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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014 

σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 όπως έχει υιοθετηθεί από την 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
     

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 

 
1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 

  

 

   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 571.944.436 801.333.881 
 

607.392.673 807.308.349 

Κόστος πωληθέντων (518.126.822) (715.608.294) 
 

(566.562.865) (757.761.205) 

Μικτό κέρδος 53.817.614 85.725.587 
 

40.829.808 49.547.144 

      Έξοδα διοίκησης (15.719.401) (15.052.735) 
 

(8.200.720) (7.894.649) 

Έξοδα διάθεσης (4.851.542) (3.315.336) 
 

(4.704.628) (3.152.928) 

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 119.339 (6.219.834) 
 

821.568 (2.995.730) 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 7.026.666 5.611.012 
 

648.199 648.312 

Κέρδη/ (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις & από κοινού ελεγχόμενες 12.448.127 16.283.438 
 

- - 

Έσοδα Επενδύσεων - - 
 

31.813.102 48.496.161 

Kέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές   (1.234.722) (639.005) 
 

(1.231.632) (579.675) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 51.606.081 82.393.127 
 

59.975.697 84.068.635 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.246.210) (10.677.282) 
 

(3.717.313) (9.854.604) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 16.033.320 22.884.740 
 

15.997.102 22.935.064 

Κέρδη προ φόρων 62.393.191 94.600.585 
 

72.255.486 97.149.095 

Φόρος εισοδήματος                                                                                             4  (9.901.334) (9.052.339) 
 

(5.909.566) 1.575.293 

Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος 52.491.858 85.548.246 
 

66.345.920 98.724.388 

      

      Καθαρά κέρδη μετά το φόρος εισοδήματος 52.491.858 85.548.246 
 

66.345.920 98.724.388 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(ζημίες) 

     Ποσά που ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

     Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 11.422 (55.821) 
 

- - 

Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση των Χρηματ/κών Στοιχείων (2.970) 11.781 
 

- - 

Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

     Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές ζημίες - 13.124 
 

- - 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους 8.452 (30.916) 
 

    

      Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 52.500.309 85.517.330 
 

66.345.920 98.724.388 

Oι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας και του Ομίλου.  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

    
 

  ΟΜΙΛΟΣ 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/2014   31/12/2013 

Πάγιο ενεργητικό 
    Ενσώματα πάγια 5 1.997.195.676 

 
1.996.258.165 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 19.558.172 
 

19.235.541 

Συμμετοχές σε  από  κοινού ελεγχόμενες οντότητες 
 

326.087.050 
 

334.394.800 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 
 

8.833.283 
 

9.139.263 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

25.022.940 
 

49.059.564 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
 

30.021.865 
 

32.477.559 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 
 

2.406.718.986 
 

2.440.564.892 

     Κυκλοφορούν ενεργητικό 
    Αποθέματα 
 

37.914.728 
 

59.859.683 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 435.503.785 
 

535.133.781 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

195.868.954 
 

154.002.901 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

669.287.467 
 

748.996.365 

  
  

 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

3.076.006.453 
 

3.189.561.257 

     ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
    Μετοχικό κεφάλαιο 7 991.238.046 

 
991.238.046 

Αποθεματικά 
 

133.941.774 
 

133.933.322 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

539.867.496 
 

595.911.925 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

1.665.047.316 
 

1.721.083.293 

     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Δάνεια  9 218.565.827 

 
234.956.126 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 10 44.014.536 
 

45.029.226 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 
 

298.606.330 
 

305.584.878 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

11.058.894 
 

10.657.209 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

587.353.081 
 

598.387.290 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 
 

2.631.251 
 

4.623 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

1.162.229.919 
 

1.194.619.352 

     Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 201.612.818 

 
229.374.832 

Δάνεια  9 32.697.264 
 

32.697.264 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

14.419.136 
 

11.786.516 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

248.729.218 
 

273.858.612 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

1.410.959.137 
 

1.468.477.964 

  
  

 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

3.076.006.453 
 

3.189.561.257 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

    
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/2014   31/12/2013 

Πάγιο ενεργητικό 
    Ενσώματα πάγια 5 725.330.866 

 
727.095.307 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 3.160.772 
 

3.288.803 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες και από κοινού ελεγχόμενες οντότητες 
 

924.467.851 
 

924.467.851 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 
 

13.200.000 
 

13.200.000 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

32.114.875 
 

48.911.742 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
 

29.988.565 
 

32.556.996 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 
 

1.728.262.929 
 

1.749.520.699 

     Κυκλοφορούν ενεργητικό 
    Αποθέματα 
 

11.196.096 
 

24.762.156 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 443.082.542 
 

575.331.159 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

150.989.567 
 

99.497.481 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

605.268.205 
 

699.590.796 

  
  

 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

2.333.531.134 
 

2.449.111.495 

     ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
    Μετοχικό κεφάλαιο 7 991.238.046 

