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Στοιχεία επιχείρησης 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο:             Χαράλαµπος Σαχίνης – Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος (έως  

 14/03/2014)    

                                                    Γεώργιος Σπανούδης  – Πρόεδρος ∆.Σ. (από 12/05/2014)                                       

Σπύρος Παλαιογιάννης – Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος (έως 12/05/2014) & Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος (από 12/05/2014)  

               Θεόδωρος Βάρδας - Μέλος 

             Ράλλης Γκέκας – Μέλος   

∆ηµήτριος Μπουραΐµης – Μέλος 

Λεµονιά Παπαδάκου – Μέλος (έως 16/01/2013) 

∆ηµήτριος Παπακωνσταντίνου – Μέλος  

Ανδρέας Σιάµισιης – Μέλος  

Ευάγγελος Κοσµάς – Εκπρ. εργαζοµένων  

Ελένη Ζηλακάκη –  Εκπρ.εργαζοµένων  

Γιάννης Μίχος – Μέλος  

Στέφανος Αυγουλέας – Μέλος (από 16/01/2013) 

 

Οι Χαράλαµπος Σαχίνης, Γεώργιος Σπανούδης και Σπύρος   

Παλαιογιάννης είναι εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

              

 

∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Μαρίνου Αντύπα 92 & Παπαϊωάννου 37 

                                                  141 21 Ηράκλειο Αττικής 

 

ΑΡ.ΜΑ.Ε:              17913/01ΑT/Β/88/592(07) 

 

Γ.Ε.ΜΗ.:                000556901000 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σηµείωση 31/12/2013 31/12/2012* 
 

31/12/2013 31/12/2012* 

  
 

   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 1.553.479.207 1.881.504.623 
 

1.591.137.836 1.941.651.348 

Κόστος πωληθέντων (1.373.775.652) (1.611.738.678) 
 

(1.487.849.410) (1.799.508.417) 

Μικτό κέρδος 
 

179.703.555 269.765.945 
 

103.288.426 142.142.931 

 Έξοδα διοίκησης 7 (29.509.412) (32.156.524) 
 

(14.877.761) (16.934.346) 
Έξοδα διάθεσης 8 (7.398.751) (9.519.610) 

 

(7.035.397) (9.131.155) 
Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 9 (26.841.013) (120.431.362) 

 

(3.772.180) (122.790.049) 
Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 13 13.483.703 11.640.412 

 

1.296.511 1.297.343 
Κέρδη/ (Ζηµίες) από συγγενείς επιχειρήσεις 16 23.035.009 28.932.699 

 

- - 
Έσοδα Επενδύσεων - - 

 

48.496.161 95.968.981 

Kέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές   10 2.389.513 (3.164.397) 
 

2.459.391 (3.192.270) 

Λειτουργικό αποτέλεσµα 
 

154.862.604 145.067.163 
 

129.855.151 87.361.435 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 11 (16.661.526) (19.430.504) 
 

(14.659.415) (10.357.957) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 11 40.597.541 37.159.691 
 

41.274.597 34.004.146 

Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 
 

178.798.619 162.796.350 
 

156.470.333 111.007.624 

Φόρος εισοδήµατος 12 (32.097.365) (29.396.086) 
 

(12.114.259) (4.289.086) 

Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος 
 

146.701.254 133.400.264 
 

144.356.074 106.718.538 

       Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα  
      Ποσά που δεν ταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 263.360 1.029.830 

 

65.114 940.679 

Φόρος εισοδήµατος για ποσά που δεν ταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων (144.197) (129.097) 
 

(105.777) (188.136) 

Σύνολο 
 

119.163 900.733 
 

(40.663) 752.543 

       Ποσά που ταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων (50.119) 45.547 
 

                       -                          - 

Φόρος εισοδήµατος για ποσά που ταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 10.298 (9.109) 
 

                       -                          - 

Σύνολο 
 

(39.821) 36.438 
 

   -  -  

       Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από φόρους 
 

79.342 937.171 
 

(40.663) 752.543 

       Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 
 

146.780.596 134.337.435 
 

144.315.411 107.471.081 

       Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ ανά µετοχή)         24 13,03 11,85 
 

12,82 9,48 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.  

*Ορισµένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί λόγω αναδροµικής εφαρµογής νέων λογιστικών αρχών (Σηµείωση 35)



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

` 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2013   31/12/2012* 

Πάγιο ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια 14 1.996.258.165 1.961.867.938

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15 19.235.541 20.648.436

Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 16 334.394.800 360.224.320

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 16 9.139.263 9.830.568

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17 49.059.564 497.019

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 32.477.559 48.353.965

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 2.440.564.892 2.401.422.246

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέµατα 19 59.859.683 73.477.942

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20 535.133.781 834.688.122

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21 154.002.901 166.681.917

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 748.996.365 1.074.847.981

 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.189.561.257 3.476.270.227

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο 22 991.238.046 991.238.046

Αποθεµατικά 23 133.933.322 126.283.143

Αποτελέσµατα εις νέο 595.911.925 492.697.562

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.721.083.293 1.610.218.752

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

∆άνεια 25 234.956.126 242.653.391

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 28 45.029.226 20.260.845

Κρατικές επιχορηγήσεις 27 305.584.878 298.644.994

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 26 10.657.209 11.022.108

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29 598.387.290 608.471.385

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 4.623 -

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.194.619.352 1.181.052.723

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30 229.374.832 513.238.874

∆άνεια 25 32.697.264 146.385.585

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 11.786.516 25.374.293

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 273.858.612 684.998.752

Σύνολο υποχρεώσεων 1.468.477.964 1.866.051.475

  

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.189.561.257 3.476.270.227

 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 

*Ορισµένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί λόγω αναδροµικής εφαρµογής νέων λογιστικών αρχών 
(Σηµείωση 35) 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2013   31/12/2012* 

Πάγιο ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια 14 727.095.307 718.823.466 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15 3.288.803 3.445.175 

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες 16 924.467.851 955.070.187 

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 16 13.200.000 13.200.000 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17 48.911.742 236.560 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 32.556.996 44.777.032 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.749.520.699 
 

1.735.552.420 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέµατα 19 24.762.156 29.134.140 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20 575.331.159 867.557.581 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21 99.497.481 69.581.721 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 699.590.796 
 

966.273.442 

 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

2.449.111.495 
 

2.701.825.862 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο 22 991.238.046 991.238.046 

Αποθεµατικά 23 116.834.468 111.044.468 

Αποτελέσµατα εις νέο 399.372.004 296.762.646 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.507.444.518 
 

1.399.045.160 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 28 7.129.226 3.105.802 

Κρατικές επιχορηγήσεις 27 34.892.443 36.188.953 

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους  26 1.071.568 1.203.492 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29 598.198.170 608.279.265 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 641.291.407 
 

648.777.512 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30 300.375.570 553.626.001 

∆άνεια 25 - 100.377.189 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 300.375.570 
 

654.003.190 

Σύνολο υποχρεώσεων 941.666.977 
 

1.302.780.702 

    

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.449.111.495 2.701.825.862 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 

*Ορισµένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί λόγω αναδροµικής εφαρµογής νέων λογιστικών αρχών 
(Σηµείωση 35) 

Πρόεδρος  ∆.Σ.    Γεώργιος Σπανούδης  

Αντιπρόεδρος  ∆.Σ. &   ∆ιευθύνων Σύµβουλος   Σπύρος Παλαιογιάννης  

∆ιευθύντρια Οικονοµικών  ∆ραστηριοτήτων  
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.750-Α’ ΤΑΞΗΣ 

 
Μαρία Φαντριδάκη  

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

 
Λεωνίδας Μουζακίτης  



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

` 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
       

 
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 2012  

991.238.046 35.708.670 448.858 12.438 81.739.293 - 2.781.243 391.461.526 1.503.390.073 

Επίδραση αλλαγής πολιτικής ∆ΛΠ  19 - - - - - - - 4.128.895 4.128.895 

Αναµορφώσεις λόγω αλλαγής 
λογιστικής αρχής αποτίµησης 
κοινοπραξιών 

- (3.420.586) - (210) - - - 3.420.795 - 

Προσαρµοσµένο αρχικό 
υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2012 

991.238.046 32.288.084 448.858 12.228 81.739.293 - 2.781.243 399.011.216 1.507.518.969 

Κέρδη χρήσεως1/1-31/12/2012   
µετά από φόρους 

- - - - - - - 133.400.264 133.400.264 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - 36.438 - 900.733 937.171 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα 

- - - - - 36.438 - 134.300.997 134.337.435 

Συναλλαγές µε µετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια: 

         

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 8.977.000 - - - - - (8.977.000) - 

Μερίσµατα Χρήσης  - - - - - - - (31.637.652) (31.637.652) 

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους - 8.977.000 - - - - - (40.614.651) (31.637.652) 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2012 

991.238.046 41.265.084 448.858 12.228 81.739.293 36.438 2.781.243 492.697.562 1.610.218.752 

          
Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013  

991.238.046 41.265.084 448.858 12.228 81.739.293 36.438 2.781.243 492.697.562 1.610.218.752 

Κέρδη χρήσεως1/1-31/12/2013   
µετά από φόρους 

- - - - - - - 146.701.254 146.701.254 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - (39.821) - 119.163 79.342 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα 

- - - - - (39.821) - 146.820.417 146.780.596 

Συναλλαγές µε µετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια: 

         

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 7.690.000 - - (362.598) - 362.598 (7.690.000) - 

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

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους - 7.690.000 - - (362.598) - 362.598 (43.606.054) (35.916.054) 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 

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 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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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 2012  991.238.046 22.012.584 12.228 81.739.293 2.825.363 224.952.125 1.322.779.639 

Επίδραση αλλαγής πολιτικής ∆ΛΠ 19 - - - - - 432.092 432.092 

Προσαρµοσµένο αρχικό υπόλοιπο των 
Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 
2012 

991.238.046 22.012.584 12.228 81.739.293 2.825.363 225.384.217 1.323.211.731 

Κέρδη χρήσεως1/1-31/12/2012   µετά από 
φόρους 

- - - - - 106.718.538 106.718.538 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - 752.543 752.543 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα - - - - - 107.471.080 107.471.080 

Συναλλαγές µε µετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

       

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 4.455.000 - - - (4.455.000) - 

Μερίσµατα Χρήσης  - - - - - (31.637.652) (31.637.652) 

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους - 4.455.000 - - - (36.092.652) (31.637.652) 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 991.238.046 26.467.584 12.228 81.739.293 2.825.363 296.762.644 1.399.045.160 

        

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013  991.238.046 26.467.584 12.228 81.739.293 2.825.363 296.762.644 1.399.045.160 

Κέρδη χρήσεως1/1-31/12/2013   µετά από 
φόρους 

- - - - - 144.356.074 144.356.074 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - (40.663) (40.663) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα - - - - - 144.315.411 144.315.411 

Συναλλαγές µε µετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

       

Μεταφορά σε αποθεµατικά - 5.790.000 - (362.598) 362.598 (5.790.000) - 

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

Σύνολο Συναλλαγών µε µετόχους - 5.790.000 - (362.598) 362.598 (41.706.054) (35.916.054) 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 991.238.046 32.257.584 12.228 81.376.695 3.187.961 399.372.004 1.507.444.518 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

` 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 

Κέρδη προ φόρων 178.798.619 162.796.350 156.470.333 111.007.624 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις    72.887.461 67.787.480 22.577.659 21.997.944 

Προβλέψεις 28.888.277 (19.877.373) 8.182.031 (18.781.073) 

(Κέρδη)/ Ζηµίες κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις (23.726.315) (29.719.690) - - 

(Κέρδη)/Ζηµίες από συγγενείς εταιρείες 691.305 786.991 - - 

Έσοδα από µερίσµατα - - (48.496.161) (95.968.981) 

(Κέρδη)/ Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 11.792 2.558.407 10.662 1.729.253 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (13.483.703) (11.640.412) (1.296.511) (1.297.343) 

Συναλλαγµατικές διαφορές (161.494) 310.623 (231.373) 338.496 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  (23.936.015) (17.729.187) (26.615.182) (23.646.189) 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως (4.015.105) (349.588) - - 

Έσοδα από απόσβεση δικαιωµάτων (37.378.528) (35.736.369) (37.378.528) (35.736.369) 

178.576.294 119.187.232 73.222.931 (40.356.637) 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 13.618.259 (32.124.066) 4.371.984 (10.576.237) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 319.917.870 (297.784.387) 318.425.245 (292.149.768) 

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (48.562.545) (1.732) (48.675.181) 68 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (280.922.805) 133.774.575 (262.127.594) 145.339.962 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  182.627.073 (76.948.378) 85.217.386 (197.742.612) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (26.330.079) (23.140.337) (13.992.705) (9.980.768) 

Καταβεβληµένοι φόροι (28.848.123) (17.815.600) - - 

Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 127.448.871 (117.904.315) 71.224.681 (207.723.380) 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - (2.150.000) - (2.150.000) 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (80.215.592) (68.815.902) (2.538.880) (5.202.510) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 3.951.421 816.544 - 5.116 

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 36.372.121 34.476.735 

Τόκοι εισπραχθέντες 47.225.093 34.293.440 37.823.391 27.647.241 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 22.885.143 30.189.392 - - 
Εισπράξεις από µείωση µετοχικού κεφαλαίου συµµετοχής ενοποιούµενης 
µε καθαρή θέση 22.950.501 - 22.950.501 - 

Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 16.796.566 (5.666.526) 94.607.133 54.776.582 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: 

Εισπράξεις δανείων  25.000.000 143.311.132 - 100.000.000 

Εξοφλήσεις δανείων  (146.008.397) (32.697.264) (100.000.000) - 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (35.916.054) (31.637.652) (35.916.054) (31.637.652) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (156.924.451) 78.976.216 (135.916.054) 68.362.348 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (12.679.014) (44.594.625) 29.915.760 (84.584.450) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 166.681.917 211.276.542 69.581.721 154.166.171 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 154.002.901 166.681.917 99.497.481 69.581.721 

          

          Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 13 

1. Περιγραφή του Οµίλου 

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

Η Μητρική εταιρεία 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, 
συστήθηκε 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. 

Με απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της ∆.ΕΠ.Α Α.Ε. και της Ε.∆.Α Α.Ε. αποφασίστηκε η 

απορρόφηση από τη Μητρική Εταιρεία ∆.ΕΠ.Α Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας Ε∆Α Α.Ε. µε 

ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31 Μαρτίου 2010. Την 23
η
 ∆εκεµβρίου 2010, η αρµόδια Νοµαρχία 

ενέκρινε την απορρόφηση της θυγατρικής από την µητρική.  
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Οι κύριες προµήθειες του φυσικού αερίου είναι εξασφαλισµένες µέχρι το 2026 από τη Ρωσία, µέσω 
της κρατικής εταιρείας «GAZPROM EXPORT», και µέχρι το 2021 από την Τουρκία µέσω της εταιρείας 
Botas, ενώ υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG) αγοράζεται κυρίως από την Αλγερινή κρατική εταιρεία 
«SONATRACH», µε βάση µακροχρόνια σύµβαση που λήγει το 2021.  

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 εγκρίθηκαν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28/05/2014 και είναι αναρτηµένες στο www.depa.gr. 
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2.  Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
2.1. Γενικά 

Οι συνηµµένες ετήσιες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-
31/12/2013 (εφ' εξής και «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν σε 
ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2013, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
Οι συνηµµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την 
αρχή του ιστορικού κόστους. Οι λογιστικές αξίες των αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που είναι αντισταθµιζόµενα στοιχεία σε αντισταθµίσεις εύλογης αξίας και που 
διαφορετικά θα απεικονιζόταν σε αξία κτήσης, προσαρµόζονται προκειµένου να ενσωµατώσουν τη 
µεταβολή της εύλογης αξίας τους η οποία οφείλεται στους κινδύνους που αντισταθµίζονται.  

  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2013 προετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας. Η  ∆ιοίκηση  θεωρεί  ότι : (α)  η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας αποτελεί την 
κατάλληλη βάση προετοιµασίας της παρούσας οικονοµικής πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Οµίλου παρουσιάζονται εύλογα σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που 
εφαρµόζει ο Όµιλος. 
  
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων (Σηµείωση 4), οι οποίες επηρεάζουν 
τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης αποτελεσµάτων 
χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται 
στην υπάρχουσα εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και 
αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων 
εκτιµήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε 
επόµενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις.  

Ορισµένα κονδύλια της Οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης της προηγούµενης 
χρήσεως αναταξινοµήθηκαν σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες καταστάσεις για σκοπούς παρουσίασης, 
προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως. 
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν µε συνέπεια κατά την προετοιµασία και σύνταξη των 
συνηµµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

3.1. Βάση ενοποιήσεως 

Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2013 περιλαµβάνουν την Εταιρεία, τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες 
οντότητες και τις συγγενείς της. 

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την 
Μητρική Εταιρεία του Οµίλου, µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία 
έγινε η επένδυση. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την 
ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές, καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που έχουν 
προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε επίπεδο Οµίλου), 
απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Σηµειώνεται ότι λόγω της παραχώρησης από την Ε∆Α Α.Ε. της διοίκησης των υφιστάµενων σήµερα 
εταιρειών Εταιρειών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) σε θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι κατέχουν συγχρόνως 
το 49 % του συνόλου των µετοχών εκάστης εξ αυτών, οι εν λόγω εταιρείες, παρά το γεγονός ότι ο 
Όµιλος κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό συµµετοχής της τάξεως του 51 % στο Μετοχικό Κεφάλαιο 
αυτών, θεωρήθηκαν ως επιχειρήσεις υπό κοινό έλεγχο για σκοπούς ενσωµάτωσης αυτών στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Ο Όµιλος εφαρµόζει το πρότυπο ∆.Π.Χ.Π. 11 από 1/1/2013 , αντικείµενο του οποίου είναι η λογιστική 
απεικόνιση συµµετοχών σε επιχειρηµατικά σχήµατα που τελούν υπό κοινό έλεγχο. Όλα τα σχήµατα 
υπό κοινό έλεγχο στα οποία ο Όµιλος συµµετέχει και έχει από κοινού έλεγχο είναι κοινοπραξίες (joint 
ventures), τις οποίες αποτιµά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως. Λεπτοµερής καταγραφή όλων των 
θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιριών του Οµίλου, καθώς και του ποσοστού συµµετοχής 
του Οµίλου σ’ αυτές, γίνεται στη σηµείωση 16. 

