∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30η Ιουνίου 2016
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 34 όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίδα
Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων

3

Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

4-5

Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

6-7
8

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

2

9 - 19

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2016

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2015

30/06/2016

30/06/2015

399.466.767

443.316.498

385.308.503

448.316.684

(333.104.298)

(409.347.375)

(339.534.678)

(426.287.005)

66.362.469

33.969.122

45.773.825

22.029.678

Έξοδα διοίκησης

(13.716.526)

(13.303.092)

(8.001.354)

(7.388.393)

Έξοδα διάθεσης

(2.372.221)

(4.758.379)

(2.251.606)

(4.562.153)

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα

11.841.281

1.218.311

4.196.826

(5.024.835)

7.042.660

7.155.430

650.861

661.899

14.252.371

20.290.798

Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων
Κέρδη/ (Ζηµίες) από συγγενείς & κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις

Έσοδα Επενδύσεων
Kέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

-

31.499.810

24.448.954

3.747.985

(5.750.329)

3.709.045

(5.766.224)

Λειτουργικό αποτέλεσµα

87.158.019

38.821.863

75.577.407

24.398.927

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(7.881.481)

(9.503.213)

(2.306.907)

(1.339.971)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

4

Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος

7.923.789

10.574.887

7.374.905

9.677.399

87.200.327

39.893.536

80.645.405

32.736.355

(20.626.588)

(4.153.776)

(13.231.849)

(568.287)

66.573.738

35.739.760

67.413.557

32.168.068

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα/(ζηµίες)
Ποσά που ταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων

-

(2.501)

-

-

Φόρος Εισοδήµατος σχετιζόµενος µε την αποτίµηση των Χρηµατ/κων Στοιχείων

-

(650)

-

-

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους

-

(1.851)

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

66.573.738

35.737.909

67.413.557

32.168.068

Oι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της
Εταιρείας και του Οµίλου.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
`
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

30/06/2016

31/12/2015

Πάγιο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια

5

1.995.492.766

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5

17.113.302

18.689.802

296.983.927

308.329.769

11.203.549

11.265.992

429.214

429.879

Συµµετοχές σε κοινοπραξίες
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

2.009.695.545

35.773.074

40.256.206

2.356.995.832

2.388.667.192

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

6

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

27.328.921

33.355.900

407.795.517

422.610.613

427.354.006

350.460.877

862.478.444

806.427.390

3.219.474.276

3.195.094.582

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

991.238.046

991.238.046

Αποθεµατικά

143.960.061

143.960.061

Αποτελέσµατα εις νέο

605.923.432

539.349.694

1.741.121.539

1.674.547.801

9

195.171.299

209.561.597

10

46.779.704

48.401.970

301.904.891

302.483.468

12.959.859

12.562.074

548.697.955

560.128.330

11.893.785

7.972.382

1.117.407.493

1.141.109.822

11

313.218.165

343.216.456

9

30.697.264

32.697.264

17.029.815

3.523.239

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

360.945.244

379.436.959

Σύνολο υποχρεώσεων

1.478.352.737

1.520.546.781

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.219.474.276

3.195.094.582

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών
των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
`
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

30/06/2016

31/12/2015

Πάγιο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια

5

726.204.384

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5

2.722.039

2.826.294

891.303.979

891.303.979

16.825.000

16.575.000

165.943

166.372

Συµµετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

35.729.919

40.213.050

1.672.951.264

1.679.043.268

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

727.958.573

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

6

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7

11.878.221
400.802.371

342.263.475

284.860.174

729.182.689

697.540.766

2.402.133.953

2.376.584.034

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.624.250
379.294.964

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

991.238.046

991.238.046

Αποθεµατικά

124.949.823

124.949.823

Αποτελέσµατα εις νέο

388.673.178

321.259.623

1.504.861.047

1.437.447.492

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
10

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις

2.842.911

6.540.295

37.831.867

32.266.193

1.262.403

1.242.491

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

548.507.835

559.938.211

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

590.445.016

599.987.190

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
298.079.172

339.149.352

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις

11

8.748.718

-

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

306.827.890

339.149.352

Σύνολο υποχρεώσεων

897.272.906

939.136.542

2.402.133.953

2.376.584.034

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.
Πρόεδρος ∆.Σ.