 
991.238.046 

Αποθεματικά 
 

116.834.468 
 

116.834.468 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

357.181.635 
 

399.372.004 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

1.465.254.149 
 

1.507.444.518 

     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 10 6.114.536 

 
7.129.226 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 
 

34.244.244 
 

34.892.443 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

1.095.976 
 

1.071.568 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

587.163.961 
 

598.198.170 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

628.618.717 
 

641.291.407 

     Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 236.317.133 

 
300.375.570 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

3.341.135 
 

- 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

239.658.268 
 

300.375.570 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

868.276.985 
 

941.666.977 

  
  

 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

2.333.531.134 
 

2.449.111.495 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Πρόεδρος  Δ.Σ.    Γεώργιος Σπανούδης  

Διευθύνων Σύμβουλος   Σπύρος Παλαιογιάννης  

Διευθύντρια Οικονομικών  Δραστηριοτήτων  
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.750-Α’ ΤΑΞΗΣ 

 
Μαρία Φαντριδάκη  

Προϊστάμενος Κοστολόγησης, Ισολογισμών και Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων - Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 14456-Α’ ΤΑΞΗΣ 

 
Λεωνίδας Μουζακίτης  

 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις την 30η Ιουνίου 2014 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

` 

6 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αξία ακινήτων 
και λοιπών 

παγίων 
αποκτηθέντων 

δωρεάν 

  Αποθεματικό 
από 

μετατροπή 
κεφαλαίου σε 

ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεματικά  

Αποθεματικό 
χρεογράφων 
διαθέσιμων 

προς πώληση 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων 

νόμων  

Υπόλοιπο εις 
νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2013  

991.238.046 45.639.337 448.858 12.438 81.739.293 36.438 2.781.243 483.486.258 1.605.381.909 

Επίδραση αλλαγής πολιτικής - - - - - - - 6.245.784 6.245.784 

Αναμορφώσεις λόγω αλλαγής 
λογιστικής αρχής αποτίμησης 
κοινοπραξιών 

- (4.374.463) - - - - - 4.374.463 - 

Αναμορφωμένο αρχικό υπόλοιπο 
των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 

991.238.046 41.264.875 448.858 12.438 81.739.293 36.438 2.781.243 494.106.504 1.611.627.694 

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2013   
μετά από φόρους 

- - - - - - - 85.548.246 85.548.246 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - (30.916) - - (30.916) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - (30.916) - 85.548.246 85.517.330 

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια: 

         

Μερίσματα Χρήσης 2012 - - - - - - - (35.916.054) (35.916.054) 

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - - - - - - (35.916.054) (35.916.054) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 
2013 

991.238.046 41.264.875 448.858 12.438 81.739.293 5.522 2.781.243 543.738.698 1.661.228.971 

          
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2014  

991.238.046 48.955.084 448.858 12.228 81.376.695 (3.383) 3.143.841 595.911.925 1.721.083.293 

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2014   
μετά από φόρους 

- - - - - - - 52.491.858 52.491.858 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - 8.452 - - 8.452 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - 8.452 - 52.491.858 52.500.310 

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια: 

         

Μερίσματα Χρήσης 2013 - - - - - - - (108.536.288) (108.536.288) 

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - - - - - - (108.536.288) (108.536.288) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 
2014 

991.238.046 48.955.084 448.858 12.228 81.376.695 5.069 3.143.841 539.867.496 1.665.047.316 
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          ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

        

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

  Αποθεματικό 
από μετατροπή 
κεφαλαίου σε 

ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεματικά  

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων 
νόμων  

Υπόλοιπο εις 
νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013  991.238.046 26.467.584 12.228 81.739.293 2.825.363 295.837.770 1.398.120.284 

Επίδραση αλλαγής πολιτικής - - - - - 1.032.899 1.032.899 

Αναμορφωμένο αρχικό υπόλοιπο των 
Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 

991.238.046 26.467.584 12.228 81.739.293 2.825.363 296.870.669 1.399.153.183 

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2013   μετά από 
φόρους 

- - - - - 98.724.388 98.724.388 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - 98.724.388 98.724.388 

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

       

Μερίσματα Χρήσης 2012 - - - - - (35.916.054) (35.916.054) 

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - - - - (35.916.054) (35.916.054) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2013 991.238.046 26.467.584 12.228 81.739.293 2.825.363 359.679.004 1.461.961.518 

        

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014  991.238.046 32.257.584 12.228 81.376.695 3.187.961 399.372.004 1.507.444.518 

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2014   μετά από 
φόρους 

- - - - - 66.345.920 66.345.920 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - 66.345.919 66.345.919 

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

       

Μερίσματα Χρήσης 2013 - - - - - (108.536.288) (108.536.288) 

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - - - - (108.536.288) (108.536.288) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2014 991.238.046 32.257.584 12.228 81.376.695 3.187.961 357.181.635 1.465.254.149 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

       