Οι συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά όχι έλεγχο επί 
της οικονοµικής και επιχειρηµατικής στρατηγικής των. Σηµαντική επιρροή, κατά κύριο λόγο, 
τεκµαίρεται ότι υφίσταται όταν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα συµµετοχής στις αποφάσεις της οικονοµικής 
και επιχειρηµατικής πολιτικής, χωρίς όµως να ασκείται έλεγχος επί των αποφάσεων αυτών. Οι 
συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες επί των οποίων ασκείται σηµαντική επιρροή αποτιµώνται µε τη 
µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η συµµετοχή εµφανίζεται στην αξία κτήσης 
της, αυξοµειούµενη µε το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στα κέρδη και τις ζηµιές της συµµετοχής 
µετά την ηµεροµηνία απόκτησης σηµαντικής επιρροής µέχρι την ηµεροµηνία παύσης της καθώς και σε 
όλες τις αντίστοιχες αυξοµειώσεις της καθαρής θέσης της συµµετοχής. Κέρδη ή ζηµιές από 
συναλλαγές µε συγγενείς εταιρείες απαλείφονται κατά το µέρος της συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. 
Περαιτέρω, η αξία των συµµετοχών αναπροσαρµόζεται µε την τυχόν σωρευτική αποµείωση της αξίας 
τους. 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών, από κοινού ελεγχόµενων επιχειρήσεων και συγγενών εταιριών 
έχουν διαφοροποιηθεί όποτε κρίθηκε απαραίτητο για να είναι συνεπείς µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί 
από τον Όµιλο. Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών, από κοινού 
ελεγχόµενων επιχειρήσεων και συγγενών εταιριών συµπίπτουν µε αυτή της µητρικής εταιρείας. 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες στις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε 
τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
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3.2. Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 

Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης του Οµίλου είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα 
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα 
προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν  τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από  την 
αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. 

3.3. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και (β) 
την τυχόν ζηµία αποµείωσης των παγίων. 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή 
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς, 
των αποζηµιώσεων ακινήτων καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 
λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.  

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα 
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 
συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 
πραγµατοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες 
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή 
της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη 
διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις 
δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων                                              1-20  έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις       7-40 έτη 

Μεταφορικά µέσα    5-7 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  3-7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
ετήσια βάση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, 
οι διαφορές (ζηµία αποµείωσης) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Κέρδη και ζηµιές από 
την πώληση των παγίων προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τιµήµατος 
πώλησης και της λογιστικής αξίας. 

3.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
3.4.1. ∆ικαιώµατα χρήσεως (δουλείες)  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αφορούν κυρίως δικαιώµατα χρήσης του δικτύου φυσικού 
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αερίου. Τα δικαιώµατα χρήσεως αναγνωρίζονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε τα ποσά που 
καταβάλλονται στους δικαιούχους ως δουλεία διόδου για την εγκατάσταση του συστήµατος φυσικού 

αερίου. Οι αποσβέσεις των δικαιωµάτων χρήσεως (δουλείες) του αγωγού φυσικού αερίου επιβαρύνουν 
την κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων, βάσει της µεθόδου της σταθερής αποσβέσεως, καθ' όλη τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής έκαστου δικαιώµατος. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
σχετικών δικαιωµάτων χρήσεως είναι 40 έτη. 

Σηµειώνεται ότι η θυγατρική ∆ΕΣΦΑ έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τη νήσο Ρεβυθούσα, όπου 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου(LNG) για αόριστο χρονικό διάστηµα. 
Το δικαίωµα αυτό παραχωρήθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο άνευ ανταλλάγµατος, αποκλειστικά για 
την κατασκευή και χρήση των εγκαταστάσεων LNG. Με το υπ΄αριθµ.417/24-05-2013 Α.Π. της 
«Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» τροποποιήθηκαν οι όροι του από 05/01/1990 Παραχωρητηρίου 
Χρήσης της νήσου Ρεβυθούσας µε καταβολή ανταλλάγµατος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 200 
χιλ. ευρώ ετησίως µε αναπροσαρµογή κατ΄ έτος σε ποσοστό 100% του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή επί 
του ετησίου ανταλλάγµατος του προηγούµενου έτους. Η εταιρεία είχε κάνει ενέργειες προκειµένου να 
αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της νησίδας από το Ελληνικό Κράτος. 

3.4.2. Λογισµικά προγράµµατα 

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 
επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 
αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού.  

Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 
µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής είναι 1-3 έτη. 

3.5. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Τα ενσώµατα πάγια και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, 
δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία 
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής 
του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης τιµής πώλησης µείον κόστος πώλησης και της αξίας 
χρήσεως αυτού. Τιµή πώλησης µείον κόστος πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση 
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη 
έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν 
δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο 
υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που 
δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Για την εκτίµηση των ζηµιών 
αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. 

Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα 
έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 
µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Κατά τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 δεν σηµειώθηκε αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων του 
Οµίλου.  

3.6. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια 
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άλλη επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις 
διατάξεις του ∆ΛΠ 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, 

• ∆άνεια και απαιτήσεις,  

• Επενδύσεις διακρατούµενες έως την λήξη τους, και  

• ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  
 

Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την 
ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού.  
 
α) ∆άνεια 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. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και 
των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα 
τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η 
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµίας 
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. Στις εµπορικές απαιτήσεις 
περιλαµβάνονται συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες. Μεταγενέστερες 
ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε σχηµατιστεί πρόβλεψη πιστώνονται στο κονδύλι «Άλλα 
λειτουργικά έσοδα» στην Κατάσταση Συνολικών εσόδων.  

β) Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 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 αρχική λήξη τριών µηνών ή 
λιγότερο. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων του Οµίλου περιλαµβάνονται, για σκοπούς 
σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων.  

γ) Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µόνο όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα για συµψηφισµό 
των καταχωρηµένων ποσών και ταυτόχρονα υπάρχει η πρόθεση για το συµψηφισµό αυτό. 

δ)Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
από τη στιγµή που λήγει το δικαίωµα του Οµίλου να λαµβάνει εισροές από αυτά ή από την στιγµή που 
ο όµιλος έχει µεταφέρει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που εχει από την κατοχή τους.  

Για τα 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. 
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3.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτελούνται κυρίως από το φυσικό αέριο και από  τα υλικά για την κατασκευή του 
δικτύου φυσικού αερίου και των ανταλλακτικών που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και 
απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους παραγωγής τους και 
της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η αξία των αποθεµάτων της Εταιρείας προσδιορίζεται µε τη 
µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου ο οποίος δεν έχει σηµαντική διαφορά από τον µέσο σταθµικό 
ο οποίος εφαρµόζεται στον Όµιλο, και το κόστος αγοράς περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες 
που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσής τους και αποτελείται από 
το κόστος αγοράς των υλικών κατασκευής και συντηρήσεως του αγωγού φυσικού αερίου καθώς και το 
κόστος αγοράς του φυσικού αερίου.  

3.8. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Πρόσθετες δαπάνες (δαπάνες έκδοσης µετοχών) που 
έχουν άµεση σχέση µε την έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου έχουν αφαιρεθεί από τα αποτελέσµατα εις 
νέον. 

3.9. ∆άνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην 
των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιµή 
κτήσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της 
παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

3.10. 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 ιδιαίτερες διατάξεις νόµων ή 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 προσδιορίζεται µε τη µέθοδο υπολογισµού βάση του 
Ισολογισµού που προκύπτει από 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.   
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3.11. Παροχές στους εργαζοµένους 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο 
όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

(β) Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµατα για την περίοδο µετά τη λήξη εργασίας 
του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισµένο ποσό σε ένα τρίτο νοµικό 
πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

(γ) Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι οποιαδήποτε άλλα προγράµµατα σύνταξης εκτός από 
τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται 
ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 
µονάδος («projected unit credit method»). Το επιτόκιο προεξόφλησης βασίζεται σε δείκτη των 
Εταιρικών Οµολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας της Ευρωζώνης. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα καταχωρούνται άµεσα στην κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. Το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του 
προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο 
µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

(δ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν χωρίς την 
θέληση τους πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 
δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα 
λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές 
τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. Στην περίπτωση 
τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη 
υποχρέωση. 

3.12. Κρατικές επιχορηγήσεις  

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη 
διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους 
προβλεπόµενους όρους. Οι επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες 
εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν. Οι επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων (παγίων) συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 
έσοδα εποµένων χρήσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδο και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 
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3.13. Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων και τα 
ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης 
που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που 
αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του 
χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά 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 αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι αυξηµένη και συγχρόνως η πιθανολογούµενη εκροή µπορεί να 
επιµετρηθεί µε σχετική ακρίβεια. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  

3.14. Προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών 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 µέσα σε 60 ηµέρες. 

3.15. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από 
την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον 
αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. 

Οι κύριες κατηγορίες εσόδων του Οµίλου είναι οι ακόλουθες: 
 
(α) Πώληση αερίου 

Ο Όµιλος τιµολογεί τους πελάτες του για παροχή αερίου (χονδρική, λιανική, κίνηση οχηµάτων, 
δηµοπρασίες) απολογιστικά. Στο τέλος του έτους, δηµιουργείται πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, 
περιλαµβανοµένων εκτιµήσεων που αφορούν σε εκκαθαρίσεις διαφοράς εκδοθέντων λογαριασµών 
φυσικού αερίου, βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων καθώς και αναδροµικών εκκαθαρίσεων 
διαφορών εκδοθέντων λογαριασµών σε περίπτωση αναθεώρησης της τιµής προµήθειας του φυσικού 
αερίου βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων.  

(β) Τέλη Μεταφοράς  
 
Ο Όµιλος µέσω του ∆ΕΣΦΑ παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς φυσικού αερίου, µέσω του Εθνικού 
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.  
 
(γ) Τέλη σύνδεσης 

Ο Όµιλος 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 δίκτυό 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. 
Εφόσον 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 
στα αποτελέσµατα χρήσεως κατά την σύναψη της σύµβασης και µε την ολοκλήρωση της σύνδεσης. 
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Αν τα τέλη σύνδεσης αποτελούν έσοδο το οποίο  σχετίζεται µε την παροχή µελλοντικών υπηρεσιών 
καταχωρίζονται στον ισολογισµό ως έσοδα επόµενων χρήσεων.  

(δ) Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία εγκρίσεως της διανοµής 
τους. 

(ε) Έσοδα παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης δικτύων 

Αντιπροσωπεύουν το δικαίωµα χρήσης του δικτύου φυσικού αερίου που εκχωρήθηκε από την ∆ΕΠΑ 
στις υφιστάµενες ΕΠΑ για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Έσοδο για την ∆ΕΠΑ αποτελεί η απόσβεση 
του δικαιώµατος χρήσης η οποία διενεργείται βάση της χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία 
εκχώρησης του κάθε δικαιώµατος χρήσης έως την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης εκχώρησης µε την 
αντίστοιχη ΕΠΑ. 

3.16. Εισόδηµα από τόκους 

Το εισόδηµα από τόκους αναγνωρίζεται σε µια βάση χρόνος-αναλογίας χρησιµοποιώντας την µέθοδο 
υπολογισµού πραγµατικού επιτοκίου µε την ανάλογη περίοδο υπολογισµού τοκοφορίας .  

3.17. Έξοδα 
3.17.1. Λειτουργικές µισθώσεις 

Όλες οι µισθώσεις του  Οµίλου   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. 

3.17.2.  Kόστος χρηµατοδότησης 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

3.17.3.  Λογισµός εξόδων 

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. 

3.18. Κέρδη ανά µετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µε το µέσο 
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης 
περιόδου. 
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4. Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα 
των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων, καθώς 
και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης 
των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 
εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων εκτιµήσεων και 
υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε επόµενες εάν η 
αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις.  

Η διοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου να 
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη 
γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις και παραδοχές 
επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να 
αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της 
∆ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε τη φύση και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης 

Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των 
οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά τους επόµενους 
δώδεκα µήνες έχουν ως ακολούθως: 

Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι 
οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι 
πιθανή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της 
σχηµατισµένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και 
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία των Νοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. 

Φόρος Εισοδήµατος  

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τους ελληνικούς φορολογικούς νόµους. 
Απαιτείται σηµαντική κρίση στον καθορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν µερικές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους είναι αβέβαιος ο οριστικός υπολογισµός φόρου. Όπου 
η τελική φορολογική έκβαση αυτών των θεµάτων είναι διαφορετική από τα ποσά που καταγράφηκαν 
αρχικά, τέτοιες διαφορές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις φόρου 
εισοδήµατος στην περίοδο κατά την οποίαν θα προκύψουν. 

Αναγνώριση εσόδων και προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτίµηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου η οποία δεν έχει τιµολογηθεί 
ακόµα. Στο τέλος του έτους, δηµιουργείται πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, περιλαµβανοµένων 
εκτιµήσεων που αφορούν σε εκκαθαρίσεις διαφοράς εκδοθέντων λογαριασµών φυσικού αερίου, βάσει 
υπογεγραµµένων συµβάσεων καθώς και αναδροµικών εκκαθαρίσεων διαφορών εκδοθέντων 
λογαριασµών.  

 Η µέθοδος υπολογισµού αναθεωρείται συνεχώς ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των λογιστικών 
εκτιµήσεων που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  
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Εκτιµώµενη αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται 
αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως 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. Ο ‘Όµιλος 
επανακαθορίζει κάθε έτος εάν τα µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού έχουν αποµειωθεί. Οι 
ανακτήσιµες αξίες των στοιχείων ενεργητικού που δηµιουργούν χρηµατικές εισροές προσδιορίζονται 
από τον υπολογισµό της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων. 
 

Εκτίµηση της εύλογης αξίας 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές  καταθέσεις, οι 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. ∆εδοµένης της 
βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία 
τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου. 

Υποχρεώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 

Οι υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσδιορίζονται βάσει αναλογιστικής µελέτης που βασίζεται 
σε παραδοχές σχετικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης, τη µελλοντική εξέλιξη των αποδοχών και 
συντάξεων καθώς και την απόδοση τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων. Οποιαδήποτε 
µεταβολή των παραδοχών αυτών θα επηρεάσει το ύψος των αναγνωρισθέντων υποχρεώσεων. 

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 
τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, στις 
περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ο Όµιλος 
δεν προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόµενης υποχρέωσης, 
λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της. Η εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της εκροής καθώς και 
για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου του Οµίλου, όπως ενδεικτικά είναι οι 
δικαστικές αποφάσεις, η πρακτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων και η πιθανότητα αθέτησης των 
υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων όταν πρόκειται για έκθεση σε εκτός ισολογισµού στοιχεία. Οι 
εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από τον Όµιλο για τη λήψη αποφάσεων 
και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα 
και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια 
λήψεως αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις 
από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που 
πραγµατοποιούνται. 
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5. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ερµηνείες 

Οι λογιστικές  αρχές που έχουν ακολουθήσει η Εταιρεία και Όµιλος για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2012  και 2013, αφού ληφθούν 
υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα και οι  τροποποιήσεις  προτύπων τα οποία εκδόθηκαν από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή  Ένωση και 
εφαρµόστηκαν από 1.1.2013: 
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1 «Κρατικά ∆άνεια» 
(Κανονισµός 183/4.3.2013) 

 
Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 
σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µία εταιρεία 
δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 
αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το 
κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το 
γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην 
περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 
κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρεία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την 
ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά 
πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται, κατ’ εξαίρεση, να 
εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν 
πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίστατο 
κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών.  

 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και  του 
Οµίλου. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 7 «Γνωστοποιήσεις – 
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισµός 1256/13.12.2012) 

 
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του 
προτύπου ∆ΠΧΑ 7 αναφορικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων. Η τροποποίηση συνίσταται στην προσθήκη γνωστοποιήσεων τόσο για εκείνα τα 
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα που συµψηφίζονται βάσει των σχετικών διατάξεων του ∆ΛΠ 
32 όσο και για εκείνα τα οποία υπόκεινται σε µία επιβεβληµένη κύρια σύµβαση συµψηφισµού 
(enforceable master netting agreement) ή παρόµοια σύµβαση, ανεξάρτητα µε το αν ικανοποιούν τα 
κριτήρια συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32.  

 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και  του 
Οµίλου. 
 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 
(Κανονισµός 1254/11.12.2012) 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 10 
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το νέο πρότυπο πραγµατεύεται τις αρχές παρουσίασης 
και κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων όταν µια οικονοµική οντότητα ελέγχει µια ή 
περισσότερες άλλες οικονοµικές οντότητες. Η βασική αλλαγή που επιφέρει το ∆ΠΧΑ 10 είναι η 
διατύπωση καινούργιου ορισµού για την έννοια του ελέγχου, o οποίος αποτελεί πλέον το µοναδικό 
κριτήριο ενοποίησης ανεξαρτήτως της φύσης της εταιρείας που εξετάζεται προς ενοποίηση. Με την 
έκδοση του ∆ΠΧΑ 10 καταργούνται οι διατάξεις περί ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» και η ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση 
Εταιριών Ειδικού Σκοπού». 
 
Βάσει του καινούργιου ορισµού του ελέγχου, ένας επενδυτής ελέγχει µια εταιρεία όταν είναι 
εκτεθειµένος ή έχει δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις από την ανάµειξή του σε αυτή την εταιρεία 
και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις µέσω της εξουσίας του πάνω στην εταιρεία. 
Κατά συνέπεια, ένας επενδυτής ελέγχει µια εταιρεία αν και µόνον αν διαθέτει όλα τα ακόλουθα: 
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1. εξουσία πάνω στην εταιρεία, 
2. έκθεση ή δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις από την ανάµειξη του σε αυτή την εταιρεία, και 
3. δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την εξουσία του πάνω στην εταιρεία για να επηρεάσει το ύψος των 
αποδόσεων που λαµβάνει.   
 
Η εξουσία προκύπτει από άµεσα εξασκήσιµα δικαιώµατα που παρέχουν στον επενδυτή τη δυνατότητα 
κατεύθυνσης των «βασικών» δραστηριοτήτων της εταιρείας, δηλαδή εκείνων που επηρεάζουν 
σηµαντικά το ύψος των αποδόσεών της. Οι αποδόσεις του επενδυτή από την εταιρεία θεωρούνται 
µεταβλητές εφόσον δύναται να διακυµαίνονται ως συνέπεια της επίδοσης της εταιρείας. Παρόλο που 
µόνο ένας επενδυτής µπορεί να ελέγχει την εταιρεία, περισσότερα από ένα µέρη µπορούν να έχουν 
συµµετοχή στις αποδόσεις της. Η ύπαρξη ελέγχου πρέπει να επαναξιολογείται εφόσον τα γεγονότα 
και οι συνθήκες δείχνουν ότι υπάρχουν µεταβολές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία που 
συνιστούν έλεγχο.   
 