Γεώργιος Σπανούδης

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Συντονίστρια ∆ιευθύντρια ∆ραστηριοτήτων Οικονοµικών
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.750-Α’ ΤΑΞΗΣ
∆ιευθυντής Κοστολόγησης, Ισολογισµών και Ενοποιηµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων - Α.Μ Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 14456-Α’ ΤΑΞΗΣ

Θεόδωρος Κιτσάκος

5

Μαρία Φαντριδάκη
Λεωνίδας Μουζακίτης

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
`
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποθεµατικό
χρεογράφων
διαθέσιµων
προς πώληση

Έκτακτα
αποθεµατικά

Αποθεµατικά
φορολογηθέντα
κατ’ειδικό τρόπο

Υπόλοιπο εις
νέο

Σύνολο

991.238.046

53.812.084

461.085

81.376.695

5.014

1.459.942

563.268.740

1.691.621.606

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2015 µετά
από φόρους

-

-

-

-

-

-

35.739.760

35.739.760

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

-

-

-

(1.851)

-

-

(1.851)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

(1.851)

-

35.739.760

35.737.909

Μεταφορά σε αποθεµατικά

-

-

4.769.254

-

-

-

(4.769.254)

-

Μερίσµατα Χρήσης 2014

-

-

-

-

-

-

(50.102.332)

(50.102.332)

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους

-

-

4.769.254

-

-

-

(54.871.586)

(50.102.332)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015

991.238.046

53.812.084

5.230.339

81.376.695

3.163

1.459.942

544.136.914

1.677.257.184

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

Συναλλαγές µε µετόχους που
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια:

991.238.046

55.893.084

5.230.339

81.376.695

-

1.459.942

539.349.694

1.674.547.801

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2016 µετά
από φόρους

-

-

-

-

-

-

66.573.738

66.573.738

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

-

-

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

-

-

66.573.738

66.573.738

Συναλλαγές µε µετόχους που
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια:
Μεταφορά σε αποθεµατικά

-

-

-

-

-

-

-

-

Μερίσµατα Χρήσης 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους

-

-

-

-

-

-

-

-

991.238.046

55.893.084

5.230.339

81.376.695

-

1.459.942

605.923.432

1.741.121.539

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών
Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποθεµατικά
φορολογηθέντα
κατ’ειδικό τρόπο

Έκτακτα
αποθεµατικά

Υπόλοιπο εις νέο

Σύνολο

991.238.046

36.099.584

12.228

81.376.695

1.504.062

363.159.701

1.473.390.316

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2015 µετά από
φόρους

-

-

-

-

-

32.168.068

32.168.068

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

-

32.168.068

32.168.068

Μεταφορά σε αποθεµατικά

-

-

4.769.254

-

-

(4.769.254)

-

Μερίσµατα Χρήσης 2014

-

-

-

-

-

(50.102.332)

(50.102.332)

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους

-

-

4.769.254

-

-

(54.871.586)

(50.102.332)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015

991.238.046

36.099.584

4.781.482

81.376.695

1.504.062

340.456.183

1.455.456.052

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

991.238.046

37.287.584

4.781.482

81.376.695

1.504.062

321.259.623

1.437.447.492

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2016 µετά από
φόρους

-

-

-

-

-

67.413.557

67.413.557

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

-

67.413.557

67.413.557

Μερίσµατα Χρήσης 2015

-

-

-

-

-

-

-

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους

-

-

-

-

-

-

-

991.238.046

37.287.584

4.781.482

81.376.695

1.504.062

388.673.178

1.504.861.047

Συναλλαγές µε µετόχους που
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια:

Συναλλαγές µε µετόχους που
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια:

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών
Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
`
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/06/2015

1/1-30/06/2016

1/1-30/06/2015

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
87.200.327

39.893.536

80.645.405

32.736.355

Αποσβέσεις

41.019.446

Προβλέψεις

(1.437.919)

39.928.922

12.250.496

11.945.930

6.728.155

(3.890.911)

5.281.418

(14.564.813)

(20.614.041)

