικά: Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το αποθεματικό (ζημία) από τις
αναλογιστικές ζημίες που αφορούν στην πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης ύψους
87.004,82 Ευρώ (2014: ζημία 29.107,90 Ευρώ) και το αποθεματικό από τη διαφορά μετατροπής του
κεφαλαίου σε ευρώ ύψους 330,15 ευρώ, ενώ στη χρήση 2014 περιλαμβάνονταν επίσης το αποθεματικό
(κέρδος) από την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση ύψους
3.243,08 ευρώ.
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14. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
01.0131.12.2015

01.0131.12.2014

Καθαρή Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

986.944,00

798.785,00

Ανάλυση συνολικής χρέωσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Συνολική Χρέωση στα Αποτελέσματα

94.852,07
15.923,00
110.775,07

101.743,00
25.600,00
127.343,00

798.785,00
110.775,07
83.207,00
(5.823,07)

825.801,00
127.343,00
(154.359,00)
0,00

986.944,00

798.785,00

2,00%
1,00%-3,00%
20,57

2,00%
2,50%
21,01

Κίνηση της πρόβλεψης
Καθαρή Υποχρέωση έναρξης χρήσεως
Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα
Συνολική χρέωση/(πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Πληρωθείσες παροχές
Καθαρή Υποχρέωση λήξης χρήσεως
Παραδοχές
Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών
Εκτιμώμενη μέση μελλοντική υπηρεσία

Η υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκε μέσω αναλογιστικής μελέτης.
Σε περίπτωση αύξησης της μέσης ετήσιας αύξησης μισθοδοσίας προσωπικού κατά 0,5%, τότε το
σύνολο των παροχών προσωπικού θα αυξάνονταν κατά 10,7%, ενώ σε περίπτωση μείωσης της μέσης
ετήσιας αύξησης μισθοδοσίας προσωπικού κατά 0,5%, τότε το σύνολο των παροχών προσωπικού θα
μειώνονταν κατά 9,7%.
Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,25%, τότε το σύνολο των παροχών
προσωπικού θα μειώνονταν κατά 5,0% ενώ σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά
0,25%, τότε το σύνολο των παροχών προσωπικού θα αυξάνονταν κατά 5,3%.
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15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο στις

01.01.2015

Αναγνωρισμένο έσοδο από Τέλη Σύνδεσης (Σημ. 21)

5.628.692,34
(375.246,16)

Υπόλοιπο στις

31.12.2015

5.253.446,18

Υπόλοιπο στις

01.01.2014

6.003.938,50

Αναγνωρισμένο έσοδο από Τέλη Σύνδεσης (Σημ. 21)
Υπόλοιπο στις

(375.246,16)
31.12.2014

Ανάλυση Αναβαλλόμενων εσόδων
Βραχυπρόθεσμο έσοδο (Σημ. 17)
Μακροπρόθεσμο έσοδο

5.628.692,34

375.246,16
4.878.200,02

Σύνολο στις

31.12.2015

Βραχυπρόθεσμο έσοδο (Σημ. 17)
Μακροπρόθεσμο έσοδο

5.253.446,18
375.246,16
5.253.446,18

Σύνολο στις

31.12.2014

5.628.692,34

16. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
Υπόλοιπο στις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (Σημ. 21)

01.01.2015

Υπόλοιπο στις

31.12.2015

3.628.575,55

Υπόλοιπo στις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (Σημ. 21)

01.01.2014

4.146.936,43

Υπόλοιπο στις

31.12.2014

3.887.755,99
(259.180,44)

(259.180,44)
3.887.755,99

Οι επιχορηγήσεις έχουν ληφθεί από το Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Ανάπτυξης) και αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του δικαιώματος χρήσης του δικτύου.
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17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31.12.2015
Εμπορικές υποχρεώσεις (εκτός από συνδεόμενα μέρη)

31.12.2014

2.356.382,93
9.586.647,30
3.371.888,07
323.206,66
269.413,44
239.000,00
375.246,16
16.521.784,56

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 24)
Λοιπές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένα έξοδα
Υποχρεώσεις από τιμολογήσεις έναντι
Υποχρεώσεις σε πελάτες από έκπτωση αγορών
Αναβαλλόμενα έσοδα (Σημ. 15)
Σύνολο

2.338.197,56
14.746.249,68
3.475.037,21
807.314,28
366.753,27
1.445.731,99
375.246,16
23.554.530,15

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 13.697.059,77 ευρώ (31.12.2014: 11.912.188,77 ευρώ)
αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις από τους πελάτες έναντι εξασφάλισης των μελλοντικών πληρωμών
τους. Τα ποσά αυτά είναι επιστρεπτέα την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη των συμβάσεών τους εφόσον
δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

18. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
01.01-31.12.2015
Πωλήσεις Φυσικού Αερίου

01.01-31.12.2014

124.315.954,22

114.136.729,89

7.917.998,70

9.075.991,27

80.123,27

57.975,80

3.050.004,23

3.268.624,14

Τέλη Διέλευσης από χρήστες δικτύου

393.894,95

180.565,98

Παροχή υπηρεσιών

499.845,29

552.606,25

136.257.820,66

127.272.493,33

Αξία μεταβιβασθέντων δικτύων φυσικού αερίου (Σημ. 6)
Πωλήσεις Υλικών
Τέλη σύνδεσης