Το ∆ΠΧΑ 10 παρέχει οδηγίες εφαρµογής της αρχής του ελέγχου σε διάφορες συνθήκες, π.χ. σε 
περιπτώσεις όπου ο έλεγχος αντλείται από δικαιώµατα ψήφου, όταν τα δικαιώµατα ψήφου δεν 
αποτελούν το βασικό κριτήριο άσκησης ελέγχου, όταν ο έλεγχος ασκείται µέσω εκπροσώπου ή όταν 
ελέγχονται συγκεκριµένα µόνο στοιχεία ενεργητικού άλλης εταιρείας.  
 
Επιπλέον, το ∆ΠΧΑ 10 περιλαµβάνει τις λογιστικές αρχές κατάρτισης και παρουσίασης των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε τις οποίες ουσιαστικά επαναλαµβάνονται, χωρίς 
µεταβολές, οι αντίστοιχες αρχές που ισχύουν σήµερα βάσει του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες 
οικονοµικές καταστάσεις» το οποίο τροποποιείται ανάλογα. 
  
Η αξιολόγηση της ύπαρξης ελέγχου, βάσει των νέων ορισµών που επέφερε η υιοθέτηση του ανωτέρω 
προτύπου, δεν µετέβαλε τον τρόπο ενοποίησης.  
 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» (Κανονισµός 
1254/11.12.2012) 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα 
υπό κοινό έλεγχο» το οποίο πραγµατεύεται τη λογιστική απεικόνιση συµµετοχών σε επιχειρηµατικά 
σχήµατα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements) στις οικονοµικές καταστάσεις των 
συµµετεχόντων. Από κοινού έλεγχος υφίσταται µόνο όταν η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις 
«βασικές δραστηριότητες» του σχήµατος προϋποθέτει την οµόφωνη συγκατάθεση των µερών που 
µοιράζονται τον έλεγχο. Το ∆ΠΧΑ 11 προβλέπει δύο τύπους σχηµάτων υπό κοινό έλεγχο, τις «από 
κοινού δραστηριότητες» (joint operations) και τις «κοινοπραξίες» (joint ventures). Η κατηγοριοποίηση 
εξαρτάται από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους συµµετέχοντες στο 
επιχειρηµατικό σχήµα. Πιο συγκεκριµένα, στις από κοινού δραστηριότητες τα µέρη που µοιράζονται 
τον έλεγχο έχουν δικαιώµατα επί των περιουσιακών στοιχείων του σχήµατος και ευθύνες για τις 
υποχρεώσεις του, ενώ στις κοινοπραξίες (joint ventures) έχουν δικαιώµατα επί των καθαρών 
στοιχείων ενεργητικού του σχήµατος.  

 
Οι συµµετέχοντες που µοιράζονται τον έλεγχο σε από κοινού δραστηριότητες αναγνωρίζουν στις 
ενοποιηµένες και στις ιδιαίτερες οικονοµικές τους καταστάσεις τα επιµέρους στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων και τα αποτελέσµατα που τους ανήκουν ή τους αναλογούν από την από κοινού 
δραστηριότητα. Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται η συµµετοχή σε από κοινού δραστηριότητα από 
µέρη που δεν µοιράζονται τον έλεγχο, αλλά έχουν δικαιώµατα σε στοιχεία ενεργητικού ή έχουν 
αναλάβει υποχρεώσεις της από κοινού δραστηριότητας. Τα µέρη που µοιράζονται τον έλεγχο σε 
κοινοπραξία (κοινοπρακτούντες) αναγνωρίζουν τη συµµετοχή τους ως επένδυση σύµφωνα µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως προβλέπει το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και 
Κοινοπραξίες». Η εναλλακτική της αναλογικής ενοποίησης των κοινοπραξιών καταργείται. Μέρος που 
συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία, θα αποτιµήσει τη συµµετοχή του 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 (ή το ∆ΠΧΑ 9 εφόσον εφαρµόζεται), εκτός εάν έχει σηµαντική επιρροή στην 
κοινοπραξία, στην οποία περίπτωση θα την αποτιµήσει µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
Με την έκδοση του ∆ΠΧΑ 11 καταργούνται το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και η ∆ιερµηνεία 
13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». 
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Λόγω της υιοθέτησης του ανωτέρω προτύπου, οι κοινοπραξίες δεν ενοποιούνται πλέον µε τη µέθοδο 
της αναλογικής ενοποίησης αλλά λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως. Η εφαρµογή 
του εν λόγω προτύπου είχε αναδροµική ισχύ ενώ οι επιπτώσεις του παρουσιάζονται στη σηµείωση 35. 
 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12 «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε 
άλλες εταιρείες» (Κανονισµός 1254/11.12.2012) 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 12 που 
προδιαγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιεί η αναφέρουσα οντότητα σχετικά µε τη 
συµµετοχή της σε άλλες εταιρείες. Ως συµµετοχή σε άλλη εταιρεία (interest in another entity) ορίζεται η 
συµβατική ή µη συµβατική ανάµειξη που εκθέτει την αναφέρουσα εταιρεία σε µεταβλητές αποδόσεις 
από τη δραστηριότητα άλλης εταιρείας. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να 
πραγµατοποιούνται ανάλογα µε τη φύση της συµµετοχής σε άλλη εταιρεία και πιο συγκεκριµένα, για α) 
θυγατρικές εταιρείες, β) σχήµατα υπό κοινό έλεγχο, γ) συγγενείς εταιρείες και δ) µη ενοποιούµενες 
εταιρείες ειδικής δοµής. 
 
Ως εταιρείες ειδικής δοµής (structured entities) ορίζονται εκείνες που έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε τα δικαιώµατα ψήφου να µην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για την άσκηση 
ελέγχου (π.χ. οι «βασικές» δραστηριότητες κατευθύνονται από συµβατική συµφωνία). 
 
Το ∆ΠΧΑ 12 δεν έχει εφαρµογή στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 27, εκτός από την περίπτωση όπου η αναφέρουσα εταιρεία έχει έκθεση σε µη 
ενοποιούµενες εταιρείες ειδικής δοµής και συντάσσει µόνο ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου επέφερε την προσθήκη γνωστοποιήσεων οι οποίες παρατίθενται 
στη σηµείωση 16. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις», του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 11 
«Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12 
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρείες»: ∆ιατάξεις µετάβασης (Κανονισµός 
313/4.4.2013) 

 
Την 28.06.2012, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση των 
διατάξεων µετάβασης των ανωτέρω προτύπων. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι «ηµεροµηνία 
αρχικής εφαρµογής» είναι η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται για πρώτη φορά το 
∆ΠΧΑ 10. Σε περίπτωση που το συµπέρασµα όσον αφορά την ενοποίηση ή µη εταιρείας κατά την 
ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής είναι διαφορετικό σε σχέση µε εκείνο που επέβαλαν οι διατάξεις του 
∆ΛΠ 27 και της ∆ιερµηνείας 12, υπάρχει υποχρέωση αναδροµικής προσαρµογής µόνο της αµέσως 
προηγούµενης συγκριτικής περιόδου. Η παρουσίαση αναδροµικά προσαρµοσµένων πληροφοριών για 
προηγούµενες περιόδους είναι προαιρετική. Αντίστοιχη εξαίρεση για την παρουσίαση 
αναπροσαρµοσµένων πληροφοριών συγκριτικών περιόδων παρέχεται και στις τροποποιηµένες 
διατάξεις µετάβασης των ∆ΠΧΑ 11 και 12. Επιπλέον, οι γνωστοποιήσεις που αφορούν µη 
ενοποιούµενες εταιρείες ειδικής δοµής (structured entities) δεν είναι υποχρεωτικές για καµία 
συγκριτική περίοδο πριν από την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. 

 
Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου από την Εταιρεία και τον Όµιλο δεν είχε επίπτωση στις 
οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• Τροποποίηση ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές                    
 καταστάσεις» (Κανονισµός 1254/11.12.2012)   
 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και µετονόµασε το 
∆ΛΠ 27 το οποίο πλέον πραγµατεύεται τις λογιστικές αρχές αποτίµησης των συµµετοχών σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες, καθώς και τις σχετικές µε αυτές γνωστοποιήσεις, στις 
ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Το νέο πρότυπο δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές 
στις αντίστοιχες διατάξεις σχετικά µε τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του υπό κατάργηση ∆ΛΠ 
27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» και διατηρεί την επιλογή αποτίµησης των 
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συµµετοχών στο κόστος ή στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 (ή το ∆ΠΧΑ 9 εφόσον 
εφαρµόζεται).   
 
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από  την Εταιρεία και τον Όµιλο δεν είχε επίπτωση στις 
οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• Τροποποίηση ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 
(Κανονισµός 1254/11.12.2012) 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και µετονόµασε το 
∆ΛΠ 28 σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Το νέο ∆ΛΠ 28 πραγµατεύεται πλέον την 
έννοια της συγγενούς εταιρείας και τις αρχές αποτίµησης των συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες και 
κοινοπραξίες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Όλες οι εταιρείες που έχουν από κοινού έλεγχο σε 
κοινοπραξία ή σηµαντική επιρροή σε συγγενή εταιρεία εφαρµόζουν τη µέθοδο της καθαρής θέσης, 
εκτός από τους οργανισµούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (venture capital organization), τα 
αµοιβαία κεφάλαια (mutual fund), τις καταπιστευµατικές επενδυτικές µονάδες (unit trust) ή παρόµοιες 
εταιρείες συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται µε επενδύσεις 
(investment linked insurance funds), οι οποίες έχουν την επιλογή αποτίµησης των επενδύσεων σε 
συγγενείς ή κοινοπραξίες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 (ή το 
∆ΠΧΑ 9). 
Πέραν της προσθήκης των κοινοπραξιών, οι διατάξεις του νέου ∆ΛΠ 28 δεν επιφέρουν ουσιώδεις 
αλλαγές όσον αφορά τον ορισµό της συγγενούς εταιρείας ή τις πρακτικές εφαρµογής της µεθόδου της 
καθαρής θέσης.  
 
Λόγω της υιοθέτησης της ανωτέρω τροποποίησης, οι κοινοπραξίες δεν ενοποιούνται πλέον µε τη 
µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης αλλά λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως.  
Η εφαρµογή της εν λόγω τροποποίησης είχε αναδροµική ισχύ ενώ οι επιπτώσεις της παρουσιάζονται 
στη σηµείωση 35. 
 
Επισηµαίνεται πως βάσει των Κανονισµών 1254/11.12.2012 και 313/4.4.2013, µε τους οποίους 
υιοθετήθηκαν τα ανωτέρω νέα πρότυπα και τροποποιήσεις, η εφαρµογή τους θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί το αργότερο έως τη χρήση µε έναρξη 1.1.2014. Η Εταιρεία και ο Όµιλος, ωστόσο, 
αποφάσισαν την υιοθέτησή τους από 1.1.2013, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής 
εφαρµογής που έχει ορίσει το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.     
 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 13 «Μέτρηση της εύλογης αξίας» (Κανονισµός 
1255/11.12.2012) 

 
Την 12.5.2011 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 13 το 
οποίο: 

i. Ορίζει την εύλογη αξία 

ii. ∆ηµιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τη µέτρηση της εύλογης αξίας 

iii. Απαιτεί συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις για την αποτίµηση στην εύλογη αξία. 
 

Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου επέφερε πρόσθετες γνωστοποιήσεις οι οποίες παρουσιάζονται 
στη σηµείωση 31.  
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» (Κανονισµός 475/5.6.2012) 

 
Την 16.6.2011 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 η 
οποία δεν είχε οικονοµική επίπτωση, ωστόσο επέφερε µεταβολές στην παρουσίαση της Κατάστασης 
Συνολικού Αποτελέσµατος. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή 
θέση παρουσιάζονται πλέον οµαδοποιηµένα σε εκείνα τα οποία ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στα 
αποτελέσµατα αν συντρέξουν συγκεκριµένες συνθήκες και σε εκείνα τα οποία δεν πρόκειται 
µεταγενέστερα να ταξινοµηθούν στα αποτελέσµατα. Ο φόρος που αναλογεί στα αποτελέσµατα αυτά 
παρουσιάζεται, επίσης, διακριτά για κάθε οµάδα. 
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• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο προσωπικό» (Κανονισµός 
475/5.6.2012) 

 
Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 16.6.2011 το αναθεωρηµένο κείµενο 
του ∆ΛΠ 19. Η κυριότερη επίπτωση που επέφερε το αναθεωρηµένο πρότυπο είναι η κατάργηση της 
δυνατότητας αναβολής της αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών (corridor approach). 
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες αναγνωρίζονται υποχρεωτικά πλέον στην καθαρή θέση χωρίς να 
παρέχεται δυνατότητα µεταγενέστερης αναταξινόµησής τους στα αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, 
σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο, ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) 
καθορισµένων παροχών, ο οποίος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, προσδιορίζεται 
από τον πολλαπλασιασµό της εν λόγω καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) µε το επιτόκιο που 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών, 
όπως το επιτόκιο αυτό προσδιορίζεται στην αρχή της περιόδου και αφού ληφθούν υπόψη οι όποιες 
µεταβολές στην καθαρή υποχρέωση (απαίτηση). Η διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και του µέρους της που έχει συµπεριληφθεί στον τόκο της 
καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) καθορισµένων παροχών αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, χωρίς 
να παρέχεται δυνατότητα µεταγενέστερης αναταξινόµησής της στα αποτελέσµατα.  
 
Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 είχε αναδροµική ισχύ ενώ οι επιπτώσεις από την υιοθέτησή 
του παρουσιάζονται στη σηµείωση 35. 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισµός 301/27.3.2013) 
 
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 17 Μαΐου 2012, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε 
επιµέρους πρότυπα. 
 
Η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων από την Εταιρεία και τον Όµιλο δεν είχε επίπτωση στις 
οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• ∆ιερµηνεία 20: «Κόστος αποµάκρυνσης αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου» 
(Κανονισµός 1255/11.12.2012) 

 
Την 19.10.2011 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 20 η οποία 
αποσαφηνίζει θέµατα που αφορούν στην αναγνώριση ως στοιχείου του ενεργητικού του κόστους 
αποµάκρυνσης των αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου καθώς και στην αρχική και 
µεταγενέστερη αποτίµησή του.  
 
Η ανωτέρω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες  της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω 
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 
1.1.2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία και  τον Όµιλο. 
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις», του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12 
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρείες» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
27 «Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Εταιρείες Επενδύσεων (Κανονισµός 1174/20.11.2013) 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2014 
 
Την 31.10.2012, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ανωτέρω 
τροποποίηση µε την οποία προσδιορίζεται η έννοια των «εταιρειών επενδύσεων» και παρέχεται 
εξαίρεση ως προς την υποχρέωση τους να ενοποιούν εταιρείες που ελέγχουν. Συγκεκριµένα, µια 
εταιρεία επενδύσεων δεν θα ενοποιεί τις θυγατρικές της, ούτε θα εφαρµόζει τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3 
όταν αποκτά τον έλεγχο άλλης οντότητας, αλλά θα αποτιµά τις επενδύσεις της σε θυγατρικές στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9. Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα είναι 
οι θυγατρικές εταιρείες που δεν κατέχονται µε σκοπό την αποκόµιση κέρδους από την επένδυση, αλλά 
για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρείας επενδύσεων. 
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∆ιευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η µητρική εταιρείας επενδύσεων, που δεν θεωρείται και η ίδια εταιρεία 
επενδύσεων, θα ενοποιεί όλες τις εταιρείες που ελέγχει, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ελέγχονται 
µέσω της εταιρείας επενδύσεων. 
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και του Οµίλου.  

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισµός 1256/13.12.2012) 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2014 
 
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του 
∆ΛΠ 32 αναφορικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Η 
τροποποίηση του ∆ΛΠ 32 συνίσταται στην προσθήκη οδηγιών αναφορικά µε το πότε επιτρέπεται ο εν 
λόγω συµψηφισµός. 
 
 Η Εταιρεία και  ο Όµιλος εξετάζουν  τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 
τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιµο ποσό 
µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού» (Κανονισµός 1374/19.12.2013) 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2014 
Την 29.5.2013, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 
µε την οποία κατήργησε την απαίτηση γνωστοποίησης, που προέκυψε µε την έκδοση του ∆ΠΧΑ 13, 
του ανακτήσιµου ποσού για όλες τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει επιµεριστεί 
σηµαντικό τµήµα της λογιστικής αξίας της υπεραξίας ή των αϋλων περιουσιακών στοιχείων µε αόριστη 
ωφέλιµη ζωή, ανεξαρτήτως µε το αν έχει αναγνωριστεί αποµείωση. Επίσης, µε την εν λόγω 
τροποποίηση προστέθηκαν γνωστοποιήσεις και ειδικότερα: 

• του ανακτήσιµου ποσού ενός στοιχείου του ενεργητικού (µίας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών 
ροών) για το οποίο αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε ζηµία αποµείωσης κατά την περίοδο αναφοράς, 

• στην περίπτωση που το ανωτέρω ανακτήσιµο ποσό έχει προσδιοριστεί ως η εύλογη αξία µείον 
το κόστος της πώλησης, το επίπεδο ιεραρχίας της εύλογης αξίας, 

• για τις αποτιµήσεις της εύλογης αξίας που κατηγοριοποιούνται στο «επίπεδο 2» και στο 
«επίπεδο 3» της ιεραρχίας, οι τεχνικές αποτίµησης και οι βασικές παραδοχές που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό τους, καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιµοποιήθηκε εάν η εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης υπολογίστηκε µε τη χρήση µίας 
τεχνικής παρούσας αξίας. 

 
Η Εταιρεία και ο  Όµιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω 
τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Ανανέωση της σύµβασης παραγώγων 
και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» (Κανονισµός 1375/19.12.2013) 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2014 
 
Την 27.6.2013, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 
µε την οποία παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση για διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης όταν το µέσο 
αντιστάθµισης εκπνεύσει, πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί. Ειδικότερα, η εξαίρεση παρέχεται στην 
περίπτωση που το συµβόλαιο εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως 
µέσο αντιστάθµισης, ανανεωθεί (novation) µε νέο αντισυµβαλλόµενο έναν κεντρικό εκκαθαριστή και 
ταυτόχρονα η ανανέωση αυτή ικανοποιεί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• προκύπτει από εφαρµογή νόµου ή κανονισµών,  

• επιτυγχάνει την αντικατάσταση του προηγούµενου αντισυµβαλλόµενου µε νέο κεντρικό 
εκκαθαριστή και στα δύο µέρη του συµβολαίου, και 
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• τέλος, δεν προβλέπει µεταβολές στους αρχικούς όρους του συµβολαίου πέραν των αλλαγών 
που σχετίζονται άµεσα µε την αντικατάσταση του αντισυµβαλλόµενου (ενέχυρα, δικαιώµατα 
συµψηφισµού και έξοδα συναλλαγής).  