-

-

312.442

323.242

-

-

Κέρδη από πώληση συγγενούς εταιρείας

-

1.374.691

-

-

∆ιαγραφές από εκποίηση παγίων

-

-

-

796.066

Έσοδα από µερίσµατα

-

-

(31.499.810)

(24.448.954)

(Κέρδη)/ Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

-

271

-

-

(7.042.660)

(7.155.430)

(650.861)

(661.899)

893.638

32.586

893.638

29.514

Κέρδη προ φόρων
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:

(Κέρδη)/ Ζηµίες κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις
(Κέρδη)/Ζηµιες από συγγενείς εταιρείες

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Συναλλαγµατικές διαφορές
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα
Έσοδα από απόσβεση δικαιωµάτων

(42.308)

(1.845.059)

(5.067.997)

(9.110.796)

(20.278.498)

(19.495.813)

(20.278.498)

(19.495.813)

86.059.654

39.171.061

32.401.461

(2.928.179)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

6.026.979

4.382.823

4.253.971

4.136.930

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

51.523.530

107.735.142

63.795.141

121.362.347

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

667

(409)

432

906

(67.621.448)

(65.351.759)

(79.968.005)

(71.076.770)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

75.989.381

85.936.857

20.482.999

51.495.234

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(6.075.563)

(8.729.846)

(500.990)

(566.603)

-

(2.933.067)

-

-

69.913.818

74.273.944

19.982.009

50.928.631

Καταβληθέντες φόροι
Καθαρές ταµειακές
δραστηριότητες (α)

εισροές

/

(εκροές)

από

λειτουργικές

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(125.000)

-

(125.000)

(2.062.500)

(15.227.629)

(18.278.051)

(379.516)

(1.030.120)

25.910.654

17.843.588

25.910.654

24.448.954

Τόκοι εισπραχθέντες

6.347.502

9.257.272

5.798.617

8.359.784

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

6.464.082

-

6.216.534

-

23.369.609

8.822.809

37.421.289

29.716.118

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Καθαρές
ταµειακές
δραστηριότητες (β)

εισροές

/

(εκροές)

από

επενδυτικές

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εξοφλήσεις δανείων

(16.390.299)

(16.390.298)

-

-

-

(51.263.122)

-

(51.263.122)

(16.390.299)

(67.653.420)

-

(51.263.122)

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ)

76.893.128

15.443.333

57.403.298

29.381.627

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

350.460.877

303.240.849

284.860.174

238.972.599

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

427.354.006

318.684.182

342.263.475

268.354.226

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1. Περιγραφή του Ομίλου
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου οι θυγατρικές, συγγενείς και οι κοινοπραξίες της (ο “Όµιλος”)
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε σκοπό τη µεταφορά - διανοµή και πώληση φυσικού αερίου.
Η Μητρική Eταιρεία του Οµίλου ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (καλούµενη εφεξής «∆.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 ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. ορίστηκε ως ο Φορέας ∆ιαχείρισης 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,
ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου µε την επωνυµία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (∆.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 ∆.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
∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καλύφθηκε από την µητρική εταιρεία ∆.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 ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. στη νεοσύστατη
εταιρεία ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε µε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 33/2007 και
34/2007 (ΦΕΚ Α31/ 20.02.2007) και την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας ∆.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 ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι υφιστάµενες Εταιρείες ∆ιανοµής Αερίου. (Ε.∆.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και
Ε.∆.Α. Θεσσαλίας Α.Ε.), θα απορροφηθούν από την Ε.∆.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.∆.Α. Α.Ε., που προέκυψε µετά τη
συγχώνευση, περιέλαβαν το σύνολο των γεωγραφικών ορίων των συγχωνευµένων Ε.∆.Α.. Με
τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, η Ε.∆.Α. Αττικής Α.Ε. άλλαξε την επωνυµία της σε
Ε.∆.Α. Α.Ε.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του νόµου 2992/2002 τα δικαιώµατα χρήσεως των Ε.∆.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.∆.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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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της 30ης Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας (εφεξής οι συνοπτικές
οικονοµικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 19 Σεπτεµβρίου 2016.

2. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και
σηµαντικών λογιστικών αρχών

σύνοψη των

∆ήλωση Συµµόρφωσης
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου
2016 (εφεξής: Οικονοµικές Καταστάσεις) έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34
«Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 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 ∆εκεµβρίου 2015.
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 χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν
για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για την χρήση που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου του 2015. Επίσης, έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 αλλά δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
Εκτιµήσεις
Η σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («∆.Π.Χ.Α») απαιτεί
τη διενέργεια εκτιµήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη ∆ιοίκηση, 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 ∆εκεµβρίου 2015.
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
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
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(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 µε εξαίρεση τον κίνδυνο
µακροοικονοµικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2015 (δηµοψήφισµα και
περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων) είχαν αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονοµία. Η οικονοµία
επέστρεψε σε ύφεση µετά από µια περίοδο ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και στο πρώτο εξάµηνο του
2015. To Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά -0,2% το 2015 ακολουθώντας την
αύξηση +0,8% που είχε σηµειωθεί κατά το προηγούµενο έτος. Ο πληθωρισµός προβλέπεται να
παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα λόγω της πίεσης την οποία δέχεται αυτή τη στιγµή η οικονοµία, ενώ η
ανεργία πιθανότατα θα µειωθεί σταδιακά. Παρόλη την αρνητική πορεία της ελληνικής οικονοµίας κατά το
2015, η συµφωνία µε τους διεθνείς πιστωτές για πρόγραµµα στήριξης ύψους €86 δις και η επιτυχής
ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2015, αποτέλεσαν τους
κύριους πυλώνες προς τη σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Το πρόγραµµα στήριξης συµφωνήθηκε να εκταµιεύεται σε δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης από την
κυβέρνηση της χώρας µιας σειράς προσυµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων και µέτρων λιτότητας. Η
εκταµίευση των δόσεων ξεκίνησε το 2015, ενώ τον Ιούνιο του 2016 εκταµιεύτηκε η επόµενη δόση αφού
ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος υλοποίησης του προγράµµατος από τους εκπροσώπους των διεθνών
πιστωτών µε την δέσµευση από την Ελληνική Κυβέρνηση επιπρόσθετων µεταρρυθµίσεων που θα
πρέπει να υλοποιηθούν στο µέλλον.
Αν και το προαναφερόµενο πρόγραµµα στήριξης στοχεύει στη µείωση του κινδύνου οικονοµικής
αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραµένει σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος αναφορικά µε την ορθή
υλοποίησή του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαµόρφωση τιµών στις
κεφαλαιαγορές. Οι παράγοντες αυτοί είναι πέραν του ελέγχου του Οµίλου, όµως η ∆ιοίκηση συνεχώς
εκτιµά τη κατάσταση όπως διαµορφώνεται αλλά και τις πιθανές συνέπειες, ώστε να διασφαλίσει πως θα
γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες µε στόχο την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στις δραστηριότητες του
Οµίλου.

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
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2015

30/06/2016

30/06/2015

Φόρος εισοδήµατος περιόδου

(3.473.336)

(1.553.471)

-

-

Φόροι προηγούµενων χρήσεων

(8.748.718)

-

(8.748.718)

-

Αναβαλλόµενος φόρος

(8.404.534)

(2.600.305)

(4.483.131)

(568.287)

(20.626.588)

(4.153.776)

(13.231.849)

(568.287)

Σύνολο φόρων στην Συνοπτική
Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων

Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής για το πρώτο εξάµηνο του 2016 είναι περίπου 24% και 16%
για τον Όµιλο και την Εταιρία. Τα αντίστοιχα ποσά για το εξάµηνο του 2015 ήταν περίπου 10% και 2%
αντίστοιχα. Η διαφορά στο ποσοστό του πραγµατικού συντελεστή οφείλεται κυρίως στις φορολογικές
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ζηµιές της Εταιρείας το Α’ εξάµηνο του 2016 που επηρεάζουν ανάλογα και τον Όµιλο. Ο βασικός
φορολογικός συντελεστής του Οµίλου είναι 26% για την περίοδο µέχρι 30 Ιουνίου 2015. Ο
φορολογικός συντελεστής για την περίοδο 30 Ιουνίου 2016 είναι 29%.
Σε περίπτωση εφαρµογής του νέου συντελεστή στις προσωρινές διαφορές της 30ης Ιουνίου 2015, η
καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση της Εταιρείας και του Οµίλου θα ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ
29.793.697 και ΕΥΡΩ 24.814.068 αντίστοιχα, ενώ τα καθαρά συνολικά εισοδήµατα της περιόδου της
Εταιρείας και του Οµίλου θα ήταν αυξηµένα κατά ΕΥΡΩ 3.058.005 και ΕΥΡΩ 2.156.821.