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-30/06/2014 
 

1/1-30/06/2013 
 

1/1-30/06/2014 
 

1/1-30/06/2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 

       Κέρδη προ φόρων 62.393.191 
 

94.600.585 
 

72.255.486 
 

97.149.095 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:        

Αποσβέσεις    38.728.831 
 

34.945.722 
 

11.471.656 
 

11.201.013 

Προβλέψεις 2.432.642 
 

(15.070.799) 
 

2.055.365 
 

(11.399.549) 

(Κέρδη)/ Ζημίες κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις (12.754.107) 
 

(16.766.718) 
 

- 
 

- 

(Κέρδη)/ Ζημίες  από συγγενείς εταιρείες 305.980 
 

483.280 
 

- 
 

- 

Έσοδα από μερίσματα - 

 

- 

 

(31.813.102) 

 

(48.496.161) 

(Κέρδη)/ Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων - 
 

11.792 
 

- 
 

10.662 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (7.026.666) 
 

(5.611.012) 
 

(648.199) 
 

(648.312) 

Συναλλαγματικές διαφορές (26.035) 
 

378.538 
 

(29.125) 
 

319.208 

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  (10.787.110) 
 

(12.207.458) 
 

(12.279.789) 
 

(13.080.460) 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως - 
 

(2.458.679) 
 

- 
 

- 

Έσοδα από απόσβεση δικαιωμάτων (18.890.695) 
 

(18.638.561) 
 

(18.890.695) 
 

(18.638.561) 

 
54.376.032 

 
59.666.690 

 
22.121.596 

 
16.416.935 

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

       Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 21.944.956 

 
23.019.951 

 
13.566.060 

 
17.829.275 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 110.175.192 

 
225.156.429 

 
127.877.568 

 
255.190.192 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 24.036.621 

 
(70) 

 
16.796.865 

 
615 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (15.352.425) 

 
(209.396.007) 

 
(62.291.507) 

 
(198.223.613) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  195.180.376 
 

98.446.993 
 

118.070.582 
 

91.213.404 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5.984.257) 

 
(10.349.075) 

 
(644.279) 

 
(1.977.766) 

Καταβεβλημένοι φόροι (6.657.743) 

 
(13.075.796) 

 
- 

 
- 

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 182.538.376 

 
75.022.122 

 
117.426.303 

 
89.235.638 

        Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: 

       Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (39.988.973) 

 
(30.265.943) 

 
(9.579.183) 

 
(1.167.945) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων - 

 
3.951.421 

 
- 

 
- 

Μερίσματα εισπραχθέντα - 

 
- 

 
31.813.102 

 
14.160.670 

Τόκοι εισπραχθέντες 16.543.285 

 
22.877.864 

 
12.716.318 

 
17.570.482 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 48.118 

 
12.012.806 

 
- 

 
- 

Εισπράξεις από μείωση μετοχικού κεφαλαίου 7.651.834 

 
5.100.501 

 
7.651.834 

 
5.100.501 

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (15.745.736) 

 
13.676.649 

 
42.602.071 

 
35.663.708 

        Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 

       Εισπράξεις δανείων  - 

 
- 

 
- 

 
- 

Εξοφλήσεις δανείων  (16.390.299) 

 
(81.873.702) 

 
- 

 
(60.000.000) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (108.536.288) 

 
- 

 
(108.536.288) 

 
- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (124.926.587) 
 

(81.873.702) 
 

(108.536.288) 
 

(60.000.000) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 41.866.053 

 
6.825.069 

 
51.492.086 

 
64.899.346 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 154.002.901 
 

166.681.917 
 

99.497.481 
 

69.581.721 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 195.868.954 
 

173.506.985 
 

150.989.567 
 

134.481.067 
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1. Περιγραφή του Ομίλου 

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και οι θυγατρικές της (ο “Όμιλος”) δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με 
σκοπό τη μεταφορά - διανομή και πώληση φυσικού αερίου. 

Η Μητρική Eταιρεία του Ομίλου Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (καλούμενη εφεξής «Δ.ΕΠ.Α» ή 
“Εταιρεία”), ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1988 ως μία κρατική ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την εισαγωγή 
του φυσικού αερίου στην ελληνική ενεργειακή αγορά. Η επίσημη έδρα της είναι στο Ηράκλειο Αττικής, 
επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ. 92. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ελληνικού νόμου 2364/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 
2992/2002, η Μητρική εταιρεία του Ομίλου Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ορίστηκε ως ο Φορέας Διαχείρισης του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με τον 
ανωτέρω νόμο η Εταιρεία ανέλαβε το ανεκχώρητο δικαίωμα προγραμματισμού, κατασκευής, 
κυριότητας και εκμετάλλευσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Ο κύριος αγωγός ολοκληρώθηκε το 1996, οπότε και άρχισαν οι πωλήσεις προς τους πρώτους 
βιομηχανικούς πελάτες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3428/2005, περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, 
συστήθηκε η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) στην οποία μεταβιβάστηκε από τη μητρική 
εταιρεία του Ομίλου με απόσχιση,  ο κλάδος μεταφοράς αερίου. Με τη μεταβίβαση του ανωτέρω 
κλάδου, η θυγατρική εταιρεία  Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απόκτησε πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη 
λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής 
εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καλύφθηκε  από την μητρική εταιρεία Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. κατά ποσοστό 100%. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις που αφορούν στο σύστημα μεταφοράς 
υψηλής πίεσης μεταφέρθηκαν στις 30 Ιουνίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο 
Ισολογισμός μετασχηματισμού, από τη μητρική εταιρεία του Ομίλου Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. στη νεοσύστατη 
εταιρεία Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 33/2007 και 
34/2007 (ΦΕΚ Α31/ 20.02.2007) και την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στις 
30/03/2007. 