 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και του Οµίλου.  
 
Επίσης, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και 
τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία και τον Όµιλο. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  
 

Στις 12.11.2009 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) το πρότυπο 
∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το νέο πρότυπο εκδόθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του 
έργου για την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 39 και κατά τον τρόπο αυτό, στην πρώτη αυτή φάση, έχει ως 
πεδίο εφαρµογής την ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. 
Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική 
αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο 
αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα 
οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 
i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη 
διαχείριση των µέσων αυτών.  
ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  

 
Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς 
τίτλους να ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, 
η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα 
ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
του ∆ΠΧΑ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός 
του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόµηση 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
Επίσης, την 28.10.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις 
αναθεωρηµένες απαιτήσεις του αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο 
κείµενο του ∆ΠΧΑ 9, στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που µία εταιρεία 
επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, η 
µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της 
µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται 
απευθείας στην καθαρή θέση. 
Τέλος, την 19.11.2013, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις νέες απαιτήσεις 
για τη λογιστική αντιστάθµισης. Οι νέες απαιτήσεις είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη 
διαχείριση των κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις 
υφιστάµενες διατάξεις του ∆ΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης 
είτε ως µέσα αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,  

• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να 
ικανοποιείται προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος 
αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες 
συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση καθίσταται επαρκής, 

• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρεία 
θα πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να 
ικανοποιούνται τα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας. 
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Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση 
ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί. Επίσης πέραν 
των νέων διατάξεων για τη λογιστική αντιστάθµισης, το κείµενο που εκδόθηκε την 19.11.2013: 

• παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να υιοθετήσουν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 9 
αναφορικά µε τη λογιστικοποίηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που η εταιρεία έχει 
επιλέξει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµά στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 
πριν την υιοθέτηση των υπόλοιπων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, 

• καταργεί την 1.1.2015 ως υποχρεωτική ηµεροµηνία για την υιοθέτηση του προτύπου (η 
ηµεροµηνία αυτή είχε προσδιοριστεί στο τροποποιηµένο κείµενο του ∆ΠΧΑ 9 που είχε εκδοθεί την 
16.12.2011). Νέα υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής δεν προσδιορίζεται. 
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και 
άλλων προτύπων και κυρίως του ∆ΠΧΑ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 

Σηµειώνεται πως για την ολοκλήρωση του ∆ΠΧΑ 9 εκκρεµεί η οριστικοποίηση των κειµένων που 
αφορούν στη µεθοδολογία της αποµείωσης. 

 
Η Εταιρεία και ο  Όµιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό 
καθεστώς ρύθµισης»  

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 
 
Την 30 Ιανουαρίου 2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14. Το 
νέο πρότυπο πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους 
αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων 
προβλέπεται από τις τοπικές νοµοθεσίες όταν µία εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων 
η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα.  
Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο 
για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που 
σύµφωνα  µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις 
οικονοµικές τους καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη 
δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 
 
Ο Όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 14 στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 
 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014 
 
Την 21.11.2013 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ19 
µε την οποία µεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισµός των σχετιζόµενων µε την παροχή υπηρεσίας 
εισφορών που δεν εξαρτώνται από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγµατα των εισφορών 
που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας περιλαµβάνουν αυτές που αποτελούν σταθερό ποσοστό 
του µισθού του εργαζοµένου ή ένα σταθερό ποσό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης ή 
ένα ποσό σχετικό µε την ηλικία του εργαζοµένου. Με την τροποποίηση η οντότητα δύναται να επιλέξει 
είτε να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως µείωση του κόστους απασχόλησης (service cost) την 
περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόµενες υπηρεσίες παρέχονται (σαν να πρόκειται δηλαδή για 
βραχυπρόθεσµη παροχή προς τους εργαζοµένους) ή να εξακολουθεί, όπως και πριν, να τις κατανέµει 
στα έτη απασχόλησης. 

 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης 
στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  
 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014 
 
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2013, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους 
πρότυπα. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω 
τροποποιήσεων στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• ∆ιερµηνεία 21 «Εισφορές» 
 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2014 
 
Την 20.5.2013 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 21 
«Εισφορές» µε σκοπό την παροχή καθοδήγησης αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό των εισφορών 
που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις. Σύµφωνα µε τη ∆ιερµηνεία 21, η υποχρέωση πληρωµής 
εισφοράς αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις τη χρονική στιγµή που προκύπτει το δεσµευτικό 
γεγονός που ενεργοποιεί την υποχρέωση. Ως δεσµευτικό γεγονός ενεργοποίησης της υποχρέωσης 
πληρωµής της εισφοράς ορίζεται η δραστηριότητα της οικονοµικής οντότητας λόγω της οποίας 
γεννάται η υποχρέωση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω διερµηνείας 
στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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6. Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου & της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 
 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2013 31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Πωλήσεις φυσικού αερίου χονδρικής 1.509.514.521 1.837.373.222   1.553.555.537 1.905.873.394 

Πωλήσεις φυσικού αερίου λιανικής 59.141 27.389   59.141 27.389 

Έσοδα από απόσβεση δικαιωµάτων 37.378.528 35.736.369   37.378.528 35.736.369 

Λοιπές υπηρεσίες – υλικά 145.330 14.197   144.630 14.197 

Τέλη διέλευσης φυσικού αερίου & λοιπές 
υπηρεσίες δικτύου 

6.381.687 8.353.447 
  

- - 

Σύνολο 1.553.479.207 1.881.504.623 1.591.137.836 1.941.651.348 

7. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2013 
 

 31/12/2012    31/12/2013   31/12/2012 

 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  8.359.215 8.465.235 3.877.376 3.918.962 

 Αµοιβές και έξοδα τρίτων  9.922.393 11.956.386 5.194.175 6.972.646 

 Παροχές τρίτων  3.008.463 5.008.350 1.789.505 1.664.336 

 Έξοδα από φόρους - τέλη  1.754.484 1.488.175 1.518.692 1.412.943 

 ∆ιάφορα έξοδα  3.879.712 3.416.418 2.286.483 1.470.647 

Τόκοι & συναφή έξοδα 2.062.753 205.824 - - 

 Πρόβλεψη εκµεταλλεύσεως  317.070 1.175.553 71.181 1.175.553 

 Αποσβέσεις  205.322 440.583 140.349 319.259 

Σύνολο 29.509.412 32.156.524 14.877.761 16.934.346 

 

8. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2013 
 

 31/12/2012    31/12/2013   31/12/2012 

Αναλώσεις -Απώλειες 1.460.177 1.556.230 1.460.177 1.556.230 

 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  598.964 642.652 541.290 554.335 

 Αµοιβές και έξοδα τρίτων  1.486.076 1.393.085 1.425.009 1.324.600 

 Παροχές τρίτων  160.441 206.162 150.967 194.463 

 Έξοδα από φόρους - τέλη  49.715 690.899 26.013 677.935 

 ∆ιάφορα έξοδα  3.045.098 2.797.456 2.836.745 2.594.775 

 Πρόβλεψη εκµεταλλεύσεως  469.229 2.078.449 467.132 2.078.449 

 Αποσβέσεις  129.051 154.677 128.064 150.368 

Σύνολο 7.398.751 9.519.610 7.035.397 9.131.155 
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9. Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµεταλλεύσεως του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λοιπά έξοδα  31/12/2013 
 

 31/12/2012    31/12/2013 
 

 31/12/2012 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (13.973.683) (281.934.628) (4.526.134) (281.875.548) 

Προβλέψεις προµηθειών πρηγ.χρήσεων (17.769.685)  -  -  - 

Λοιπά έξοδα (2.288.678) (1.664) (1.342.831) (753) 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων (8.976.105) (2.808.923) (3.618.110) (254.445) 

Προβλέψεις επισφάλειας (16.176) (33.497.486) (16.176) (25.497.486) 

Σύνολο λοιπών εξόδων  (43.024.326) (318.242.701) (9.503.252) (307.628.232) 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λοιπά έσοδα   31/12/2013 
 

 31/12/2012    31/12/2013 
 

 31/12/2012 

Επιχορηγήσεις εκπαίδευσης 8.202 43.164 - - 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 1.541.139 2.208.741 307.126 1.309.271 

Λοιπά έσοδα 8.218.202 36.327.262 600.964 35.173.897 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 6.415.770 159.232.172 4.822.982 148.355.015 

Σύνολο λοιπών εσόδων  16.183.313 197.811.339 5.731.072 184.838.183 

Λοιπά (έξοδα)/ έσοδα (26.841.013) (120.431.362) (3.772.180) (122.790.049) 

10. Κέρδη/(Ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές 

Οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διάφορες (7.968.353) 
 

(15.989.846) 
 

(7.891.208) 
 

(16.017.647) 

Πιστωτικές συναλλαγµατικές διάφορες 10.357.866 
 

12.825.449 
 

10.350.599 
 

12.825.377 

Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές 2.389.513 
 

(3.164.397) 
 

2.459.391 
 

(3.192.270) 

11. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών 
υποχρεώσεων 

(15.638.362) 
 

(16.089.540) 
 

(3.653.304) 
 

(3.627.189) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.023.164) 
 

(3.340.964) 
 

(11.006.111) 
 

(6.730.768) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (16.661.526) 
 

(19.430.504) 
 

(14.659.415) 
 

(10.357.957) 
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Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 40.597.541 
 

37.159.691 
 

41.274.597 
 

34.004.146 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εσόδων 

40.597.541 
 

37.159.691 
 

41.274.597 
 

34.004.146 

12. Φόρος Εισοδήµατος  

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

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2013   31/12/2012 31/12/2013   31/12/2012 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου (16.389.789) (21.330.980) - - 

Φόροι προηγούµενων χρήσεων - (1.105.609) - - 

Αναβαλλόµενος Φόρος (15.707.577) (6.959.497) (12.114.259) (4.289.086) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών 
Εισοδηµάτων (32.097.365) 

 
(29.396.086) (12.114.259) 

 
(4.289.086) 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
% 31/12/2013   % 31/12/2012 

 
% 31/12/2013   % 31/12/2012 

Κέρδη προ φόρων 178.798.619   162.796.350   156.470.333  
 

111.007.624 

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον 
φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας  
(2013: 26 %, 2012: 20%) 26% (46.487.641) 

 
20% (32.559.270) 

 
26% (40.682.287) 

 
20% (22.201.525) 

∆απάνες µη εκπιπτόµενες από τη 
φορολογία εισοδήµατος 2% (3.502.871)  2% (2.873.725)  1% (1.121.890)  3% (3.255.104) 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της 
φορολογίας εισοδήµατος (4%) 7.400.317  (11%) 17.925.936  (8%) 12.655.754  (17%) 19.343.719 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και 
αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις 0% -  1% (1.105.609)  0% -  0% - 

Λοιποί φόροι και προβλέψεις φόρων  0% (201)  0% 799.865  0% -  0% - 

Συµπληρωµατικός φόρος 0% -  0% -  0% -  0% - 

∆ιαφορά συντελεστή (8%) 14.023.613  0% - (9%) 13.588.769  0% - 

Λοιπές Κινήσεις 2% (3.530.582)  7% (11.583.283) (2%) 3.445.393  (2%) 1.823.824 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως 18% (32.097.365)  18% (29.396.086)  8% (12.114.259)  4% (4.289.086) 
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13. Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων και ασώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιβάρυναν τα 
αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρείας ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2013 
 

 31/12/2012    31/12/2013   31/12/2012 

Κόστος πωλήσεων 72.552.159 67.187.438 22.308.753 21.523.644 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 205.322 440.583 140.349 319.259 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 129.051 154.677 128.064 150.368 
 
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας 929 4.782 493 4.673 

Σύνολο αποσβέσεων που 
λογίσθηκαν εντός της χρήσης 72.887.461 67.787.480 22.577.659 21.997.944 

Μείον: 

Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων (13.483.703) (11.640.412) (1.296.511) (1.297.343) 

Καθαρή επιβάρυνση αποσβέσεων 
στα αποτελέσµατα χρήσης 59.403.758 56.147.067 21.281.148 20.700.601 
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14. Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Γήπεδα 
& 

οικόπεδα 
Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
       

Κατά την 1/1/2012 8.717.347 93.143.624 2.248.295.992 1.890.705 40.759.946 144.802.666 2.537.610.280 

Προσθήκες περιόδου  5.869 22.567 35.209.896 4.247 154.578 65.032.532 100.429.689 

Κόστος Κατασκευαστικής περιόδου - - - - - 3.474.843 3.474.843 

Εκποιήσεις περιόδου  (5.869) - - (93.221) (23.746) (2.556.499) (2.679.335) 

Μεταφορές περιόδου στα πάγια  45.500 110.682 72.104.806 - 191.150 (72.452.138) - 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 8.762.847 93.276.873 2.355.610.694 1.801.731 41.081.928 138.301.403 2.638.835.476 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

      
Κατά την 1/1/2012 - 51.528.153 524.015.787 1.863.567 32.785.459 - 610.192.966 

Προσθήκες περιόδου  - 4.622.700 60.260.449 21.147 1.986.088 - 66.890.384 

Εκποιήσεις περιόδου  - - - (93.221) (22.590) - (115.811) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 - 56.150.853 584.276.236 1.791.493 34.748.957 - 676.967.539 

        Αναπόσβεστη αξία 

       Κατά την 1/1/2012 8.717.347 41.615.471 1.724.280.205 27.138 7.974.487 144.802.666 1.927.417.314 

Κατά την 31/12/2012 8.762.847 37.126.021 1.771.334.458 10.239 6.332.971 138.301.402 1.961.867.938 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
       

Κατά την 1/1/2013 8.762.847 93.276.873 2.355.610.694 1.801.731 41.081.928 138.301.403 2.638.835.476 

Προσθήκες χρήσεως - 328.218 28.266.261 35.663 266.264 74.433.603 103.330.009 

Κόστος Κατασκευαστικής περιόδου - - - - - 3.146.013 3.146.013 

Εκποιήσεις περιόδου - - - (64.862) (10.160) (10.662) (85.684) 

Μεταφορές χρήσεως 29.624 5.476.903 76.339.495 - 2.056.228 (83.902.250) - 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 8.792.471 99.081.994 2.460.216.450 1.772.532 43.394.261 131.968.107 2.745.225.815 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

      
Κατά την 1/1/2013 - 56.150.853 584.276.231 1.791.493 34.748.957 - 676.967.539 

Προσθήκες χρήσεως - 4.517.281 65.421.319 6.864 2.128.538 - 72.074.003 

Εκποιήσεις χρήσεως - - - (64.862) (9.030) - (73.892) 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 - 60.668.134 649.697.555 1.733.495 36.868.466 - 748.967.650 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 1/1/2013 8.762.847 37.126.020 1.771.334.458 10.239 6.332.971 138.301.402 1.961.867.938 

Κατά την 31/12/2013 8.792.471 38.413.860 1.810.518.895 39.038 6.525.795 131.968.106 1.996.258.165 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση Σύνολο 

Αξία κτήσεως               

Κατά την 1/1/2012 1.345.210 7.631.379 799.405.746 93.584 5.712.549 19.131.092 833.319.560 

Προσθήκες χρήσεως  - 6.192 35.189.012 4.247 52.889 5.072.092 40.324.432 

Εκποιήσεις/∆ιαγραφές χρήσεως 
 

(5.869) - -  - (7.742) (1.728.499) (1.742.110) 

Μεταφορές χρήσεως σε ενσώµατα πάγια -  - 857.230 - - (857.230) - 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 1.339.341 7.637.571 835.451.987 97.831 5.757.696 21.617.455 871.901.881 

               

Σωρευµένες αποσβέσεις               

Κατά την 1/1/2012 - 5.032.742 122.180.253 93.584 4.047.063 - 131.353.642 

Προσθήκες χρήσεως - 494.995 20.799.825 319 437.377 - 21.732.515 

Εκποιήσεις/∆ιαγραφές χρήσεως - - - -  (7.742) - (7.742) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012      -  5.527.737 142.980.078 93.903 4.476.698 - 153.078.416 

               

Αναπόσβεστη αξία               

Κατά την 1/1/2012 1.345.210 2.598.637 677.225.493 -  1.665.486 19.131.092 701.965.918 

Κατά την 31/12/2012 1.339.341 2.109.834 692.471.909 3.928 1.280.998 21.617.455 718.823.466 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

Πάγια υπό εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
       

Κατά την 1/1/2013 1.339.341 7.637.571 835.451.987 97.831 5.757.696 21.617.455 871.901.881 

Προσθήκες χρήσεως - 57.038 28.166.410 35.398 67.145 2.253.722 30.579.713 

Εκποιήσεις/ ∆ιαγραφές χρήσεως - - - - - (10.662) (10.662) 

Μεταφορές χρήσεως ενσώµατα πάγια  - - 996.223 - - (996.223) - 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 1.339.341 7.694.609 864.614.621 133.229 5.824.841 22.864.291 902.470.932 

 
 Σωρευµένες αποσβέσεις 

 Κατά την 1/1/2013 - 5.527.737 142.980.078 93.903 4.476.698 - 153.078.416 

Προσθήκες χρήσεως - 263.098 21.635.774 2.322 396.015 - 22.297.209 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 - 5.790.835 164.615.853 96.225 4.872.713 - 175.375.625 

 
 Αναπόσβεστη αξία 

 Κατά την 1/1/2013 
1.339.341 2.109.834 692.471.909 3.928 1.280.998 21.617.455 718.823.466 

Κατά την 31/12/2013 
1.339.341 1.903.774 699.998.768 37.004 952.128 22.864.291 727.095.307 
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15. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

∆ικαιώµατα 
χρήσης 

(δουλείες) Σύνολο   
Λογισµικά 

προγράµµατα 
∆ικαιώµατα 

χρήσης δικτύου Σύνολο 

Αξία κτήσεως 

Κατά την 1/1/2012 2.904.567 33.091.905 35.996.472 804.435 4.665.557 5.469.992 

Προσθήκες χρήσεως 67.090 34.046 101.135 67.090 - 67.090 

Εκποιήσεις χρήσεως  (1.655) (815.389) (817.044) (1.655) - (1.655) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 2.970.002 32.310.562 35.280.564 

 

869.870 4.665.557 5.535.427 

 
   

Σωρευµένες αποσβέσεις    

Κατά την 1/1/2012 2.738.777 10.997.910 13.736.687 
 

665.489 1.160.988 1.826.477 

Προσθήκες χρήσεως 80.027 817.069 897.096 71.883 193.546 265.429 

Εκποιήσεις χρήσεως  (1.654) - (1.654) (1.654) - (1.654) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 2.817.149 11.814.979 14.632.128 
 

735.718 1.354.534 2.090.252 

 
   

Αναπόσβεστη αξία    

Κατά την 1/1/2012 165.790 22.093.995 22.259.785 
 

138.946 3.504.569 3.643.515 

Κατά την 31/12/2012 152.853 20.495.583 20.648.436 
 

134.153 3.311.023 3.445.175 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

∆ικαιώµατα 
χρήσης 

(δουλείες) Σύνολο   
Λογισµικά 

προγράµµατα 
∆ικαιώµατα 

χρήσης δικτύου Σύνολο 

Αξία κτήσεως 

Κατά την 1/1/2013 2.970.002 32.310.562 35.280.564 869.870 4.665.557 5.535.427 

Προσθήκες χρήσεως 52.744 1.777.844 1.830.588 52.665 71.414 124.079 

Εκποιήσεις χρήσεως  - (3.950.291) (3.950.291) - - - 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 3.022.746 30.138.115 33.160.861 

 

922.535 4.736.971 5.659.506 

 
   

Σωρευµένες αποσβέσεις    

Κατά την 1/1/2013 2.817.149 11.814.979 14.632.128 
 

735.718 1.354.534 2.090.252 

Προσθήκες χρήσεως 93.566 719.891 813.457 85.417 195.034 280.451 

Εκποιήσεις χρήσεως  - (1.520.266) (1.520.266) - - - 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 2.910.715 11.014.605 13.925.320 
 

821.135 1.549.568 2.370.702 

 
   

Αναπόσβεστη αξία    

Κατά την 1/1/2013 152.853 20.495.583 20.648.436 
 

134.153 3.311.023 3.445.175 

Κατά την 31/12/2013 112.031 19.123.510 19.235.541 
 

101.400 3.187.403 3.288.803 
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16. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 

Ο Όµιλος ∆.ΕΠ.Α. απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2012 

∆.ΕΠ.Α Α.Ε. Αθήνα 
Eισαγωγή, διανοµή και 
πώληση φυσικού αερίου 

Ολική 
ενσωµάτωση 

- Μητρική Μητρική 

       

Ι. Θυγατρικές 
εταιρείες 

      

∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Αθήνα 
∆ιαχειριστής Εθνικού 
συστήµατος Φυσικού Αερίου 

Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 100,00% 100,00% 

ΙΙ. Από κοινού ελεγχόµενες 
οντότητες και συγγενείς εταιρείες 

     

Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Α.Ε. 