5. Ενσώµατα Πάγια & Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Οι αγορές και οι αποσβέσεις των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου για το
εξάµηνο του 2016 ήταν ΕΥΡΩ 15.227.629 (2015: ΕΥΡΩ 18.278.051) και ΕΥΡΩ 41.019.446 (2015:
ΕΥΡΩ 39.928.922) αντίστοιχα. Οι αγορές και οι αποσβέσεις των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας ήταν ΕΥΡΩ 379.516 (2015: ΕΥΡΩ 1.030.120) και ΕΥΡΩ 12.250.495 (2015:
ΕΥΡΩ 11.945.930) 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:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015

30/06/2016

31/12/2015

Πελάτες

237.079.934

233.470.318

241.721.944

241.727.745

Μείον : Προβλέψεις

(89.613.892)

(89.613.892)

(89.613.892)

(89.613.892)

Σύνολο

147.466.042

143.856.426

152.108.052

152.113.853

Λοιπές Απαιτήσεις

260.329.475

278.754.187

227.186.912

248.688.518

Σύνολο

407.795.517

422.610.613

379.294.964

400.802.371

Σηµειώνεται ότι στους πελάτες της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
κατά συνδεδεµένων εταιρειών (βλέπε σηµείωση 12).

7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη
ζήτηση. Πιο συγκεκριµένα :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2015

11.558

12.612

5.915

5.636

19.669.826

9.532.752

1.563.579

4.371.121

Καταθέσεις προθεσµίας

407.672.622

340.915.513

340.693.981

280.483.417

Υπόλοιπο

427.354.006

350.460.877

342.263.475

284.860.174

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως

Οι ανωτέρω καταθέσεις είναι σε τράπεζες στην Ελλάδα.
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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 ∆ηµόσιο, ευθέως ή µέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισµού
του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφούν µέτοχος είναι το ∆ηµόσιο 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.
Η Εταιρεία για τη χρήση 2015 δεν διένειµε µέρισµα.

9. ∆άνεια
Τα δάνεια του Οµίλου έχουν χορηγηθεί από τράπεζες εσωτερικού ( Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ποσού ΕΥΡΩ 28,3 εκ. ) και εξωτερικού ( Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσού ΕΥΡΩ 197,5 εκ. ).
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 ∆ΕΣΦΑ δεν έχει συνάψει νέα
δάνεια µετά την 31/12/2015.
Η εύλογη αξία των υφιστάµενων δανείων της 30.06.2016 έχει υπολογιστεί βάση των προεξοφληµένων
ταµειακών ροών, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 209,4 εκ., και αναλύεται ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΑΝΕΙΟ € 40.000.000- ΕΤΕ 2
ΔΑΝΕΙΟ € 40.000.000- ΕΤΕ 3
ΔΑΝΕΙΟ € 50.000.000- ΕΤΕ 4
ΔΑΝΕΙΟ € 70.000.000- ΕΤΕ 5
ΔΑΝΕΙΟ € 12.000.000- ΕΤΕ 6
ΔΑΝΕΙΟ € 13.000.000- ΕΤΕ 7
ΔΑΝΕΙΟ € 10.000.000- ΕΤΕ 8
ΔΑΝΕΙΟ € 10.000.000- ΕΤΕ 9
ΔΑΝΕΙΟ € 30.000.000- ΕΤΕ 10
ΔΑΝΕΙΟ € 85.000.000- ΕΘΝΙΚΗ
ΔΑΝΕΙΟ € 35.000.000- ΕΤΕ 11
ΔΑΝΕΙΟ € 30.000.000- ΕΤΕ 12
ΔΑΝΕΙΟ € 25.000.000- ΕΤΕ 13
ΔΑΝΕΙΟ € 40.000.000- ΕΤΕ 14