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 21 του ίδιου Νόμου ορίστηκε ότι πριν από τη δημιουργία της θυγατρικής 
εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι υφιστάμενες Εταιρείες Διανομής Αερίου. (Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και 
Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας Α.Ε.), θα απορροφηθούν από την Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. Η απορρόφηση 
ολοκληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Κ2 18211/29-12-06 που εκδόθηκε από το Ελληνικό 
Υπουργείο Ανάπτυξης και με την απόφαση του Νομάρχη Αθηνών υπ’ αριθμόν 39478/29-12-06. Τα 
γεωγραφικά όρια δραστηριότητας της αρχικά θυγατρικής εταιρείας Ε.Δ.Α. Α.Ε., που προέκυψε μετά τη 
συγχώνευση, περιέλαβαν το σύνολο των γεωγραφικών ορίων των συγχωνευμένων Ε.Δ.Α.. Με 
τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, η Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. άλλαξε την επωνυμία της σε 
Ε.Δ.Α. Α.Ε.  

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 2992/2002 τα δικαιώματα χρήσεως των Ε.Δ.Α. επιτρέπεται να 
εισφερθούν μόνο σε Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.). Έτσι, για τη διανομή του αερίου 
στους οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές μέσω του αγωγού μέσης και χαμηλής 
πίεσης, κυριότητας της θυγατρικής εταιρείας Ε.Δ.Α. Α.Ε., λειτουργούν οι τρεις Ε.Π.Α. (Ε.Π.Α. Αττικής, 
Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας) με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις περιοχές 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αντίστοιχα. 

Η Εταιρεία είναι συγγενής της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» και ενσωματώνεται στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις της με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 
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Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας (εφεξής οι συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Ιουλίου 2014. 

 

2. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και  σύνοψη των 

σημαντικών λογιστικών αρχών  
 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 

2014 (εφεξής: Οικονομικές Καταστάσεις) έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 

«Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και 

σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε 

συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2013.  

 

Σημαντικές λογιστικές αρχές 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους (εκτός από 

συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες) και την αρχή της 

συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.   

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013. Δεν είχαμε αλλαγές 

προτύπων σε σχέση με την 31/12/2013 που να επηρεάζουν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  

 

Εκτιμήσεις 

 

Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Δ.Π.Χ.Α») απαιτεί 

τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να 

επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και των εξόδων. Τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 

 

Για τη σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι 

ίδιες εκτιμήσεις και παραδοχές κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν κατά 

τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013. 

 

 

 

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

 
Οι πολιτικές του Ομίλου ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την  διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων παραμένουν ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
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3. Εποχικότητα δραστηριοτήτων 

 
Η κατανάλωση του φυσικού αερίου από πελάτες λιανικής, ως μέσο θέρμανσης, υπόκειται σε 

διακυμάνσεις λόγω εποχικότητας, με αυξημένη ζήτηση να εμφανίζεται στο πρώτο και τέταρτο τρίμηνο 

του έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εποχικές καιρικές συνθήκες χωρίς να υπάρχει λόγος να 

αναπροσαρμόσουμε τις λογιστικές αρχές λόγω εποχικότητας.   

4. Φόρος εισοδήματος    
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας προσδιορίσθηκε ως 

ακολούθως: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/2014   30/06/2013   30/06/2014   30/06/2013 

Φόρος εισοδήματος περιόδου (4.819.011) 
 

(9.040.795) 
 

(3.341.135) 
 

- 

Αναβαλλόμενος φόρος (5.082.323) 
 

(11.544) 
 

(2.568.431) 
 

1.575.293 

Σύνολο φόρων στην Συνοπτική  
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

(9.901.334) 
 

(9.052.339) 
 

(5.909.566) 
 

1.575.293 

Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι περίπου 16% και 8% 

για τον Όμιλο και την Εταιρία. Τα αντίστοιχα ποσά για το εξάμηνο του 2013 ήταν περίπου 10% και 2% 

αντίστοιχα. H διαφορά στο ποσοστό του πραγματικού φορολογικού συντελεστή οφείλεται στις 

φορολογικές ζημιές της Εταιρείας το 2013 που επηρεάζουν ανάλογα και τον Όμιλο. 