Αθήνα 
∆ιανοµή και πώληση φυσικού 
αερίου 

Καθαρή θέση Άµεση 51,00% 51,00% 

Ε.Π.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη 
∆ιανοµή και πώληση φυσικού 
αερίου 

Καθαρή θέση Άµεση 51,00% 51,00% 

Ε.Π.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 

Θεσσαλία 
∆ιανοµή και πώληση φυσικού 
αερίου 

Καθαρή θέση Άµεση 51,00% 51,00% 

       

Υ.Α.Φ.Α.  
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. 

Αθήνα 

Κατασκευή & εκµετάλλευση 
υποθαλάσσιου αγωγού 
φυσικού αερίου Ελλάδας-
Ιταλίας 

Καθαρή θέση Άµεση 50,00% 50,00% 

SOUTH  STREAM 
ΑΓΩΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.  

Αθήνα 

Ανάπτυξη, 
χρηµατοδότηση,κατασκευή, 
διαχείριση,λειτουργία & 
συντήρηση του αγωγού 
φυσικού αερίου  south steam  

Καθαρή θέση Έµµεση 50,00% 50,00% 

ICGB AD Σόφια 

Ανάπτυξη, σχεδιασµό, 
χρηµατοδότηση,κατασκευή, 
διαχείριση,κατασκευή, 
λειτουργία, συντήρηση του 
αγωγού φυσικού αερίου  της 
ΙGB 

Καθαρή θέση Έµµεση 25,00% 25,00% 

 

Αρχικά η µέθοδος ενοποίησης που επιλέχτηκε για τις  συγγενείς εταιρείες του Οµίλου Υ.Α.Φ.Α.  

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. και SOUTH  STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε είναι η µέθοδος της καθαρής 

θέσης λόγω µη σηµαντικότητας  των κονδυλίων. 

 

Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός του ICGB AD που 

είναι η Βουλγαρία. 

Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους Μετόχους : 

α) Σύµφωνα µε το υπ.αριθµ.30/14.2.2013 πρακτικό της Γ.Σ. των Μετόχων της ΕΠΑ Αττικής, έγινε 
µείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού €10 εκ. 

β) Σύµφωνα µε το υπ.αριθµ.33/01.10.2013 πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. της ΕΠΑ Αττικής, έγινε µείωση 
Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού €50 εκ. 
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Σύµφωνα µε την υπ.αριθµ.151/01.10.2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ποσό ύψους €35 
εκ. επιστράφηκε στους µετόχους, ενώ η καταβολή του υπολοίπου €15 εκ. θα ληφθεί από τη Γενική 
Συνέλευση, µετά από σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον Μάρτιο 2014.    

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Οµίλου και της Εταιρείας  αναλύονται ως 
ακολούθως: 

 

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συγγενείς επιχειρήσεις για την χρήση 2013: 

Επωνυµία 
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα 
Κέρδη 

(ζηµιές) 
% Ποσοστό 
συµµετοχής 

ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α    24.183.323      6.550.616                -     (1.362.534) 50% 

SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α         646.421                602                -     (20.077) 50% 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013 

 
31/12/2012 

 
31/12/2013 

 
31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης 9.830.567 
 

8.467.558 
 

13.200.000 
 

11.050.000 

Προσθήκες  - 
 

2.150.000 
 

- 
 

2.150.000 

Συνολικό Μερίδιο ζηµιάς (µετά 
από φόρους ) 

(691.305) 
 

(786.991) 
 

- 
 

- 

Υπόλοιπο λήξεως 9.139.263 
 

9.830.568 
 

13.200.000 
 

13.200.000 

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για από κοινού ελεγχόµενες οντότητες για τη 
χρήση 2013: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Συµµετοχές σε θυγατρικές 

∆ΕΣΦΑ - - 629.341.478 629.341.478 

Συµµετοχές σε από κοινού 
ελεγχόµενες οντότητες 

Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 152.445.051 176.547.923 119.771.982 150.374.316 

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 135.307.537 136.078.681 131.036.960 131.036.960 

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 46.642.212 47.597.715 44.317.432 44.317.432 

Αξία Κτήσης Συµµετοχών σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις και από 
κοινού ελεγχόµενες οντότητες 334.394.800 360.224.320 924.467.851 955.070.187 

Συµµετοχές σε συγγενείς 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 8.816.354 9.497.621 13.200.000 13.200.000 

SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 322.909 332.948 - - 

Αξία Κτήσης Συµµετοχών σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 9.139.263 9.830.568 13.200.000 13.200.000 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 47 

 

 

Για την Εταιρεία, τα έσοδα από µερίσµατα από τις συµµετοχές στις θυγατρικές και από κοινού 
ελεγχόµενες εταιρείες, περιλαµβάνονται στα “ Έσοδα επενδύσεων” στην κατάσταση συνολικών 
εισοδηµάτων της Εταιρείας.  

 

• Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε 

Ο Όµιλος κατέχει το 50% των  µετοχών της εταιρείας Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε στις 

12/06/08 από τη µητρική Εταιρεία του Οµίλου ∆ΕΠΑ Α.Ε. και την Ολλανδική εταιρεία Edison International 

Holding N.V. (100% θυγατρική της Edison S.p.A. Ιταλίας), η οποία κατέχει το υπόλοιπο 50% των 

µετοχών. Η νέα εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. θα µελετήσει, κατασκευάσει και λειτουργήσει  τον 

υποθαλάσσιο αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδος – Ιταλίας. Στις 15/05/2012 και στις 31/10/2012, η ∆ΕΠΑ 

συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου βάση του ποσοστού της, καταβάλλοντας συνολικό 

ποσό ΕΥΡΩ 2.150.000. 

• «SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

O Όµιλος κατέχει το 50% των µετοχών της εταιρείας SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε στις 13/7/2010. Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας µετέχουν ο ∆ιαχειριστής 

Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ ) Α.Ε. µε ποσοστό 50% και η εταιρεία ΟΑΟ GAZPROM 

µε ποσοστό 50%. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η ανάπτυξη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, 

λειτουργία  και συντήρηση του τµήµατος αγωγού  φυσικού αερίου South Stream, κυριότητός της, ο 

οποίος θα βρίσκεται στην Ελλάδα, και β) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά µε τις 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

31/12/2013   31/12/22012 
 

31/12/2013   31/12/2012 
 

31/12/2013   31/12/2012 

Πάγιο Ενεργητικό 310.567.640 321.997.240 219.345.775 222.317.816 97.208.883 95.668.674 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 41.894.135 38.739.622 31.342.182 17.887.240 13.586.276 10.628.184 
Λοιπό Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό  40.777.644 58.678.754 63.453.378 73.483.796 20.137.139 28.039.177 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια - (19.946.891) - - 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις (24.872.989) (23.376.209) (20.419.074) (18.488.428) (17.138.839) (16.458.978) 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια (19.992.267) - - - - - 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις (49.462.298) (29.920.117) (28.419.449) (28.385.565) (22.338.222) (24.548.285) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 298.911.864 
 

346.172.399 
 

265.302.812 
 

266.814.859 
 

91.455.236 
 

93.328.772 
Μερίδιο Οµίλου στην Καθαρή 
Θέση (51%) 152.445.051 176.547.923 135.304.434 136.075.578 46.642.170 47.597.674 

∆ιαφορές προσαρµογές - - 3.103 3.103 41 41 
Αξία Κτήσης σε από κοινού 
ελεγχόµενες επιχειρήσεις 152.445.051 

 
176.547.923 

 
135.307.537 

 
136.078.681 

 
46.642.212 

 
47.597.715 

Πωλήσεις 171.002.180 210.322.252 140.934.411 169.907.590 71.989.390 89.570.789 

Αποσβέσεις  (19.789.886) 
 

(19.696.197) 13.341.564 
 

12.596.876 5.583.249 4.995.002 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.651.350 1.717.665 860.156 1.027.510 509.547 569.304 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.058.104) (1.118.759) (156.941) (127.780) (287.268) (207.150) 

Φόρος εισοδήµατος (4.935.522) (5.056.271) (7.479.854) (6.446.252) (3.587.032) (3.469.014) 
Καθαρά κέρδη χρήσης & 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα 
(100%) 14.236.665 

 
20.743.911 

 
21.829.248 

 
24.405.737 

 
10.313.909 

 
12.732.654 

Καθαρά κέρδη χρήσης & 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα 
(51%) 7.260.699 

 
10.579.394 

 
11.132.916 

 
12.446.926 

 
5.260.093 

 
6.493.653 

Μερίσµατα στον Όµιλο - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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δραστηριότητες που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α), καθώς και η πραγµατοποίηση µελετών παντός 

είδους σχετικά µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.  

• «INTERCONNECTOR GREECE BULGARIA AD» 

O Όµιλος κατέχει το 25% των µετοχών της εταιρείας  INTERCONNECTOR GREECE BULGARIA AD,                                                               
η οποία ιδρύθηκε στις 5/1/2011. Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας µετέχουν η IGI Ποσειδών Α.Ε  µε 
ποσοστό 50% και η βουλγαρική εταιρεία Energy Holding EAD  µε ποσοστό 50%. Σκοπός της εταιρείας 
είναι: α) Η ανάπτυξη,  σχεδιασµός,  χρηµατοδότηση, διαχείριση,  κατασκευή,  λειτουργία και συντήρηση 
του αγωγού  φυσικού αερίου IGB κυριότητός της. β) η ιδιοκτησία του αγωγού της IGB γ) η διαχείριση της 
IGB, η ικανότητα µεταφοράς µέσω αγωγών και η σύναψη συµφωνιών µεταφοράς για την IGB δ) η 
σύναψη συµφωνιών για τη διασύνδεση των αγωγών στα εφαπτόµενα σηµεία και τις εγκαταστάσεις της 
IGB. Το εγγεγραµµένο  µετοχικό κεφάλαιο της “ ICGB AD” στο τέλος του ∆εκεµβρίου 2011 ήταν ΕΥΡΩ 
4.400.000, εκ των οποίων ΕΥΡΩ 4.000.000 ολοσχερώς καταβληµένο. 
Σύµφωνα µε τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, της ICGB AD" στις 25 Οκτωβρίου 2011, 
αποφασίστηκε  η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, για το ποσό  των ΕΥΡΩ 400.000 µε την έκδοση νέων 
µετοχών. Η αύξηση του κεφαλαίου  καταβλήθηκε  την 23η  Ιανουαρίου 2012. Το καταβληµένο µετοχικό 
κεφάλαιο της “ ICGB AD” αυξήθηκε εντός της χρήσης 2013 κατά 2.000.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την 
από 19 ∆εκεµβρίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και στις 31/12/2013 
ανερχόταν στο ποσό των ΕΥΡΩ  6.400.004. 
 
 

17. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 49.059.564 
 

497.019 
 

48.911.742 
 

236.560 

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων 

49.059.564 
 

497.019 
 

48.911.742 
 

236.560 

 
Στο ποσό των €49 εκ. περιλαµβάνεται ρύθµιση οφειλής σηµαντικού πελάτη της Εταιρείας η οποία 
λήγει τον Σεπτέµβριο του 2015.   
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18. Αναβαλλόµενη φορολογία 

Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς 
προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 
ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων.  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αφορολόγητα αποθεµατικά      (541.912)        (468.249)      (541.912)          (468.249) 

Επίδραση από έξοδα δανείων          (8.472)          (10.271)                    -                        -  

Επίδραση από συναλλαγµατικές διαφορές 
αποτίµησης        (64.007)          (17.877)        (60.207)                 (364) 

Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού   (3.065.256)     (1.873.618)                    -                        -  

Έσοδα από δίκτυα ΕΠΑ      (500.996)        (348.763)      (500.996)          (348.763) 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού        828.709           (28.015)                    -                        -  

  (3.351.934)     (2.746.793)   (1.103.115)          (817.376) 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις     

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων   17.559.620      13.504.165    17.559.620       13.504.165  

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων     1.967.940        1.758.900         433.422            333.402  

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία     4.115.056        3.659.677         680.545            536.858  

Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών   (1.866.617)     (1.693.165)      (401.935)          (296.158) 

Αποσβέσεις    (8.379.193)          256.826    (2.829.038)           262.751  

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων     1.509.595           485.727      1.509.595            485.727  

Επιχορηγήσεις παγίων     3.904.686        3.059.738      3.904.685         3.059.737  

Λοιπές προβλέψεις   13.491.744      16.316.147      9.281.178       13.955.183  

Φορολογικές Ζηµιές που θα αναγνωρισθούν 
φορολογικά σε επόµενες χρήσεις     3.522.038      13.752.743      3.522.038       13.752.743  

  35.824.869      51.100.758    33.660.110       45.594.408  

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης   32.472.935      48.353.965    32.556.995       44.777.032  
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  31/12/2011 
Χρεώσεις (Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 
Χρεώσεις (Πιστώσεις) 
Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/2012 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
                     

(468.249) 
                                       

-  
                                       

-  
                    

(468.249) 

Επίδραση από έξοδα δανείων 
                       

(11.687) 
                               

1.417  
                                       

-  
                      

(10.270) 

Επίδραση από συναλλαγµατικές διαφορές 
αποτίµησης 

                       
(10.910) 

                              
(6.967) 

                         
-  

                      
(17.877) 

Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού 
                  

(1.118.863) 
                          

(754.755) 
                                       

-  
                 

(1.873.618) 

Έσοδα από δίκτυα ΕΠΑ 
                     

(293.801) 
                            

(54.962) 
                                       

-  
                    

(348.763) 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 
ενεργητικού 

                       
(34.089) 

                               
6.075  

                                       
-  

                      
(28.014) 

                  
(1.937.599) 

                          
(809.192) -                          

                 
(2.746.791) 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
                  

14.515.522  
                       

(1.011.357) - 
                

13.504.165  

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων 
                    

1.758.900  
                                       

-  - 
                  

1.758.900  

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

                    
4.230.393  

                          
(570.716) - 

                  
3.659.677  

Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα 
καθορισµένων εισφορών 

                  
(1.408.943) 

                                       
-  

                          
(284.222) 

                 
(1.693.165) 

Αποσβέσεις  
                       

905.892  
                          

(649.067) - 
                     

256.825  

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων 
                       

485.727  
                                       

-  - 
                     

485.727  

Επιχορηγήσεις παγίων 
                    

3.178.296  
                          

(118.557) - 
                  

3.059.739  

Λοιπές προβλέψεις 
                  

33.869.498  
                     

(17.553.351) - 
                

16.316.147  
Φορολογικές Ζηµιές που θα 
αναγνωρισθούν φορολογικά σε επόµενες 
χρήσεις 

                                  
-  

                      
13.752.743  - 

                
13.752.743  

                  
57.535.285  

                       
(6.150.305) 

                                       
(284.222)  

                
51.100.758  

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 

                  
55.597.686  

                       
(6.959.497) (284.222) 

                
48.353.965  
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  31/12/2012 
Χρεώσεις (Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 
Χρεώσεις (Πιστώσεις) 
Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
                     

(468.249) 
                            

(73.663) 
                                       

-  
                    

(541.912) 

Επίδραση από έξοδα δανείων 
                       

(10.271) 
                               

1.799  
                                       

-  
                        

(8.472) 

Επίδραση από συναλλαγµατικές διαφορές 
αποτίµησης 

                       
(17.877) 

                            
(46.130) 

                         
-  

                      
(64.007) 

Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού 
                  

(1.873.618) 
                       

(1.191.638) 
                                       

-  
                 

(3.065.256) 

Έσοδα από δίκτυα ΕΠΑ 
                     

(348.763) 
                          

(152.233) 
                                       

-  
                    

(500.996) 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 
ενεργητικού 

                       
(28.015) 

                           
856.724  

    
-  

                     
828.709  

                  
(2.746.793) 

                          
(605.141) 

                                       
-  

                 
(3.351.934) 

    Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις  

                  
13.504.165  

 
                        

4.055.455  
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - 17.559.620 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων 
                    

1.758.900  
                           

209.040  - 
                  

1.967.940  
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

                    
3.659.677  

                           
455.379  - 

                  
4.115.056  

Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα 
καθορισµένων εισφορών 

                  
(1.693.165) 

                          
-  

                          
(173.452) 

                 
(1.866.617) 

Αποσβέσεις  
                       

256.826  
                       

(8.636.019) - 
                 

(8.379.193) 

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων 
                       

485.727  
                        

1.023.868  - 
                  

1.509.595  

Επιχορηγήσεις παγίων 
                    

3.059.738  
                           

844.948  - 
                  

3.904.686  

Λοιπές προβλέψεις 
                  

16.316.147  
                       

(2.824.403) - 
                

13.491.744  
Φορολογικές Ζηµιές που θα 
αναγνωρισθούν φορολογικά σε επόµενες 
χρήσεις 