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30/06/2016
4.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
14.000.000,00
8.727.272,73
6.500.000,00
5.833.333,33
7.727.272,73
22.173.913,04
28.333.333,44
26.600.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
40.000.000,00
225.895.125,27

.
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ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 30/6/2016
4.003.506,71
2.001.444,61
5.009.193,53
14.335.020,54
8.971.280,61
6.510.512,75
6.045.610,24
8.625.075,83
23.397.315,41
29.066.169,93
24.566.614,44
25.324.734,67
22.396.257,22
29.133.490,19
209.386.226,67
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Στα ως άνω δάνεια υπάρχουν δεσµευτικοί όροι για την δυνατότητα εκπλήρωσης των οικονοµικών
υποχρεώσεων και την σχετική πληροφόρηση για την πορεία των έργων, όροι οι οποίοι δεν έχουν
παραβιαστεί κατά το Α’ εξάµηνο του 2016.

10. Προβλέψεις & Λοιπές Υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως
ακολούθως :
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2015

Προβλέψεις για εκδίκαση αγωγών τρίτων

19.403.539

19.403.539

2.602.924

2.602.924

Προβλέψεις προµηθειών υπέρ Ελληνικού
∆ηµοσίου προηγούµενων χρήσεων

17.800.000

17.800.000

-

-

239.987

3.937.371

239.987

3.937.371

9.336.178

7.261.060

-

-

46.779.704

48.401.970

2.842.911

6.540.295

Προβλέψεις για τόκους υπερηµερίας
Αποζηµίωση χρηστών για Τέλος
Ασφάλειας Εφοδιασµού
Σύνολο

11. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους
αναλύονται ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2016
Προµηθευτές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015

198.268.899

76.159.686

30/06/2016

31/12/2015

186.401.681

69.267.275

190.012

84.273

Προκαταβολές Πελατών

12.999.989

22.722.568

6.143.330

6.695.756

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

22.465.053

20.946.727

22.465.053

20.946.727

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί

364.849

443.230

139.632

97.268

Υποχρεώσεις προς Θυγατρικές
& συνδεδεµένες εταιρείες

470.526

166.643

1.740.381

1.384.612

716.820

940.883

Επιταγές πληρωτέες

Μερίσµατα πληρωτέα
4.366.424

4.359.517

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί
παθητικού

28.281.217

172.837.237

31.924.079

188.169.149

Έσοδα επόµενων χρήσεων

40.556.997

39.398.431

40.556.997

39.398.431

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

5.254.201

6.098.144

7.991.200

12.249.252

313.218.165

343.216.456

298.079.172

339.149.352

Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο

14

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων την 30η Ιουνίου 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
`

12. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα :
α) Συνδεδεµένες Εταιρείες και Κοινοπραξίες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης καθώς επίσης και
β) Συνδεδεµένες Εταιρείες που δεν ενοποιούνται αλλά που τελούν υπό κοινό έλεγχο µε τον όµιλο λόγω της κοινής συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
παρουσιάζουν σηµαντικές συναλλαγές µε τον όµιλο. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των Συνδεδεµένων Εταιρειών και Κοινοπραξιών τόσο αυτών που
ενοποιούνται όσο και αυτών που δεν ενοποιούνται αναφέρονται στο 100% αυτών. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά τη περίοδο
1/1-30/06/2015 και την 1/1-30/06/2016, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Συναλλαγές µε
εταιρείες που
ενοποιούνται
Συναλλαγές µε
εταιρείες που δεν
ενοποιούνται

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2015

31/12/2015

Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2015

31/12/2015

Συναλλαγές µε
εταιρείες που δεν
ενοποιούνται

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
µέρη

Πωλήσεις
προς
συνδεδεµένα
µέρη

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
µέρη

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
µέρη

Αγορές από
συνδεδεµένα
µέρη

170.622.247

240.331

29.936.472

1.838.304

185.154.884

59.933.557

55.946.409

17.777.233

115.385.358

148.136

122.863.782

49.595

115.385.358

148.136

122.863.782

49.595

Αγορές από
συνδεδεµένα
µέρη

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2016

30/06/2016

Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2016

30/06/2016

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα
µέρη
Συναλλαγές µε
εταιρείες που
ενοποιούνται