5. Ενσώματα Πάγια & Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Οι αγορές και οι αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου για το 

εξάμηνο του 2014 ήταν ΕΥΡΩ 39.988.973 (2013: ΕΥΡΩ 30.265.943) και ΕΥΡΩ 38.728.831 (2013: 

ΕΥΡΩ 34.945.722) αντίστοιχα. Οι αγορές και οι αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας ήταν ΕΥΡΩ 9.579.183 (2013: ΕΥΡΩ 1.167.945) και ΕΥΡΩ 11.471.656 (2013: 

ΕΥΡΩ 11.201.013) αντίστοιχα. Στα κονδύλια ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας εκτός των ανωτέρω ενσωμάτων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων  περιλαμβάνονται και τα δίκτυα που κατασκευάζουν οι ΕΠΑ. 

 

 

 

 

6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/06/2014 

 
31/12/2013 

 
30/06/2014 

 
31/12/2013 

Πελάτες 
 

318.567.697 
 

392.215.667 
 

327.982.186 
 

410.059.274 

Μείον : Προβλέψεις 
 

(76.791.455) 
 

(76.791.455) 
 

(76.791.455) 
 

(76.791.455) 

Σύνολο 
 

241.776.242 
 

315.424.212 
 

251.190.731 
 

333.267.818 

Λοιπές Απαιτήσεις 
 

193.727.542 
 

219.709.569 
 

191.891.811 
 

242.063.341 

Σύνολο 
 

435.503.785 
 

535.133.781 
 

443.082.542 
 

575.331.159 
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Σημειώνεται ότι στους πελάτες της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

κατά συνδεδεμένων εταιρειών (βλέπε σημείωση 12). 

 

7. Μετοχικό Κεφάλαιο  

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 30/06/2014, μέτοχοι αυτής ήταν οι 

ακόλουθοι: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

30/06/2014 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΤΑΙΠΕΔ) 

 

7.318.318 
 

 

65,00% 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 3.940.633  35,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 11.258.951  100,00% 

 

8. Μερίσματα  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι 

υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα ποσό που αντιστοιχεί στο 35% των κερδών 

μετά φόρων και μετά το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο 

2579/98, άρθρο 30, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί των οποίων αποκλειστικός μέτοχος ή με 

πλειοψηφία μετοχών άνω του 60% είναι το Δημόσιο, ευθέως ή μέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισμού 

του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφούν μέτοχος είναι το Δημόσιο και λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε., 

υποχρεούνται να διαθέτουν από την εταιρική χρήση 1997 και εφεξής ολόκληρο το προβλεπόμενο από 

το καταστατικό τους ή από διατάξεις νόμων μέρισμα στο Μέτοχο. 

 

Την 28/05/2014,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη 

μετά φόρων του 2013 ύψους ΕΥΡΩ 48.526.078,81 (ΕΥΡΩ 4,31 ανά μετοχή). Η εν λόγω πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30/06/2014. 

Επιπρόσθετα, οι Μέτοχοι μετά από συνεννόηση με την διοίκηση της εταιρείας, αποφάσισαν τη 

διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων (υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων) ποσού ΕΥΡΩ 

60.010.208,83. Η πληρωμή των προαναφερθέντων μερισμάτων πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2014. 

 

9. Δάνεια 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού και 

είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ και δολάρια. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα 

σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για 

τους δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων του και επιβαρύνει τα αποτελέσματα της 

εκάστοτε περιόδου. Ο ΔΕΣΦΑ δεν έχει συνάψει νέα δάνεια μετά την 31/12/2013.  

10. Προβλέψεις & Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα, συνολικού ποσού  ΕΥΡΩ 44 εκ (2013:  ΕΥΡΩ 

22 εκ.), αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις για εκδίκαση αγωγών τρίτων έναντι της μητρικής 

εταιρείας Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ποσού ΕΥΡΩ 4,4 εκ. (2013: ΕΥΡΩ 2,4 εκ.), προβλέψεις για εκδίκαση αγωγών 
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τρίτων έναντι της θυγατρικής ΔΕΣΦΑ ΑΕ ποσού ΕΥΡΩ 20,1 εκ. (2013: ΕΥΡΩ 18,6), για προβλέψεις 

προμηθειών υπέρ Ελληνικού Δημοσίου προηγούμενων χρήσεων ποσού ΕΥΡΩ 17,8 εκ. της ΔΕΣΦΑ 

Α.Ε, καθώς και προβλέψεις για τόκους υπερημερίας υποχρεώσεων μητρικής ποσού  ΕΥΡΩ 1,7 εκ. 

(2013: ΕΥΡΩ 1 εκ.). 