                  
13.752.743  

                     
(10.230.705) 

                  
3.522.038  

                  
51.100.758  

                     
(15.102.437) 

                          
(173.452) 

                
35.824.869  

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 

                  
48.353.965  

                   
(15.707.578)   (173.452)  

                
32.472.935  
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2011 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) Ιδίων 

Κεφαλαίων 31/12/2012 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
               

(468.250) 
                                    

-  
                                    

-  
                    

(468.250) 

Επίδραση από συναλλαγµατικές διαφορές 
αποτίµησης 

                            
-  

                              
(364) 

                                    
-  

                           
(364) 

Έσοδα από δίκτυα ΕΠΑ 
               

(293.801) 
                         

(54.962) 
                                    

-  
                    

(348.763) 

               
(762.051) 

                         
(55.326)   

                    
(817.377) 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
            

14.515.522  
                    

(1.011.357) 
                                    

-  
                

13.504.165  

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων 
                 

333.402  
                                    

-  
                                    

-  
                     

333.402  

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

              
1.138.726  

                       
(601.867) 

                                    
-  

                     
536.857  

Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών 

               
(108.023) 

                                    
-  

                       
(188.136) 

                    
(296.159) 

Αποσβέσεις  
                 

216.748  
                          

46.003  
                                    

-  
                     

262.752  

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων 
                 

485.727  
                                    

-  
                                    

-  
                     

485.727  

Επιχορηγήσεις παγίων 
              

3.178.295  
                       

(118.557) 
                                    

-  
                  

3.059.738  

Λοιπές προβλέψεις 
            

30.255.907  
                  

(16.300.725) 
                                    

-  
          

13.955.184  

Φορολογικές Ζηµιές που θα αναγνωρισθούν 
φορολογικά σε επόµενες χρήσεις 

                            
-  

                   
13.752.743  

                                    
-  

                
13.752.743  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

            
50.016.306  

                    
(4.233.760) (188.136)  

                
45.594.409  

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

            
49.254.256  

                    
(4.289.086) (188.136)  

                
44.777.032  
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2012 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) Ιδίων 

Κεφαλαίων 31/12/2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
               

(468.250) 
                         

(73.663) 
                                    

-  
                    

(541.912) 

Επίδραση από συναλλαγµατικές διαφορές 
αποτίµησης 

                      
(364) 

                         
(59.843) 

                                    
-  

                      
(60.207) 

Έσοδα από δίκτυα ΕΠΑ 
               

(348.763) 
                       

(152.233) 
                                    

-  
                    

(500.996) 

               
(817.377) 

                       
(285.739) - 

                 
(1.103.115) 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
            

13.504.165  
                     

4.055.455  - 
                

17.559.620  

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων 
                 

333.402  
                        

100.020  - 
                     

433.422  

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

                 
536.857  

                        
143.687  - 

                     
680.545  

Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών 

               
(296.159) 

                                    
-  

                       
(105.777) 

                    
(401.935) 

Αποσβέσεις  
                 

262.752  
                    

(3.091.789) - 
                 

(2.829.038) 

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων 
                 

485.727  
                     

1.023.868  - 
                  

1.509.595  

Επιχορηγήσεις παγίων 
              

3.059.738  
                        

844.948  - 
                  

3.904.685  

Λοιπές προβλέψεις 
            

13.955.184  
                    

(4.674.005) - 
                  

9.281.178  

Φορολογικές Ζηµιές που θα αναγνωρισθούν 
φορολογικά σε επόµενες χρήσεις 

            
13.752.743  

                  
(10.230.705) - 

                  
3.522.038  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

            
45.594.409  

                  
(11.828.521) 

                       
(105.777) 

                
33.660.110  

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

            
44.777.032  

                  
(12.114.260) 

                       
(105.777) 

                
32.556.996  

Τον Ιανουάριο του 2013 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόµος στην Ελλάδα. Ο νέος 
φορολογικός νόµος εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων όπως είναι η αύξηση του φορολογικού

 
συντελεστή από 20%, που ίσχυε µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου 2012, σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά. 

H Εταιρεία και ο Όµιλος λαµβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύµφωνα µε 
το ∆ΛΠ 12, έχει αναπροσαρµόσει ανάλογα την αναβαλλόµενη φορολογία. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναλύετε σε διαφορές που αναµένετε να οριστικοποιηθούν για 
διάστηµα άνω του ενός έτους. Για το ποσό που αφορά την ανάκτηση της φορολογικής ζηµιάς το ποσό 
αυτό λήγει τo 2017 όταν και έχει παρέλθει η πενταετία από το σχηµατισµό της. Η ανακτησιµότητά της 
βασίζεται στα επιχειρηµατικά πλάνα της εταιρείας µε και χωρίς τον ∆ΕΣΦΑ αλλά και από το γεγονός 
ότι η εταιρεία τα τελευταία χρόνια δεν είχε φορολογικές ζηµιές. 
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19. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2013 
 

31/12/2012 31/12/2013 
 

31/12/2012 

Φυσικό αέριο 37.071.983 
 

38.112.385 21.596.977 
 

26.657.227 
Υλικά κατασκευής και 
συντηρήσεως Αγωγού 

Φυσικού Αερίου 
32.582.197 

 
45.160.054 4.832.187 

 
4.143.921 

Σύνολο 69.654.180 83.272.439 26.429.164 30.801.148 

Μείον: Πρόβλεψη 
απαξίωσης 

(9 794 497) 
 

(9 794 497) (1 667 008) 
 

(1 667 008) 

Σύνολο 59.859.683 73.477.942 24.762.156 29.134.140 

 

Το 2013, το ποσό των αποθεµάτων που περιλαµβάνονται στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε ευρώ 

€  1.118.777.049    (2012: € 1.338.437.271 ) για τον Όµιλο και €  1.309.930.453 (2012: 1.598.929.130) 

για την Εταιρεία. 

Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για απαξίωση υλικών 

κατασκευής και συντηρήσεως του ιδιόκτητου αγωγού της φυσικού αερίου συνολικού ποσού. ΕΥΡΩ 

8.127 χιλ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013. Η µητρική εταιρεία του Οµίλου ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε., έχει σχηµατίσει 

πρόβλεψη για απαξίωση υλικών κατασκευής και συντηρήσεως του ιδιόκτητου αγωγού της φυσικού 

αερίου συνολικού ποσού. ΕΥΡΩ 1.667 χιλ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013.  

 

20. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2013   31/12/2012 31/12/2013   31/12/2012 

Πελάτες 367.022.364 608.471.568 354.343.365 600.520.978 
Γραµµάτια εισπρακτέα 
χαρτοφυλακίου 15.600.000 19.623.664 15.600.000 19.623.664 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 4.100.000 200.000 4.100.000 200.000 

Επιταγές εισπρακτέες 20.027 5.112.717 20.027 5.112.717 

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.230.346 1.268.208 1.230.346 1.268.208 

Βραχ. απαιτήσεις κατά θυγατρικών 
επιχειρήσεων & από κοινού ελεγ. 2.099.705 1.362.529 32.622.310 20.126.899 

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων 
επιχειρήσεων 2.143.226 6.411.766 2.143.226   6.411.766 

Εµπορικές Απαιτήσεις 392.215.667 
 

642.450.451 410.059.274 
 

653.264.233 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 
εισπρακτέος                          - 22.510.605                                           - 22.510.605 

Απαιτήσεις φόρων από ελληνικό 
δηµόσιο 40.968.446 38.311.866 40.968.446 38.311.866 

Χρεώστες διάφοροι 20.833.626 13.233.085 1.999.961 2.406.943 

Λογαριασµοί διαχείρισης 
προκαταβολών και πιστώσεων 62.659 82.825 21.477 21.742 

∆εσµευµένες Καταθέσεις 7.251.106                          - 7.251.106                        - 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.380.936 2.031.625 261.360 119.696 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και 
προκαταβολές 141.560.962 195.830.865 146.409.157 193.185.697 

Λοιπές απαιτ..κατά θυγατρικών.επιχ.  
& από κοινού.ελεγ. 7.651.834  -  45.151.834  37.500.000 

Λοιπές Απαιτήσεις 219.709.569 
 

272.000.871 242.063.341 
 

294.056.548 
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Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
Στις απαιτήσεις φόρων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο περιλαµβάνονται κυρίως παρακρατούµενοι φόροι 

από µερίσµατα εταιρειών του Οµίλου.  

 

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 

του ισολογισµού και δεν απαιτείται προεξόφληση. 

 

  
ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
31/12/2013 

 

31/12/2012 

 

31/12/2013   31/12/2012 

Πελάτες (εκτός συνδεόµενα µέρη) 367.022.364   608.471.568   354.343.365   600.520.978 

Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 15.600.000   19.623.664   15.600.000   19.623.664 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 4.100.000   200.000   4.100.000   200.000 

Επιταγές εισπρακτέες 20.027   5.112.717   20.027   5.112.717 

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.230.346   1.268.208   1.230.346   1.268.208 

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 387.972.737   634.676.157   375.293.738   626.725.567 

        

        Ανάλυση εµπορικών απαιτήσεων 

       Ενήµερες 76.066.701   152.315.936   63.387.703   144.365.346 

Σε καθυστέρηση-µη απ/νες (έως 30 ηµ.) 67.378.749   74.093.707   67.378.749   74.093.707 

Σε καθυστέρηση-µη απ/νες (έως 60 ηµ.) 44.818.739   122.096.742   44.818.739   122.096.742 

Σε καθυστέρηση-µη απ/νες (έως 90 ηµ.) 45.098.905     69.432.320    45.098.905   69.432.320  

Σε καθυστέρηση-µη απ/νες (έως 180 ηµ.) 60.467.707   95.652.784    60.467.707   95.652.784  

Σε καθυστέρηση-µη απ/νες (πάνω από 180 ηµ.) 17.350.480   41.321.468    17.350.480   41.321.468  

Αποµειωµένες 76.791.455   79.763.200   76.791.455   79.763.200 

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 387.972.737   634.676.157   375.293.738   626.725.567 

 

Σε καθυστέρηση θεωρούνται οι ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις για τις οποίες έχει περάσει η περίοδος 

πίστωσης η οποία είναι 20 ηµέρες. Αποµειωµένες θεωρούνται οι απαιτήσεις οι οποίες είτε είναι σε 

καθυστέρηση είτε είναι ενήµερες και για τις οποίες υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία δεν 

θα ανακτήσει µέρος της απαίτησής της και για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη σχηµατισµού 

πρόβλεψης.  

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης, ο Όµιλος σχηµάτισε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

ποσού ΕΥΡΩ 507.478 το οποίο ποσό αφορά την Εταιρεία. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης 1η Ιανουαρίου 79.763.200 82.865.746 79.763.200 82.865.746 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 507.478 27.374.024 507.478 27.374.024 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (555.011) (30.476.570) (555.011) (30.476.570) 
Μη Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (εισπράξεις 
πελατών)  (2.924.211) - (2.924.211) - 

Τελικό υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου  76.791.455 79.763.200 76.791.455 79.763.200 

 

Σύνολο 611.925.236 
 

914.451.322 652.122.615 
 

947.320.781 

Μείον: Προβλέψεις (76.791.455) (79.763.200) (76.791.455) (79.763.200) 

Υπόλοιπο 535.133.781 834.688.122 575.331.159 867.557.581 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 56 

Η πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων διενεργείται : 

 

α) Από τη Μητρική Εταιρεία για το σύνολο των εµπορικών απαιτήσεων οι οποίες παρουσιάζουν 

καθυστέρηση έξι ( 6 ) µηνών από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσόν κρίνεται 

επισφαλές προς είσπραξη. 

β) Από τη θυγατρική ∆ΕΣΦΑ ΑΕ όταν έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα 

οφειλόµενα σε αυτήν ποσά, σύµφωνα µε τους όρους της κάθε συµφωνίας. 

γ) Η Εταιρεία προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της έχει λάβει από τους πελάτες της εγγυητικές 

επιστολές ποσού € 133 εκ. 

  

21. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη 
ζήτηση. Πιο συγκεκριµένα: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Ταµείο 9.069 10.340 6.528 5.924 

Καταθέσεις όψεως  11.670.553 64.040.927 929.188 7.029.207 
Καταθέσεις 
προθεσµίας 142.323.280 102.630.650 98.561.764 62.546.589 

Υπόλοιπο 154.002.901 
 

166.681.917 
 

99.497.481 
 

69.581.721 

Οι προθεσµιακές καταθέσεις του Οµίλου κατά την 31.12.2013 ανέρχονται στο ύψος του συνολικού 
ποσού ΕΥΡΩ 142.323 χιλ. (2012: ΕΥΡΩ 102.630 χιλ.), µέρος των οποίων προέρχονται από την 
εταιρεία ∆ΕΠΑ  (ΕΥΡΩ 98.561 χιλ.) και το υπόλοιπο ποσό από την εταιρεία ∆ΕΣΦΑ. Όλες οι 
καταθέσεις του Οµίλου είναι σε ευρώ, εκτός µιας κατάθεσης όψεως στην Εταιρεία σε ∆ολάρια ΗΠΑ  
1.215,87 (ΕΥΡΩ: 881,46).  

22. Μετοχικό Κεφάλαιο  

Κατά την 31/12/2013, το καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 
ΕΥΡΩ 991.238.046 (2012:ΕΥΡΩ 991.238.046) διαιρούµενο σε 11.258.951 (2012:11.258.951) κοινές 
ονοµαστικές µετοχές  ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 88,04  εκάστη. 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2013, µέτοχοι αυτής ήταν οι 
ακόλουθοι: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2013 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ (ΤΑΙΠΕ∆) 

 

7.318.318 
 

 

65,00% 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 3.940.633  35,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 11.258.951  100,00% 
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23. Αποθεµατικά  

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΟΜΙΛΟΥ 
 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αξία ακινήτων 
και λοιπών 
παγίων 

αποκτηθέντων 
δωρεάν 

  Αποθεµατικό 
από 

µετατροπή 
κεφαλαίου σε 

ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεµατικά  

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

ειδικών 
διατάξεων 
νόµων  

Αποθεµατικό 
χρεογράφων 

διαθέσιµων προς 
πώληση 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2012 

32.288.084 448.858 12.228 81.739.293 2.781.243 - 117.269.705 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 8.977.000 - - - - 36.438 9.013.438 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2012  

41.265.084 448.858 12.228 81.739.293 2.781.243 36.438 126.283.143 

        
Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013  

41.265.084 448.858 12.228 81.739.293 2.781.243 36.438 126.283.143 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 7.690.000 - - (362.598) 362.598 (39.821) 7.650.179 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 

48.955.084 448.858 12.228 81.376.695 3.143.841 (3.383) 133.933.322 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

  Αποθεµατικό από 
µετατροπή 

κεφαλαίου σε ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεµατικά  

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων  

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 22.012.584 12.228 81.739.293 2.825.363 106.589.468 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 4.455.000 - - - 4.455.000 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2012  

26.467.584 12.228 81.739.293 2.825.363 111.044.468 

      
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013  26.467.584 12.228 81.739.293 2.825.363 111.044.468 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 5.790.000 - (362.598) 362.598 5.790.000 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2013 

32.257.584 12.228 81.376.695 3.187.961 116.834.468 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» 
- µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι 
υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 

1
/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό 

αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε 
συσσωρευµένες ζηµιές. 

Τα υπόλοιπα αποθεµατικά δηµιουργήθηκαν είτε µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι 
οποίες, παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της 
διανοµής τους προς τους µετόχους, ή  παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας 
επενδύσεων, είτε µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης των αφορολογήτων αποθεµατικών, που σχηµατίστηκαν 
µε βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994, µε τον  νόµο 4172/2013 επιβλήθηκε φόρος 15% κατά τη 
διανοµή ή κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεµατικών  έως τις 31.12.2013. ∆ιανοµή ή 
κεφαλαιοποίηση αυτών των αποθεµατικών το 2014, θα οδηγήσει σε φόρο 19%  και αν δεν έχουν 
διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το 2014, τα συγκεκριµένα αφορολόγητα αποθεµατικά θα πρέπει να 
συµψηφιστούν µε συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η δυνατότητα να 
διατηρείται λογαριασµός αφορολόγητων αποθεµατικών του Ν.2238/1994 καταργείται.  

24. Μερίσµατα και κέρδη ανά µετοχή 

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. 

 

Την 28/05/2014,  το ∆ιοικητικό 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 πρόταση τελεί υπό την 
έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης.  

 

Κέρδη ανά µετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως ακολούθως :                                                 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/12/2013   1/1-31/12/2012   1/1-31/12/2013   1/1-31/12/2012 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς 
µετόχους της Εταιρείας 146.701.254  133.400.264  144.356.074  106.718.538 

        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 11.258.951  11.258.951  11.258.951  11.258.951 

        

Βασικά και αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά 
µετοχή (Σε Ευρώ ανά µετοχή) 13,03  11,85  12,82  9,48 
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25. ∆άνεια 

Τα δάνεια του Οµίλου έχουν χορηγηθεί από τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού και είναι 
εκπεφρασµένα σε ευρώ. 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 χρήσης 
της εκάστοτε περιόδου. Τα δάνεια του Οµίλου αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε ΕΥΡΩ 31/12/2013 
 

31/12/2012     

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 

Υποχρεώσεις 
Μακρ/σµες 

Υποχρεώσεις  
Βραχ/σµες 

Υποχρεώσεις 
Μακρ/σµες 

Υποχρεώσεις 

Χρόνος 
αποπληρωµής 
µακρ/σµων 

υποχρεώσεων 

Επιτόκιο 
δανειο/σης 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (1)  4.000.000 8.000.000 
 

4.000.000 12.000.000 25/10/2016 4,57% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (2)  4.000.000 8.000.000 
 

4.000.000 12.000.000 25/10/2016 4,52% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (3)  5.000.000 12.500.000 
 

5.000.000 17.500.000 25/04/2017 4,52% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (4)  7.000.000 28.000.000 
 

7.000.000 35.000.000 15/05/2018 5,55% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (5)  545.455 9.272.727 
 

545.455 9.818.182 17/07/2031 4,48% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (6)  1.083.333 7.583.333 
 

1.083.333 8.666.667 17/07/2021 4,33% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (7)  833.333 6.666.667 
 

833.333 7.500.000 10/07/2022 4,89% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (8)  454.545 8.181.818 
 

454.545 8.636.364 10/07/2032 4,98% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  (9)  1.304.348 24.130.435 
 

1.304.348 25.434.783 31/01/2033 4,62% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  (10) 1.400.000 28.700.000 
 

1.400.000 30.100.000 31/05/2035 3,88%  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  (11) - 30.000.000 
 

- 30.000.000 20/12/2032 3,26% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  (12) - 25.000.000 
 

- - 21/10/2033 3,66% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (13)     7.076.250 38.921.146 
 

7.076.250 45.997.395 19/03/2020 4,98%  

ETE FACTORING - - 
 

13.311.132 - 
  

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
∆ΑΝΕΙΩΝ 

- - 
 

100.377.189 - 
  

Σύνολο Υποχρεώσεων 32.697.264 234.956.126 
 

146.385.585 242.653.391 
 

Για τα ανωτέρω δάνεια αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Τα δάνεια από (1) έως (13) αφορούν στην εταιρεία ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. 