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
µέρη

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα
µέρη

Αγορές από
συνδεδεµένα
µέρη

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
µέρη

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
µέρη

Πωλήσεις
προς
συνδεδεµένα
µέρη

Αγορές από
συνδεδεµένα
µέρη

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
µέρη

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
µέρη

94.815.547

400.323

5.488.769

961.020

95.474.758

51.348.518

23.132.120

11.873.004

151.338.071

18.721

105.706.759

22.677

151.338.071

18.721

105.706.759

22.677
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Η Εταιρεία θεωρεί επίσης ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους). Oι αµοιβές του προέδρου και των
Μελών ∆.Σ του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
30/06/2016

30/06/2015

201.460

156.399

Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ
Εταιρείας
Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ &
Εποπτικού Συμβουλίου Θυγατρικών που ενοποιούνται

170.934

160.823

Αμοιβές Μελών Δ.Σ Ομίλου

372.394

317.222

13. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
13.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Για την εταιρεία ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.:
α) Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας ποσού ΕΥΡΩ 48.709 εκ. οι οποίες αναλύονται ως
εξής: αα) ποσό ΕΥΡΩ 8.913 εκ. αφορά αγωγές εργοληπτών-κατασκευαστικών εταιρειών. 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. ββ) ποσό ΕΥΡΩ 39.796 εκ. λοιπών αγωγών τρίτων κατά της εταιρείας
για το οποίο η εταιρία εκτιµά ότι δεν θα καταβάλλει ποσό µεγαλύτερο από ΕΥΡΩ 16.801 εκ..
β) Υφίστανται αγωγές κατά της εταιρείας οι οποίες αφορούν αποζηµιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων
ακινήτων συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 8.460 εκ. και οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε την κατασκευήεπέκταση του αγωγού και των λοιπών ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 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. Εκ του
λόγου αυτού δεν σχηµατίζεται αντίστοιχη πρόβλεψη.
γ) Υφίστανται και αγωγές της εταιρείας κατά τρίτων , ποσού ΕΥΡΩ 37.780 εκ..

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

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ

∆.ΕΠ.Α Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

2015

∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

2015

Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

2009-2010 & 2015

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

2015

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

2015

Υ.Α.Φ.Α ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

2010 & 2015

SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

2015

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2011-2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IGB AD
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
την 30η Ιουνίου 2016
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Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2015 είναι σε εξέλιξη από τους νόµιµους ελεγκτές για όλες τις
εταιρείες του οµίλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 A του Κ.Φ.∆. του Ν. 4174/2013 και δεν
εκτιµάται να προκύψει σηµαντική επιβάρυνση για την Εταιρεία και τον ‘Όµιλο.
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 του Ν.2238/94 η Εταιρεία και ο ‘Όµιλος για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις 2011 έως 2014 έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από τους
νόµιµους ελεγκτές.
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.
Τον Ιούνιο 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 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 Ευρώ που επιβάρυναν τα
αποτελέσµατα της συγκρίσιµης περιόδου.
Τον Ιούνιο 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. για τις ανέλεγκτες
χρήσεις 2007-2010. Σύµφωνα µε το πόρισµα του ελέγχου προέκυψαν πρόσθετοι φόροι συνολικού
ύψους 95.133 Ευρώ που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της συγκρίσιµης περιόδου.

14. Γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος. ∆εν
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. ∆εν
υπάρχουν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων σε σχέση µε την 31 ∆εκεµβρίου 2015.