11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/2014 

 
31/12/2013   30/06/2014 

 
31/12/2013 

Προμηθευτές 
36.392.470 

 
72.500.992 

 
23.698.718 

 
46.047.837 

Επιταγές πληρωτέες 
331.592 

 
216.131 

 
                            - 

 
                      - 

Προκαταβολές Πελατών 
9.824.934 

 
2.581.621 

 
                            - 

 
                      - 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 
15.115.325 

 
19.232.997 

 
15.115.325 

 
19.232.997 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 
519.611 

 
521.459 

 
158.188 

 
115.047 

Υποχρεώσεις προς Θυγατρικές 
& συνδεδεμένες εταιρείες 

8.293.416 

 
376.986 

 
58.894.748 

 
105.683.568 

Πιστωτές διάφοροι 
1.511.953 

 
1.609.108 

 
199.858 

 
348.348 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού 

84.226.048 

 
88.097.049 

 
89.928.130 

 
89.324.075 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 
37.781.390 

 
32.889.042 

 
37.781.390 

 
37.378.528 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

7.616.078 

 
11.349.449 

 
10.540.776 

 
2.245.170 

Σύνολο 201.612.818 

 
229.374.832 

 
236.317.133 

 
300.375.570 

 

Από 23ης Δεκεμβρίου 2003 η ΔΕΠΑ και η τουρκική BOTAS έχουν υπογράψει Σύμβαση (σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της σχετικής διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Τουρκίας), για την προμήθεια της 

χώρας μας με φυσικό αέριο από τη BOTAS. Η ανωτέρω Σύμβαση Προμήθειας προβλέπει την 

παράδοση του φυσικού αερίου στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η συμβατική τιμή (Pn) καθορίζεται από 

δύο παράγοντες, την τιμή προμήθειας από το Αζερμπαϊτζάν (Pc) και την παράμετρο Κ (Pn = Pc + K). 

Βάσει της Σύμβασης, η BOTAS έχει το δικαίωμα να υποβάλει στη ΔΕΠΑ αίτημα αναθεώρησης της 

ισχύουσας τιμής πώλησης του αερίου σε περιπτώσεις έγερσης ανάλογου αιτήματος αναθεώρησης στα 

πλαίσια της σύμβασης μεταξύ αυτής και των πρωτογενών προμηθευτών της (Αζερμπαϊτζάν). Τον 

Απρίλιο του 2008, η BOTAS υπέβαλε στη ΔΕΠΑ αίτημα για την αναθεώρηση της τιμής προμήθειας 

φυσικού αερίου, επί τη βάσει αντίστοιχου αιτήματος των ανωτέρω πρωτογενών προμηθευτών αερίου. 

Επίσης, έθεσε και θέμα αναδρομικής αναθεώρησης της λεγόμενης παραμέτρου «Κ» για τη 

διαμόρφωση της τελικής τιμής πώλησης του αερίου στη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ διαφώνησε με τη BOTAS ως 

προς το θέμα της αναθεώρησης της παραμέτρου αυτής τόσο για λόγους διαδικαστικούς (έκταση της 

αναδρομικότητας) όσο και ουσιαστικούς (έννοια του Κ). Η BOTAS προσέφυγε κατά της ΔΕΠΑ στο 

διαιτητικό δικαστήριο που προβλέπει η σύμβαση. Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ, προσέφυγε στο ίδιο 

δικαστήριο σχετικά με τις ελλειμματικές παραδόσεις από την BOTAS που σημειώθηκαν κατά τα 

τελευταία έτη ζητώντας αποζημίωση για κάθε μέρα αδικαιολόγητης ελλειμματικής παράδοσης. 

Στις 5 Μαΐου 2014 το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε ένα είδος «ενδιάμεσης απόφασης» για το πρώτο 

και βασικό σκέλος της υπόθεσης, την παράμετρο Κ. Πρόκειται για ένα “executive summary”, όπως είχε 

συμφωνηθεί από τα μέρη χάριν επιτάχυνσης των διαδικασιών, μέχρι την διατύπωση και κοινοποίηση 

της πλήρους απόφασης (award). Για το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις ανταπαιτήσεις της 
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ΔΕΠΑ αναφορικά με τις ελλειμματικές παραδόσεις αερίου από την BOTAS, αναμένεται ακόμη η 

απόφαση. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η αναθεώρηση του Κ ισχύει όχι από τον Απρίλιο του 2008 

αλλά από τις 15 Σεπτεμβρίου 2009. Το Δικαστήριο επίσης αποφάσισε ότι προκειμένου οι εκάστοτε 

αναθεωρήσεις να είναι δίκαιες και εύλογες θα πρέπει να βασίζονται τόσο στις αλλαγές της αζέρικης 

τιμής αερίου (Pc) όσο και  στις αλλαγές σε θεμελιώδεις παραμέτρους της αγοράς, ειδικότερα σε 

αλλαγές στις τιμές του φυσικού αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές, χωρίς να δώσει περισσότερες 

διευκρινίσεις. Το Δικαστήριο κάλεσε τα μέρη σε συνάντηση ενώπιον του στις 26 Μαΐου 2014 στην 

οποία έδωσε προθεσμία στα μέρη να υποβάλουν τελικές προτάσεις επί των ανωτέρω αρχών. Η 

έκδοση τελικής απόφασης με συγκεκριμένες τιμές για την παράμετρο Κ αναμένεται εντός του 2014. 