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (1) αξίας ΕΥΡΩ 40.000.000 εκδόθηκε την 

12/11/1996 και λήγει την 25/10/2016. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά 

τη χρονική περίοδο 25/10/2007 έως 25/10/2016. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 

4.000.000.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2) αξίας ΕΥΡΩ 40.000.000 εκδόθηκε την 

18/12/1996 και λήγει την 25/10/2016. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση 

κατά τη χρονική περίοδο 25/04/2007 έως 25/10/2016. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 

4.000.000.   

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (3) αξίας ΕΥΡΩ 50.000.000 εκδόθηκε την 

24/09/1997 και λήγει την  25/04/2017. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση 

κατά τη χρονική περίοδο 25/10/2007 έως 25/04/2017. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 

5.000.000.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (4) αξίας ΕΥΡΩ 70.000.000 εκδόθηκε την 

15/06/1998 και λήγει την 15/05/2018. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά 

τη χρονική περίοδο 15/05/2009 έως 15/05/2018. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 
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7.000.000.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (5) εκδόθηκε την 17/07/2006 αξίας ΕΥΡΩ 

12.000.000 και λήγει την 17/07/2031. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά 

τη χρονική περίοδο 17/07/2010 έως 17/07/2031. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  ΕΥΡΩ 

545.455 

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (6) εκδόθηκε την 17/07/2006 αξίας 13.000.000 

και λήγει την 17/07/2021. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική 

περίοδο 17/07/2010 έως 17/07/2021. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  ΕΥΡΩ 1.083.333.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (7) αποτελεί προέκταση του ανωτέρω δανείου 

6, εκδόθηκε την 10/07/2007 αξίας ΕΥΡΩ 10.000.000 και λήγει την 10/07/2022. Το κεφάλαιο έχει 

σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 10/07/2011 έως 10/07/2022. Η 

ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 833.333. 

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (8) αποτελεί προέκταση του ανωτέρω δανείου 

5, εκδόθηκε την 10/07/2007 αξίας ΕΥΡΩ 10.000.000 και λήγει την 10/07/2032. Το κεφάλαιο έχει 

σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 10/07/2011 έως 10/07/2032. Η 

ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 454.545. 

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (9) εκδόθηκε την 31/1/2008 αξίας ΕΥΡΩ 

30.000.000 και λήγει την 31/01/2033. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση 

κατά τη χρονική περίοδο 31/07/2010 έως 31/01/2033. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  ΕΥΡΩ 

1.304.348.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (10) εκδόθηκε την 31/5/2010 αξίας ΕΥΡΩ 

35.000.000 και λήγει την 31/05/2035. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση 

κατά τη χρονική περίοδο 30/11/2010 έως 31/05/2035. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  ΕΥΡΩ 

1.400.000.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (11) αξίας ΕΥΡΩ 30.000.000 εκδόθηκε την 

19/12/2012 και λήγει την 20/12/2032. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση 

κατά τη χρονική περίοδο 19/06/2017 έως 20/12/2032. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  ΕΥΡΩ 

1.875.000.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (12) αξίας ΕΥΡΩ 25.000.000  εκδόθηκε την 

21/10/2013 και λήγει την 21/10/2033. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση 

κατά τη χρονική περίοδο 21/04/2018 έως 21/10/2033. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  ΕΥΡΩ 

1.562.000.   

• Το δάνειο της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος (13)  εκδόθηκε την 18/3/2008 και λήγει την 19/03/2020. 

Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 19/03/2009 

έως 19/03/2020. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  ΕΥΡΩ 7.076.250.  

• O ∆ΕΣΦΑ προέβει στην υπογραφή της υπ’αρίθµ.577/17/10/2012 Σύµβασης Πρακτορείας 

Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (Factoring) µε Αναγωγή και της συµπληρωµατικής Σύµβασης, 

Ενεχυρίασης Απαίτησης στις 17/10/2012 µε την «Εθνική Factors Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορείας 

Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων», µε Ανώτατο Όριο Προεξοφλήσεως ΕΥΡΩ 15.000.000.      

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 τη χρήση 2013. 

Την 15/06/2012 η µητρική Εταιρεία του Οµίλου ∆ΕΠΑ Α.Ε υπέγραψε δάνειο ποσού ΕΥΡΩ 100.000.000 

µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε διάρκεια και ηµεροµηνία αποπληρωµής 6 µήνες και 

επιτόκιο 6,5%. Το δάνειο ήταν εγγυηµένο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε προµήθεια 1%. Με την 

υπ’αριθµόν 2/90276/0025 Απόφαση, παρατάθηκε η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την κάλυψη του παραπάνω ποσού για 3 µήνες από την ηµεροµηνία 
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της αρχικής λήξης (15/12/2012) και το επιτόκιο ορίστηκε στο 8% συµπεριλαµβανοµένης και της εισφοράς 

του Ν.128/75 πλέον προµήθειας 1,25% µε έναρξη τοκοφορίας από την ηµεροµηνία έναρξης της 

παράτασης. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σχετική της απόφαση ενέκρινε το ως άνω δάνειο και την 

εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου που το συνοδεύει ως κρατική ενίσχυση συµβατή µε το ευρωπαϊκό 

δίκαιο (κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων). Το δάνειο παρατάθηκε µέχρι 15/8/2013 οπότε και 

αποπληρώθηκε. 

 

26.Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 

Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 

απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, 

κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων, προεξοφλούµενο στην παρούσα του 

αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου 

επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 

πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως 

µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  

Κατά το έτος 2013, το προεξοφλητικό επιτόκιο ορίστηκε σε 3,20% (2012: 2,70%) προκειµένου να 

αντανακλά το επιτόκιο των εταιρικών οµολόγων της Ευρωζώνης. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε ως 

βάση για τον καθορισµό του επιτοκίου προεξόφλησης η απόδοση του εταιρικού δείκτη οµολόγων 

iBoxx AA-rated Euro corporate bond  10+  κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού (31/12/2013).  

Η υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδοτήσεως, προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε από 

ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών.  

Η Εταιρεία από τη χρήση 2012 καταβάλλει µέσω ασφαλιστικού προγράµµατος τµήµα της 

αποζηµίωσης συνταξιοδότησης ή θανάτου των εργαζοµένων. 

Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013 

 
31/12/2012 

 
31/12/2013 

 
31/12/2012 

Αριθµός εργαζοµένων 291 
 

297 
 

56 
 

59 

        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων: 

       
Αµοιβές προσωπικού 14.814.096 

 
16.148.165 

 
4.248.692 

 
4.638.227 

Έξοδα αποζηµιώσεων προσωπικού 739.950 
 

829.290 
 

31.739 
 

- 

Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 3.488.601 
 

2.525.212 
 

785.259 
 

549.101 

Κόστος 19.042.647 
 

19.502.667 
 

5.065.690 
 

5.187.328 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από υπηρεσία 

802.334 
 

1.649.118 
 

66.810 
 

975.586 

Συνολικό κόστος 19.844.981 
 

21.151.785 
 

5.132.500 
 

6.162.914 
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Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013 

 
31/12/2012 

 
31/12/2013 

 
31/12/2012 

Ποσά αναγνωρισµένα στον Ισολογισµό 
       

Παρούσα αξία υποχρέωσης 10.657.209 
 

11.022.108 
 

1.071.568 
 

1.203.492 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό 10.657.209 
 

11.022.108 
 

1.071.568 
 

1.203.492 

 
  

 
  

 
  

 
  

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 506.998 
 

734.112 
 

17.307 
 

186.478 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 277.193 
 

628.197 
 

31.360 
 

177.758 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας - 
 

(313.933) 
 

- 
 

(313.933) 

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 40.845 
 

1.171.250 
 

40.845 
 

1.171.250 

Συνολικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 825.036 
 

2.219.626 
 

89.512 
 

1.221.553 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 11.022.107 
 

15.608.312 
 

1.203.492 
 

5.153.507 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 506.998 
 

734.112 
 

17.307 
 

186.478 

Κόστος τόκου 277.193 
 

628.197 
 

31.360 
 

177.758 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (864.533) 
 

(5.060.179) 
 

(156.322) 
 

(4.230.889) 

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 40.845 
 

1.171.250 
 

40.845 
 

1.171.250 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - 
 

(313.933) 
 

- 
 

(313.933) 

Αναλογιστική ζηµιά/(κέρδος)-οικονοµικές υποθέσεις (498.278) 
 

783.627 
 

(64.277) 
 

(457.000) 

Αναλογιστική ζηµιά/(κέρδος)-δηµογραφικές υποθέσεις - 
 

(995.868) 
 

- 
 

(131.668) 

Αναλογιστική ζηµιά/(κέρδος)-εµπειρία περιόδου 172.877 
 

(1.533.410) 
 

(837) 
 

(352.011) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 10.657.209 
 

11.022.108 
 

1.071.568 
 

1.203.492 

Προσαρµογές 

Προσαρµογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 498.278 
 

212.241 
 

64.277 
 

588.668 

Εµπειρικές προσαρµογές στις υποχρεώσεις (172.877) 
 

1.533.410 
 

837 
 

352.011 

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζηµιά) στην Καθαρή Θέση 325.401 
 

1.745.651 
 

65.114 
 

940.679 

Άλλες προσαρµογές στην Καθαρή Θέση - 
 

- 
 

- 
 

- 

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση 325.401 
 

1.745.651 
 

65.114 
 

940.679 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 11.022.107 
 

15.608.311 
 

1.203.492 
 

5.153.507 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (864.533) 
 

(5.060.179) 
 

(156.322) 
 

(4.230.889) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 825.036 
 

2.219.626 
 

89.512 
 

1.221.553 

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση (325.401) 
 

(1.745.651) 
 

(65.114) 
 

(940.679) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 10.657.209 
 

11.022.108 
 

1.071.568 
 

1.203.492 
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Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 της 
Μητρικής Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης κατά την 31/12/2013:   

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης 

Μέθοδος της Προβεβληµένης 

Πιστούµενης Μονάδος 

 

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 1,75% 

Μέση ετήσια αύξηση µισθοδοσίας 1,00% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,20% 

  ∆ιάρκεια υποχρεώσεων                                                                                          10,73     

 

Αντίστοιχα τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης της 
31ης ∆εκεµβρίου 2012 της Μητρικής Εταιρείας είχαν ως ακολούθως,  

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης  :   

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης 

Μέθοδος της Προβεβληµένης 

Πιστούµενης Μονάδος 

 

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2,00% 

Μέση ετήσια αύξηση µισθοδοσίας 1,00% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,70% 

  ∆ιάρκεια υποχρεώσεων                                                                                          11,3    

 

 

  Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσµάτων : 

 

  Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις εκπόνησης της αναλογιστικής µελέτης. 

 

  Έτσι κατά  την 31/12/2013: 

 

   Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο, τότε η Παρούσα Αξία Υποχρέωσης θα ήταν  
χαµηλότερη  κατά 5,1%. 

 
Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% χαµηλότερο, τότε η Παρούσα Αξία Υποχρέωσης θα ήταν  
υψηλότερη κατά 5,4%. 
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27.Κρατικές επιχορηγήσεις  

Οι επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται ως 
έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων –κυρίως µηχανολογικού 
εξοπλισµού- που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η 
επιχορήγηση, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων 
µηχανηµάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας. 
Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 

Για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής και της εγκατάστασης του δικτύου µεταφοράς φυσικού αερίου 
σε όλη την Ελλάδα, η Μητρική Εταιρεία του Οµίλου από την σύστασή της άρχισε να λαµβάνει 
επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την 1/1/1997 όλες οι 
επιχορηγήσεις λαµβάνονταν µέσω του Ελληνικού ∆ηµοσίου  βάσει αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας και θεωρούνταν σαν άµεσες εισφορές κεφαλαίου. Όσες επιχορηγήσεις ελήφθησαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο µέχρι την 31

η
 ∆εκεµβρίου 1996 απεικονίζονται στον 

συνηµµένο ενοποιηµένο ισολογισµό σαν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και αποσβένονται στη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Οι επιχορηγήσεις οι οποίες ελήφθησαν µετά 
την 31 ∆εκεµβρίου 1996 µετατράπηκαν σε µετοχικό κεφάλαιο. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση υπ’ 
αριθµ. 39075/161 της 9

ης
 Ιουνίου 2003, οποιαδήποτε µελλοντική επιχορήγηση λαµβάνεται από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο θα πρέπει να απεικονίζεται στο λογαριασµό «Επιχορηγήσεις» στους αντίστοιχους 
ισολογισµούς. 

Η µεταβολή των επιχορηγήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2013 
 

31/12/2012 31/12/2013 
 

31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης 298.644.994 280.445.602 36.188.953 37.486.296 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 22.885.143 
 

30.189.392 - - 

Απoσβέσεις επιχορηγήσεων (13.483.703) 
 

(11.640.412) (1.296.511) 
 

(1.297.343) 

Προσαρµογές (2.461.554) 
 

(349.588) - - 

Σύνολο 305.584.878 
 

298.644.994 
 

34.892.443 
 

36.188.953 

 

28.Προβλέψεις & Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα, συνολικού ποσού  ΕΥΡΩ 45,0 εκ (2012:  ΕΥΡΩ 
20,2 εκ.), αφορούν σχηµατισµένες προβλέψεις για εκδίκαση αγωγών τρίτων έναντι της Μητρικής 
Εταιρείας ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. ποσού ΕΥΡΩ 5,8 εκ., προβλέψεις για εκδίκαση αγωγών τρίτων έναντι της  
∆ΕΣΦΑ ΑΕ ποσού ΕΥΡΩ 20,1 εκ., για προβλέψεις προµηθειών υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου 
προηγούµενων χρήσεων ποσού ΕΥΡΩ 17,8 εκ. της ∆ΕΣΦΑ ΑΕ,  καθώς και  προβλέψεις για τόκους 
υπερηµερίας υποχρεώσεων Μητρικής ποσού  ΕΥΡΩ 1,3 εκ.    

Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων, υφίστανται αγωγές για αποζηµιώσεις 
λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 22.478 χιλ. για τις οποίες η νοµική 
υπηρεσία της ∆ΕΣΦΑ εκτιµά ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλλει, µετά την έκδοση 
τελεσίδικων ή αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ποσό µεγαλύτερο των ΕΥΡΩ 10.045 χιλ. το 
οποίο θα προσαυξήσει την αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων κατά την ηµεροµηνία 
οριστικοποίησης των σχετικών αξιώσεων.  Επιπλέον, υφίστανται κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία 
αγωγές τρίτων (πλην των απαλλοτριώσεων) κατά της εταιρείας ποσού  ΕΥΡΩ 48.479 χιλ. ενώ 
υφίστανται και αγωγές της εταιρείας κατά τρίτων ποσού ΕΥΡΩ 34.138 χιλ. Η ∆ΕΣΦΑ για τις 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις σχηµάτισε επιπλέον πρόβλεψη για τη χρήση 2013 ποσού ΕΥΡΩ 6.503 χιλ. 
για αγωγές.  
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29.Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Εγγυήσεις Πελατών 1.277.003 507.820 1.087.883 315.700 

Εγγυήσεις Προµηθευτών 2.500 - 2.500 - 

Μελλοντικά έσοδα από παραχώρηση 
δικαιώµατος χρήσεως δικτύου 597.107.787 607.963.565 597.107.787 607.963.565 

Σύνολο 598.387.290 
 

608.471.385 

 
598.198.170 

 
608.279.265 

Το δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης των περιοχών Αττικής, Θεσσαλίας και 
Θεσσαλονίκης είναι κυριότητας της  ∆ΕΠΑ  η οποία παραχωρεί το δικαίωµα χρήσης του δικτύου στις 
θυγατρικές Εταιρείες Παροχής Αερίου. Σαν αντιστάθµιση για την παραχώρηση του δικαιώµατος 
χρήσης, η ∆ΕΠΑ  καταχωρεί αναβαλλόµενο έσοδο το οποίο αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µε 
συντελεστή απόσβεσης τον ίδιο µε αυτόν των δικαιωµάτων χρήσεως.  

30.Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2013 

 

31/12/2012   31/12/2013 

 

31/12/2012 

Προµηθευτές 72.500.992 

 

267.785.936 46.047.837 

 

232.332.993 

Επιταγές πληρωτέες 216.131 

 

281.796                     - 

 

                            - 

Προκαταβολές Πελατών 2.581.621 

 

2.465.780                     - 

 

                            - 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 19.232.997 

 

14.988.986 19.232.997 

 

14.988.986 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 521.459 

 

337.845 115.047 

 

71.093 

Υποχρεώσεις προς Θυγατρικές 
& συνδεδεµένες εταιρείες 376.986 

 
103.828 105.683.568 

 
117.764.997 

Πιστωτές διάφοροι 1.609.108 

 
25.360.350 348.348 

 
400.141 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 
παθητικού 88.097.048 

 
154.689.403 89.324.075 

 
150.739.629 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 32.889.041 

 
28.869.389 37.378.528 

 
35.736.369 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 11.349.449 

 
18.355.562 2.245.170 

 
1.591.793 

Σύνολο 229.374.832 

 

513.238.874 
 

300.375.570 

 

553.626.001 
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Από 23ης ∆εκεµβρίου 2003 η ∆ΕΠΑ 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 ∆ΕΠΑ 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 ∆ΕΠΑ 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 ∆ΕΠΑ. Η ∆ΕΠΑ 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 ∆ΕΠΑ στο 
διαιτητικό δικαστήριο που προβλέπει η σύµβαση. Ταυτόχρονα, η ∆ΕΠΑ, 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 ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο 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 
∆ΕΠΑ αναφορικά µε τις ελλειµµατικές παραδόσεις αερίου από την BOTAS, αναµένεται ακόµη η 
απόφαση. Το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι η αναθεώρηση του Κ ισχύει όχι από τον Απρίλιο του 2008 
αλλά από τις 15 Σεπτεµβρίου 2009. Το ∆ικαστήριο 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 ∆ικαστήριο 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. 
∆εδοµένου ότι το ∆ικαστήριο 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 ∆ΕΠΑ δεν είναι σε θέση επί της 
παρούσης να προχωρήσει σε ποσοτικοποίηση κάποιας άλλης εκτίµησης στις οικονοµικές καταστάσεις 
της ∆ΕΠΑ.  