15. Λοιπές γνωστοποιήσεις
•

Πώληση ∆ΕΣΦΑ

Την 01/08/2013 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ ( Μέτοχος 65% της ∆ΕΠΑ ΑΕ) και την 02/08/2013
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΠΕ ( Μέτοχος 35% της ∆ΕΠΑ ΑΕ) ενέκριναν την πώληση ποσοστού 66%
του ∆ΕΣΦΑ (ήτοι 31% από το ∆ηµόσιο 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 στις 2 Σεπτεµβρίου 2013.
Η συµφωνία αγοράς µετοχών για την πώληση του 66% του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ υπεγράφη
από ΤΑΙΠΕ∆, ΕΛΠΕ και SOCAR στις 21 ∆εκεµβρίου 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 ∆ΕΣΦΑ από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας («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
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ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει η SOCAR δεν µπορούν να προβλεφθούν ή να
ελεγχθούν από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στις 29 Σεπτεµβρίου 2014 η ΡΑΕ εξέδωσε την πιστοποίηση
στον ∆ΕΣΦΑ και την 1 Οκτωβρίου 2014 ενηµερώθηκε σχετικά η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 5 Νοεµβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σε βάθος έρευνα. Η
έκταση των υποχρεώσεων που µπορεί να απαιτηθούν να αναλάβει η SOCAR και ο ακριβής χρόνος που
θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκδώσει απόφαση δεν µπορούν να ελεγχθούν από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Στις 27 Ιουλίου 2015 το ΤΑΙΠΕ∆, τα ΕΛΠΕ και η SOCAR έκαναν χρήση της
προσθήκης 2 της Συµφωνίας Αγοράς Μετοχών (ΣΑΜ), βάσει της οποίας η ηµεροµηνία διακοπής της
ΣΑΜ επεκτάθηκε έως τις 21 ∆εκεµβρίου 2015 ενώ στις 16 ∆εκεµβρίου 2015 έγινε επιπλέον επέκταση
της ΣΑΜ έως 30 Σεπτεµβρίου 2016. Κατόπιν της εν λόγω συµφωνίας, η ισχύς της εγγυητικής καλής
εκτέλεσης της SOCAR παρατάθηκε αναλόγως.
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 ∆ΕΣΦΑ µε τη µέθοδο πλήρους ενοποίησης. Τα ποσά του ∆ΕΣΦΑ έχουν
αξιολογηθεί κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ΛΠ 36 και το αποτέλεσµα ήταν
πως δεν υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης της αξίας της επένδυσης.
Με δεδοµένο ότι η συναλλαγή µπορεί να ολοκληρωθεί µόνο µετά την έγκριση των αρµοδίων αρχών, και
µε δεδοµένο ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις, η ∆ιοίκηση του Οµίλου
θεωρεί σωστό να διατηρήσει στις 30 Ιουνίου 2016 την πολιτική, σύµφωνα µε την οποία η επένδυση στον
∆ΕΣΦΑ δεν κατηγοριοποιήθηκε ως διακρατούµενη προς πώληση. Εφόσον οριστικοποιηθεί η συναλλαγή
η καθαρή θέση του Οµίλου θα µειωθεί περίπου κατά ΕΥΡΩ 231 εκ.

•

Αναµόρφωση εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου

Σύµφωνα µε τον Ν.4336/2015 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο 2015, έως την 01/01/2017 οι ΕΠΑ
Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και η ∆ΕΠΑ υποχρεούνται να προβούν στο νοµικό & λειτουργικό
διαχωρισµό της δραστηριότητας ∆ιαχείρισης των ∆ικτύων ∆ιανοµής από τις λοιπές δραστηριότητές τους.

•

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Ποσειδώνα

Στις 08/12/2015 η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ποσειδώνα αποφάσισε την αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου κατά το ποσό ΕΥΡΩ 500.000 (∆ΕΠΑ: ΕΥΡΩ 250.000) και η ∆ΕΠΑ βάση του ποσοστού της
κατέβαλλε στις 07/04/2016 ποσό ΕΥΡΩ 125.000.
Το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 250.000 (∆ΕΠΑ:125.000) θα καταβληθεί από τους µετόχους κατά το ποσοστό
η
της συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε µία δόση το αργότερο µέχρι την 7
∆εκεµβρίου 2020 ή σε όποια άλλη ηµεροµηνία καθοριστεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσµίας.

16.

Μεταγενέστερα
Καταστάσεων

Γεγονότα

µετά

την

ηµεροµηνία

των

Οικονοµικών

Σύµφωνα µε την απόφαση της υπ. αριθµόν 42/01.07.2016 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΑ
Αττικής, αποφασίστηκε µείωση Μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό των ΕΥΡΩ 10.000.015.
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∆εν υπήρξαν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου
2016, 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.
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