Δεδομένου ότι το Δικαστήριο δεν προσδιόρισε το ακριβές ύψος της παραμέτρου Κ, ούτε άλλωστε 

παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις για το ποιές θεωρεί ότι είναι «Ευρωπαϊκές τιμές αερίου» στο πλαίσιο 

μιας δίκαιης και εύλογης αναθεώρησης τιμής, η διοίκηση της ΔΕΠΑ δεν είναι σε θέση επί της 

παρούσης να προχωρήσει σε ποσοτικοποίηση κάποιας άλλης εκτίμησης στις οικονομικές καταστάσεις 

της ΔΕΠΑ.  
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12. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης 

και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των από κοινού ελεγχόμενων 

οντοτήτων αναφέρονται στο 100% αυτών. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τη περίοδο 1/1-30/06/2013 και την 1/1-30/06/2014, 

αντίστοιχα, ήταν οι εξής:   

 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2013 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2013 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2013 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2013 

    

 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 

 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  
Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 

 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Συναλλαγές με 
εταιρείες που 
ενοποιούνται 

160.914.128 

 

281.641 

 

10.396.578 

 

175.478 

 

170.789.569 
 

85.467.835 

 

108.153.095 
 

142.848.153 

Συναλλαγές με 
εταιρείες που δεν 
ενοποιούνται 

5.042.284 

 

48.811 

 

13.238.956 

 

20.141 

 

5.042.284 

 

48.811 
 

13.238.956 
 

20.141 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2014 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2014 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2014 

 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2014 

    

 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 

 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  
Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 

 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Συναλλαγές με 
εταιρείες που 
ενοποιούνται 

140.154.481 

 

192.530 

 

10.041.197 

 

8.296.897 

 

178.160.104 

 

95.244.859 

 

70.522.778 

 

72.060.244 

Συναλλαγές με 
εταιρείες που δεν 
ενοποιούνται 

4.630.006 

 

34.700 

 

117.060 

 

4.874 

 

4.630.006 
 

34.700 
 

117.060 
 

4.874 
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Oι αμοιβές του προέδρου και των Μελών Δ.Σ του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

 30/06/2014  30/06/2013 
Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ 
Εταιρείας 151.158  136.513 
Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου, Μελών Δ.Σ  & 
Εποπτικού Συμβουλίου Θυγατρικών που 
ενοποιούνται 182.331  132.684 

Αμοιβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ Ομίλου 333.489  269.198 

 

13. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

13.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

Για την εταιρεία Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.:  

α) Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας ποσού  ΕΥΡΩ 53.701 εκ. συμπεριλαμβανομένων και 

τόκων ,στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ΕΥΡΩ 17.135 εκ. που αφορά σε εργολήπτες-κατασκευαστικές 

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

των ενσώματων ακινητοποιήσεων των αποζημιώσεων που καταβάλλονται λόγω των ανωτέρω 

υποθέσεων, έτσι δεν διενεργείται καμία πρόβλεψη που να αφορά στο ποσό των ΕΥΡΩ 17.135 εκ. Για 

το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 36.565 εκ. η εταιρία εκτιμά ότι δεν θα καταβάλλει ποσό μεγαλύτερο από  

ΕΥΡΩ 20.100 εκ. για το οποίο η εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη. 

β) Υφίστανται υποχρεώσεις από εγγυήσεις ελληνικού δημοσίου ποσού ΕΥΡΩ 17.800 εκ. για το οποίο 

η εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη. 

γ) Υφίστανται αγωγές κατά της εταιρείας, άμεσα σχετιζόμενες με την κατασκευή-επέκταση  του 

αγωγού και των λοιπών ενσώματων ακινητοποιήσεων, και αφορούν σε αποζημιώσεις λόγω 

απαλλοτριώσεων ακινήτων συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 14.464 εκ. Σημειώνεται ότι αποτελεί λογιστική 

αρχή της εταιρείας η ενσωμάτωση στην αξία κτήσεως των ασώματων και ενσώματων 

ακινητοποιήσεων των αποζημιώσεων που καταβάλλονται λόγω των ανωτέρω υποθέσεων.  

δ) Υφίστανται και αγωγές  της εταιρείας κατά τρίτων ,ποσού ΕΥΡΩ 34.641 εκ.  

 

13.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ - 

Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. (συστήθηκε την 30/3/2007, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2166/1993) 
ΕΛΛΑΔΑ - 

Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2009-2010  

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2007-2010  

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2007-2010  

Υ.Α.Φ.Α ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ 2010  

SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ - 

IGB AD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2011-2013 
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Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι και το 2010 βάσει των ισχυόντων διατάξεων θα ελεγχθούν από 
τις φορολογικές αρχές βάσει των κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του 
προαναφερθέντος νόμου. Επειδή ο φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να μην αναγνωρίσει την 
παραγωγικότητα ορισμένων δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις 
χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. 