Σύνολο

19. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κόστος πωλήσεων

Έξοδα
Διοίκησης

Έξοδα
Διάθεσης

Σύνολο

01.01-31.12.2015
Καθαρές αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ.20)

(1.298.918,08)

(2.096.689,68)

(1.001.834,90)

(4.397.442,66)

Κόστος Αγοράς φυσικού αερίου

(72.364.229,68)

0,00

0,00

(72.364.229,68)

Αποσβέσεις (Σημ.5,6)

(14.248.114,79)

(148.681,81)

(111.793,94)

(14.508.590,54)

(7.917.998,70)

0,00

0,00

(7.917.998,70)

Αξία μεταβιβασθέντων δικτύων φυσικού αερίου (Σημ. 6)
Λοιπά
Σύνολο

(3.166.287,78)

(1.262.406,91)

(2.877.065,07)

(7.305.759,76)

(98.995.549,03)

(3.507.778,40)

(3.990.693,91)

(106.494.021,34)

Έξοδα
Διάθεσης

Σύνολο

Κόστος πωλήσεων

Έξοδα
Διοίκησης

01.01-31.12.2014
Καθαρές αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ.20)

(372.172,45)

(2.059.741,94)

(2.015.924,50)

(4.447.838,89)

Κόστος Αγοράς φυσικού αερίου

(70.108.379,69)

0,00

0,00

(70.108.379,69)

Αποσβέσεις (Σημ.5,6)

(13.646.579,29)

(165.489,28)

(144.053,62)

(13.956.122,19)
(9.075.991,27)

Αξία μεταβιβασθέντων δικτύων φυσικού αερίου (Σημ. 6)

(9.075.991,27)

0,00

0,00

Λοιπά

(1.797.156,53)

(1.764.517,99)

(3.585.052,49)

(7.146.727,01)

(95.000.279,23)

(3.989.749,21)

(5.745.030,61)

(104.735.059,05)

Σύνολο
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20. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αμοιβές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Διάφορα έξοδα προσωπικ. & παροχ.τερματ.απασχόλησης
Κόστος προσωπικού
Μείον: Έσοδα από μεταχρέωση κόστους προσωπικού
Μείον: Κεφαλαιοποίηση κόστους προσωπικού
Κόστος προσωπικού καθαρό (Σημ.19)

01.01-31.12.2015
(5.619.298,40)
(1.330.742,95)
(566.272,92)
(7.516.314,27)
752.137,20
2.366.734,41
(4.397.442,66)

01.01-31.12.2014
(5.027.663,09)
(1.304.021,52)
(526.811,26)
(6.858.495,87)
600.628,09
1.810.028,89
(4.447.838,89)

186

165

Αριθμός εργαζομένων στο τέλος της χρήσης
(Σύμφωνα με τη μισθοδοσία)

21. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
01.01-31.12.2015

Αναγνωρισμένο έσοδο από τέλη σύνδεσης (Σημ.15)
Αποσβέσεις επιχορηγουμένων παγίων (Σημ.16)
Έσοδα από μεταχρέωση διαφ.εξόδων σε τρίτους
Λοιπά
Σύνολο

01.01-31.12.2014

375.246,16

375.246,16

259.180,44

259.180,44

23.032,34
49.258,25

96.712,85
46.678,22

706.717,19

777.817,67

22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Έσοδα
Έσοδα από τόκους
Απόσβεση διαφοράς υπέρ το άρτιο (Σημ.7)
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων
Έξοδα
Έξοδα τραπεζών και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Απόσβεση διαφοράς υπό το άρτιο (Σημ.7)
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα
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01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

509.915,07
0,00
509.915,07

822.888,57
5.581,88
828.470,45

(50.286,20)
(62.640,66)
(112.926,86)

(38.969,28)
(123.588,75)
(162.558,03)

396.988,21

665.912,42
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23. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
31.12.2015

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ.8)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Έξοδο φόρου εισοδήματος
Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα φορ/κο
συντελεστή (2015:29%, 2014:26%)
Φορολογική επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων
Φορολογική επίδραση από αλλαγή του φορολογικού συντελεστή
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

31.12.2014

(9.021.550,86)

(6.391.177,02)

235.266,03
(204.546,10)

(35.858,51)
0,00

(8.990.830,93)

(6.427.035,53)

30.867.504,72

17.534.541,59

(8.951.576,37)

(6.235.102,74)

(89.053,03)
7.164,89

(191.932,79)

247.179,68
(204.546,10)

0,00
0,00

(8.990.830,93)

(6.427.035,53)

9.021.550,86

6.391.177,02

0,00

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Φόρος εισοδήματος
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
(-) Προκαταβολή φόρου και λοιποί παρ/μενοι φόροι
Σύνολο

0,00
(6.366.115,63)

81.404,19
(6.365.055,80)

2.655.435,23

107.525,41

Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Φόρος εισοδήματος

(285.950,28)
(6.392.236,87)

(776.162,12)
(10.019.063,30)

(6.678.187,15)

(10.795.225,42)

Συνολικός Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στη χρήση

Τον Ιούνιο 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007-2010 καθώς
και ο επανέλεγχος της χρήσης 2011. Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου προέκυψαν πρόσθετοι φόροι
συνολικού ύψους 204.546,10 Ευρώ που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως.
Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 - 2014
διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου
82 του Ν.2238/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Από τους ελέγχους αυτούς
δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις.

24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει έσοδα και έξοδα, τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές
της Εταιρείας 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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01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

121,00
121,00

0,00
0,00

78.873,27
78.873,27

20.600,30
20.600,30

309.906,32
759.586,39
1.069.492,71

106.349,95
606.907,09
713.257,04

7.917.998,70
7.917.998,70

9.075.991,27
9.075.991,27

72.322.423,89
72.322.423,89

70.030.157,44
70.030.157,44

24.082,00
24.082,00

21.756,00
21.756,00

112.688,08
127.937,34
7.917.998,70
0,00
179.599,15
12.564,30
137.904,12
8.488.691,69

93.595,26
137.381,31
9.075.991,27
930,00
86.187,26
125.643,00
136.309,36
9.656.037,46

68.400,00
68.400,00

68.400,00
68.400,00

31.12.2015

31.12.2014

165.666,51
252.816,24
631.225,94
1.049.708,69

1.650.336,52
99.387,40
0,00
1.749.723,92

9.410.299,52
20.806,36
12.084,32
128.983,10
14.474,00
9.586.647,30

14.649.961,68
19.016,45
37.844,94
26.862,31
12.564,30
14.746.249,68

33.432,48

21.340,80

Πωλήσεις Παγίων
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Πωλήσεις Αποθεμάτων
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Πωλήσεις Δικτύων
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.

Αγορές Φυσικού Αερίου
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
Αγορές Αποθεμάτων
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Αγορές Υπηρεσιών
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. (Δικαιώματα Χρήσης Δικτύων)
ITALGAS S.p.A.
ENI S.p.A.
ENI GAS & POWER NV/SA
ENI INSURANCE Limited

Αμοιβές Διοίκησης
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

Υπόλοιπα από πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Οφειλόμενα ποσά από συνδεδεμένα μέρη
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
Σύνολο (Σημ. 10)
Οφειλόμενα ποσά σε συνδεδεμένα μέρη
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
ΕΝΙ S.p.A.
ENI GAS & POWER NV/SA
Σύνολο (Σημ. 17)
Οφειλόμενα ποσά σε μέλη της διοίκησης
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Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται με μετρητά.
Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.
Σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιριών ειδικές
συμφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε
συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς.

25. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
31.12.2015

31.12.2014

835.038,19

820.625,93

Από ένα έως πέντε έτη

2.783.857,83

2.754.627,49

Άνω από πέντε έτη

1.374.030,18

1.796.827,87

4.992.926,20

5.372.081,29

01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

855.143,15

826.062,00

Εντός ενός έτους

Σύνολο

Αναγνωρισμένο έξοδο στα αποτελέσματα

Οι λειτουργικές μισθώσεις αφορούν κυρίως την μίσθωση κτιρίων και τη μίσθωση αυτοκινήτων και
λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2019 αντίστοιχα.

26. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις από εγγυητικές επιστολές και ανεκτέλεστες συμβάσεις αναλύονται ως
ακολούθως:

Υποχρεώσεις
Ανεκτέλεστες συμβάσεις εργολάβων κατασκευής δικτύου
Εγγυητικές επιστολές προς προμηθευτές και τρίτους
Σύνολο

Απαιτήσεις
Εγγυητικές επιστολές πελατών
Ε/Ε εργολάβων κατασκευής δικτύου - προμηθευτών υλικών δικτύου
Σύνολο

36

31.12.2015

31.12.2014

8.285.409,39
2.929.728,59
11.215.137,98

12.938.385,00
1.236.643,29
14.175.028,29

31.12.2015

31.12.2014

2.133.018,00
3.033.856,93
5.166.874,93

2.562.600,00
3.795.609,45
6.358.209,45
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27. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους
τους, το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17.03.2015 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα
κέρδη του 2014 ύψους 16.800.219,39 Ευρώ (Ευρώ 0,0828 ανά μετοχή).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 31.03.2014 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα
κέρδη του 2013 ύψους 20.581.145,63 Ευρώ (Ευρώ 0,0865 ανά μετοχή).
Την 24.02.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρότεινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη
της χρήσης 2015 ύψους 20.721.700,10 Ευρώ (Ευρώ 0,1071 ανά μετοχή). Η πρόταση τελεί υπό την
έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

28. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015, που
να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2016
Πρόεδρος του Δ.Σ.

: Αθανάσιος Καΐσης

Γενικός Διευθυντής

: Federico Regola

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

: Λεωνίδας Μπακούρας

Οικονομικός Διευθυντής

: Fernando Salvatore

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

: Ιωσήφ Γρηγορίου
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