 

Στις 16/12/2013 εκδόθηκε εντολή ελέγχου από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για το 

σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων  για τις  ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. & ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Μέχρι την 

ολοκλήρωση της σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχει ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. 

 

14. Γνωστοποιήσεις σχετικά με την εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος. Δεν 

υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης των επιπέδων 1,2,3 αφού η εύλογη αξία των στοιχείων αυτών που 

αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λογιστική. Δεν 

υπάρχουν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2013.  

 

15.  Λοιπές γνωστοποιήσεις 
 

Την 01/08/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ( Μέτοχος 65% της ΔΕΠΑ ΑΕ) και την 02/08/2013 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ ( Μέτοχος 35% της ΔΕΠΑ ΑΕ) ενέκριναν την πώληση ποσοστού 66% 

του ΔΕΣΦΑ (ήτοι 31% από το Δημόσιο και 35% από τα ΕΛΠΕ) στην Αζέρικη εταιρεία Socar η οποία είχε 

υποβάλλει σχετική προσφορά ύψους ΕΥΡΩ 400 εκ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΠΕ εισηγήθηκε την 

έγκριση της συναλλαγής προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία και συνεκλήθη 

προς το σκοπό αυτό για την 2α Σεπτεμβρίου 2013.  

 

Η συμφωνία αγοράς μετοχών για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ υπεγράφη 

από ΤΑΙΠΕΔ, ΕΛΠΕ και SOCAR στις 21 Δεκεμβρίου 2013. Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται  

από ορισμένα γεγονότα, όπως την έγκριση της συναλλαγής από την ΕΕ ή τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού (όπως ισχύει) και την πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της 

Ελληνικής Δημοκρατίας («ΡΑΕ»), σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4001/2011 ("Ενεργειακός νόμος»). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο όσον αφορά την πιστοποίηση διαχειριστή 

συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος ανήκει / ελέγχεται από μια επιχείρηση εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία δεν είναι προκαθορισμένη. Κατά συνέπεια, οι παράμετροι και τα 

κριτήρια για την αξιολόγηση που θα γίνει από τις αρχές ή την έκταση των υποχρεώσεων που μπορεί να 

ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναλάβει η SOCAR δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να 

ελεγχθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Παρά το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπογράψει την συμφωνία αγοράς των μετοχών, η 

οριστικοποίηση της συναλλαγής εξακολουθεί να υπόκειται σε όρους, μερικοί από τους οποίους 

βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών και, ως εκ τούτου,  παραμένει σε αναστολή 

και εξαρτάται από την ικανοποίηση των όρων αυτών. 

 

O Όμιλος ενοποιεί τον ΔΕΣΦΑ με τη μέθοδο πλήρους ενοποίησης. Τα ποσά του ΔΕΣΦΑ έχουν 

αξιολογηθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΛΠ 36 και το αποτέλεσμα ήταν 

πως δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης της αξίας της επένδυσης.    

 

Δεδομένου λοιπόν ότι η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της τόσο από τα αρμόδια 

όργανα όσο και από τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, εξ αυτού του λόγου η επένδυση στο 

ΔΕΣΦΑ δεν κατηγοριοποιήθηκε ως διακρατούμενη προς πώληση. Εφόσον οριστικοποιηθεί η συναλλαγή 

η καθαρή θέση του Ομίλου θα μειωθεί περίπου κατά € 197 εκ.  



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων   
                                               την 30η Ιουνίου 2014 

 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 18 

 

Σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας της Τρόικα και με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων (ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, Υπ. Οικονομικών) βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης αναμόρφωση της δομής και 

λειτουργίας της εγχώριας λιανικής αγοράς φυσικού αερίου διά της σταδιακής πλήρους απελευθέρωσης 

της εν λόγω αγοράς και με απώτερο στόχο τη μείωση των τιμών διάθεσης του φυσικού αερίου στους 

τελικούς καταναλωτές. Οι νομοθετικές και ρυθμιστικές αλλαγές που προωθούνται ενδέχεται να 

επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα των Εταιρειών Παροχής Αερίου όσο και της ΔΕΠΑ. 

 

 

16. Μεταγενέστερα Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών  

Καταστάσεων 

Στις 4 Ιουλίου 2014 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

ενέκρινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση είναι ίση 

με το ποσό των ΕΥΡΩ 35.000.000 (51% ΔΕΠΑ, ήτοι ΕΥΡΩ 17.850.000), με ακύρωση 35.000.000 

μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών σε 202.850.000 ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

θα ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 202.850.000,00, διαιρούμενο σε 202.850.000 ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,00 η καθεμία. 

Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 

2014, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 