31.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 
κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο 
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του 
Οµίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι 
κίνδυνοι αυτοί στη χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  

Όπως προαναφέρεται τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές 
καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες 
σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

Ι. Κίνδυνος αγοράς 

� Κίνδυνος επιτοκίου:. Κατά την 31/12/2013, το 100% των συνολικών µακροπρόθεσµων και 
βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια σταθερού επιτοκίου και κατά 
συνέπεια ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται µε τη µεταβολή των επιτοκίων των 
δανειακών του υποχρεώσεων. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των 
επιτοκίων και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των 
δανείων και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου.  
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� Συναλλαγµατικός κίνδυνος:  Ο Όµιλος αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο από την µεταβολή 
της ισοτιµίας του δολαρίου κυρίως όσον αφορά τις συναλλαγές προµήθειας φυσικού αερίου οι 
οποίες πραγµατοποιούνται βάση συµβάσεων µε προµηθευτές του εξωτερικού που είναι 
εκπεφρασµένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. Την 31/12/2013, εάν η συναλλαγµατική  ισοτιµία του ευρώ 
έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε  ενισχυθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν 
σταθερές, τα προ φόρων αποτελέσµατα της µητρικής και του Οµίλου θα είχαν αυξηθεί κατά 
ΕΥΡΩ 10.161 χιλιάδες και αντίστοιχα τα µετά φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου της κλειόµενης 
χρήσεως θα εµφανίζονταν αυξηµένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 7.519 χιλιάδων, όπως θα προέκυπταν 
από την αποτίµηση των αγορών και των υποχρεώσεων προς προµηθευτές που είναι 
εκπεφρασµένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, εάν η συναλλαγµατική  ισοτιµία του ευρώ 
έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε  µειωθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν 
σταθερές, τα προ φόρων αποτελέσµατα της µητρικής και του Οµίλου θα εµφανίζονταν µειωµένα 
κατά ΕΥΡΩ 12.419 χιλιάδες και αντίστοιχα τα µετά φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου της κλειόµενης 
χρήσεως θα εµφανίζονταν µειωµένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 9.190 χιλιάδων, όπως θα προέκυπταν 
από την αποτίµηση των αγορών και των υποχρεώσεων προς προµηθευτές που είναι 
εκπεφρασµένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. 

 

� Κίνδυνος τιµής: Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κίνδυνο από τις µεταβολές στις τιµές των ανταγωνιστικών 
προϊόντων του φυσικού αερίου καθώς το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στην τιµή 
του πετρελαίου και οι τιµές πώλησής του είναι εν µέρει ρυθµισµένες σε σχέση µε ανταγωνιστικά 
καύσιµα. Ο Όµιλος διαµορφώνει την τιµολογιακή του πολιτική µε βάση την τιµή προµήθειας του 
φυσικού αερίου. 

 
� ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες 
χονδρικής και λιανικής πώλησης του Οµίλου. 

Η µητρική έχει σαφή πιστωτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται µε συνέπεια. Συγκεκριµένα, οι πελάτες 
έχουν πίστωση 20 ηµερών από τον χρόνο κατανάλωσης, εκτός από τους πελάτες που είναι Ν.Π.∆.∆. 
όπου η πίστωση έχει οριστεί από την ∆ιοίκηση του Οµίλου στις 120 ηµέρες. Σε περίπτωση υπέρβασης  
των ανωτέρω προθεσµιών εξόφλησης λογίζονται τόκοι στους πελάτες. 

Ο Όµιλος έχει συγκέντρωση των πωλήσεων, καθώς το 21,13% περίπου των συνολικών του 
πωλήσεων πραγµατοποιείται προς την ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε., 12,89% προς την 
Elpedison Ενεργειακή Α.Ε, και 9,50% προς την Αλουµίνιον Α.Ε.  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών της, 
το µέγεθος και τα όρια των παρεχόµενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι  
ο πιστωτικός κίνδυνος καλύπτεται από τις εξασφαλίσεις και από τις προβλέψεις που έκρινε  
απαραίτητες την στιγµή αυτή σε συνδυασµό και µε τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την 
Εταιρεία για παροχή εγγυήσεων και χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµής από υπερήµερους πελάτες 
ιδίως Ηλεκτροπαραγωγούς. Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος 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 µειωµένα µε την αξία των εγγυήσεων και ενεχύρων, 
όπως αυτά απεικονίζονται στην Σηµείωση 33. 

Η Εταιρεία έχει απαιτήσεις από επιχειρήσεις και οντότητες που υπάγονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο για 
τις οποίες δεν προέκυψε αποµείωση µετά τη σχετική εξέταση που πραγµατοποίησε η Εταιρεία.  

 

ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και 
πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες 
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εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε 
πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων. 

Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και των 
υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες 
διευθέτησης αυτών. 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

       Κατά την 31/12/2013 Μέχρι 1 έτος   
Από 1 έως 
και 2 έτη 

  
Από 2 έως 
και 5 έτη  

Πάνω από 
5 έτη 

∆άνεια 32.697.264 
 

32.704.348 
 

79.925.543 
 

122.326.235 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 229.374.832 

 
- 

 
- 

 
- 

                

Κατά την 31/12/2012 Μέχρι 1 έτος   
Από 1 έως 
και 2 έτη 

  
Από 2 έως 
και 5 έτη  

Πάνω από 
5 έτη 

∆άνεια 146.385.585 
 

32.704.348 
 

89.488.043 
 

120.461.000 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 513.238.874 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
       

Κατά την 31/12/2013 Μέχρι 1 έτος   
Από 1 

έως και 2 
έτη 

  
Από 2 

έως και 5 
έτη 

 
Πάνω 

από 5 έτη 

∆άνεια - 
 

- 
 

- 
 

- 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

300.375.570 
 

- 
 

- 
 

- 

        

Κατά την 31/12/2012 Μέχρι 1 έτος   
Από 1 

έως και 2 
έτη 

  
Από 2 

έως και 5 
έτη 

 
Πάνω 

από 5 έτη 

∆άνεια 100.377.189 
 

- 
 

- 
 

- 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

553.626.001 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

       

 
To 2013, η Εταιρεία βελτίωσε τις ταµειακές της ροές και αποπλήρωσε το βραχυπρόθεσµο δανεισµό 
της, ως αποτέλεσµα των αυξηµένων εισπράξεων από τους πελάτες της, στα πλαίσια σταδιακής 
επίλυσης των  προβληµάτων ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 
 
 

ΙV. ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Σκοπός του Οµίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας 
συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους µετόχους του και οφέλη στους λοιπούς 
ενδιαφερόµενους καθώς και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δοµής, η οποία θα µειώνει το κόστος 
κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το 
καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως οι συνολικές 
υποχρεώσεις µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια 
που εµφανίζονται στον Ισολογισµό. Πιο συγκεκριµένα: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013   31/12/2012 

 

31/12/2013   31/12/2012 

Σύνολο Υποχρεώσεων  1.468.477.964 
 

1.866.051.475 

 

941.666.978 
 

1.302.780.702 

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα (Σηµείωση 21) (154.002.901) 
 

(166.681.917) 
 

(99.497.481) 
 

(69.581.721) 

Καθαρό χρέος 1.314.475.063 
 

1.699.369.558 

 

842.169.497 
 

1.233.198.981 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.721.083.293 
 

1.610.218.751 
 

1.507.444.518 
 

1.399.045.160 

Καθαρό χρέος/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 76%   106% 

 

56%   88% 

V. Γνωστοποιήσεις σχετικές µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων οι οποίες αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική τους αξία.   
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32.Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Μέρη 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού 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 1/1-31/12/2012 και την 1/1-31/12/2013, αντίστοιχα, 
ήταν οι εξής:   

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2012 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2012 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2012 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2012 

  

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 

320.337.239 961.382 36.400.598 221.410 395.015.042 
 

262.743.788 99.581.719 
 

114.293.459 

Συναλλαγές µε εταιρείες 
που δεν ενοποιούνται 

18.131.844 158.857 7.867.796 48.827 18.131.844 158.857 
 

7.867.796 
 

48.827 

                

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2013 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2013 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2013 

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2013 

 

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 

267.663.961 1.457.654 40.677.929 405.222 313.425.221 
 

200.010.609 113.225.057 
 

107.830.649 

Συναλλαγές µε εταιρείες 
που δεν ενοποιούνται 

8.644.704 766.360 3.150.025 36.818 8.644.704 766.360 
 

3.150.025 
 

36.818 
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Οι αµοιβές του προέδρου και των Μελών ∆.Σ   του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

31/12/2013 

 

31/12/2012 

Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ 

Εταιρείας 257.514 

 

335.555 

Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ 

Θυγατρικών που ενοποιούνται 293.904 

 

269.213 

Αμοιβές Προέδρου και μελών Δ.Σ Ομίλου 551.418 

 

604.768 

Η Εταιρεία έχει ως κύριο µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο. ∆εν υπάρχουν υπόλοιπα ή κινήσεις µε το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο αλλά µε εταιρείες που το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού 
κεφαλαίου ή είναι Ν.Π.∆.∆. Από τις συναλλαγές αυτές τα σηµαντικότερα υπόλοιπα είναι µε την ∆ΕΗ. 

33.∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

33.1. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  

Για την εταιρεία ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., υφίστανται αγωγές για αποζηµιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων 
συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 22.478 χιλ. για τις οποίες η νοµική υπηρεσία εκτιµά ότι η εταιρεία δεν θα 
υποχρεωθεί να καταβάλλει, µετά την έκδοση τελεσίδικων ή αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ποσό 
µεγαλύτερο των ΕΥΡΩ 10.045 χιλ.. Σηµειώνεται ότι αποτελεί λογιστική αρχή της εταιρείας η 
ενσωµάτωση στην αξία κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων των αποζηµιώσεων που 
καταβάλλονται λόγω απαλλοτριώσεων. Επιπλέον, υφίστανται κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία αγωγές 
τρίτων (πλην των απαλλοτριώσεων) κατά του ∆ΕΣΦΑ ποσού ΕΥΡΩ 48.479 χιλ. ενώ υφίστανται και 
αγωγές του ∆ΕΣΦΑ κατά τρίτων ποσού ΕΥΡΩ 34.138 χιλ. Ο ∆ΕΣΦΑ για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
σχηµάτισε επιπλέον πρόβλεψη για τη χρήση 2013 ποσού ΕΥΡΩ 6.503 χιλ. για αγωγές, και ποσού ΕΥΡΩ 
17.770 χιλ. για Προµήθειες Υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου προηγούµενων χρήσεων. ( βλ. Σηµείωση 28). 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2013   31/12/2012 

 
31/12/2013   31/12/2012 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
       

Ανεκτέλεστες συµβάσεις έργων  193.013.040 
 

168.543.579 
 

10.856.044 
 

13.297.407 

Εγγυητικές επιστολές προς προµηθευτές  και τρίτους  66.775.885 
 

65.600.792 
 

65.686.570 
 

65.552.792 

Σύνολο ενδεχόµενων υποχρεώσεων 259.788.925 
 

234.144.371 
 

76.542.614 
 

78.850.199 

        
Ενδεχόµενες απαιτήσεις  

       
Εγγυητικές επιστολές πελατών  180.486.566 

 
126.691.650 

 
133.288.886 

 
101.816.737 

Εγγυητικές επιστολές προµηθευτών  80.937.420 
 

70.201.305 
 

902.295 
 

1.466.341 

Εγγυητικές  επιστολές εργολάβων κατασκευής δικτύων  11.526.230 
 

12.287.244 
 

11.526.230 
 

12.287.244 

Σύνολο ενδεχόµενων απαιτήσεων 272.950.216 
 

209.180.199 
 

145.717.411 
 

115.570.322 

 

 

33.2 ∆εσµεύσεις 

α) Ασφαλιστική Κάλυψη: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. 
Ο Όµιλος παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία για διάφορες 
κατηγορίες κινδύνων, όπως καθορίζονται από ανεξάρτητους ασφαλιστές  και η διοίκηση θεωρεί τη 
συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη επαρκή. 
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β) Συµφωνίες αγοράς φυσικού αερίου:  

i) Κατά την 26η Ιουλίου 1987, η εταιρεία ∆ΕΠ ΑΕ. υπέγραψε µακροπρόθεσµη σύµβαση µε τη Ρωσική 

εταιρεία «SOJUZGAZEXPORT »  για την αγορά και την εισαγωγή φυσικού αερίου έως το 2016 µε 

δυνατότητα επέκτασης για πέντε επιπλέον χρόνια εάν κανένα από τα Μέρη δεν ανακοινώσει στο άλλο 

Μέρος την αντίθεσή του τουλάχιστον 18 µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης ( 2016 ). Η εν λόγω 

σύµβαση µετεφέρθη στην ∆ΕΠΑ ΑΕ. Οι παραδόσεις φυσικού αερίου ξεκίνησαν το 1996. Η τιµή του 

αερίου καθορίζεται µε τύπο, ο οποίος ορίζεται στη σύµβαση και η τιµή αναπροσαρµόζεται την πρώτη 

κάθε τριµήνου µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους. Την 6η Μαρτίου 2001 υπεγράφη τροποποίηση 

του τύπου µε αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000. Την 1η Απριλίου 2011 υπεγράφη 

περαιτέρω τροποποίηση του τύπου.  Την 11η Μαρτίου 2014 υπεγράφη νέα τροποποίηση του τύπου 

µε αναδροµική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013 και επέκταση της σύµβασης ως το 2026 µε δικαίωµα 

παράτασης ως το 2036.  Τυχόν απαιτήσεις ή διαφωνίες µπορούν να επιλυθούν είτε µε φιλικό 

διακανονισµό, είτε µέσω της ∆ιαιτησίας στη Στοκχόλµη.  

 

ii) Το Φεβρουάριο του 1988, η εταιρεία ∆ΕΠ ΑΕ. υπέγραψε µακροπρόθεσµη σύµβαση µε  την εταιρεία 

του Αλγερινού ∆ηµοσίου Sonatrach για την αγορά και την εισαγωγή υγροποιηµένου φυσικού αερίου. H 

σύµβαση επίσηµα τέθηκε σε ισχύ το έτος 2000 και έχει διάρκεια 21 έτη. Οι συγκεκριµένες ποσότητες 

και οι ποιοτικές προδιαγραφές του υπό παραλαβή εµπορεύµατος καθορίζονται από το συγκεκριµένο 

συµβόλαιο. Η τιµή του φυσικού αερίου καθορίζεται µε συγκεκριµένη φόρµουλα, η οποία επίσης 

ορίζεται στη σύµβαση.  Η εν λόγω σύµβαση µετεφέρθη στην ∆ΕΠΑ ΑΕ. 

iii) Η εταιρεία ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. κατά την 23η ∆εκεµβρίου 2003 υπέγραψε µακροπρόθεσµη σύµβαση µε την 
τουρκική εταιρεία «Botas» για την αγορά και την εισαγωγή φυσικού αερίου. H σύµβαση επίσηµα 
τέθηκε σε ισχύ το έτος 2007 και έχει διάρκεια 15 έτη. Οι συγκεκριµένες ποσότητες και οι ποιοτικές 
προδιαγραφές του υπό παραλαβή εµπορεύµατος καθορίζονται από το συγκεκριµένο συµβόλαιο. Η 
τιµή του φυσικού αερίου καθορίζεται µε συγκεκριµένη φόρµουλα η οποία ορίζεται στη σύµβαση. 

iv)Κατά την 19η Σεπτεµβρίου 2013, η Εταιρεία ∆ΕΠΑ ΑΕ υπέγραψε µακροπρόθεσµη σύµβαση µε τη 
Αζερική εταιρεία «SOCAR»  για την αγορά και την εισαγωγή φυσικού αερίου 1 bcma από το 2019 έως 
το 2044. Η τιµή του αερίου καθορίζεται µε τύπο, ο οποίος ορίζεται στη σύµβαση και η τιµή 
αναπροσαρµόζεται µηνιαία µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους.  Η σύµβαση αυτή ήδη εκχωρήθηκε 
πλήρως από την εταιρεία SOCAR στην εταιρεία AGSC, βάσει σχετικής τριµερούς συµφωνίας που 
υπογράφηκε την 17η ∆εκεµβρίου 2013. 

γ) Συµφωνίες αγοράς και πώλησης ΥΦΑ :  

i) Στις 6 Σεπτεµβρίου 2012 η Εταιρεία ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. υπέγραψε συµφωνία πλαίσιο («master 

agreement») µε την Ελληνική εταιρεία «ALUMINIUM S.A.» για αγορά και πώληση υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου. H σύµβαση έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. 

 

ii) Στις 2 Απριλίου 2013 η Εταιρεία ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. υπέγραψε συµφωνία πλαίσιο («master 

agreement») µε την Ελληνική εταιρεία «M&M Gas Co S.A.» για αγορά και πώληση υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου. H σύµβαση έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. 

δ) ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

Ο Όµιλος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση 

κτιρίων και µεταφορικών µέσων. 

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και µεταφορικών 
µέσων βάσει µη ακυρώσιµων συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2013 
 

31/12/2012 
 

31/12/2013 

 

31/12/2012 

Μέχρι 1 έτος 1.981.836 1.556.977 672.745 
 

694.293 

Από 1 έως και 5 έτη 770.307 486.047 137.584 
 

266.161 

Πάνω από 5 έτη 24.204 29.343 24.204 
 

29.343 

Σύνολο 2.776.347 
 

2.072.366 
 

834.533 

 

989.797 

 

Τα ποσά των µισθωµάτων που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων για την χρήση 
ανήλθαν σε € 2.278.666 (2012: € 2.670.661) για τον Όµιλο και σε € 721.358 (2012: € 865.033)   για την 
Εταιρεία. 

33.3 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

∆.ΕΠ.Α Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2013 

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

διατάξεις του Ν. 2166/1993) 
ΕΛΛΑ∆Α 2013 

Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2009-2010 & 2013 

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2007-2010 & 2013 

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 2007-2010 & 2013 

Υ.Α.Φ.Α ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 2010 & 2013 

SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 2013 

IGB AD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2011-2013 

 
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2013 είναι σε εξέλιξη από τους Νόµιµους ελεγκτές για  όλες τις 

εταιρείες του οµίλου σύµφωνα µε το Νόµο 3943/2011 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 και 2012 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. 

 

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. 

33.4 Προσηµειώσεις  

Η Μητρική Εταιρεία για την εξασφάλιση απαιτήσεών της από πελάτες έχει εγγράψει προσηµειώσεις σε 
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ακίνητά τους συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 75 εκατ.  

34.Λοιπές σηµαντικές γνωστοποιήσεις 

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 για την 2α 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 

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 ∆ΕΣΦΑ µε τη µέθοδο πλήρους ενοποίησης. Τα ποσά του ∆ΕΣΦΑ έχουν 

αξιολογηθεί κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ΛΠ 36 και το αποτέλεσµα ήταν 

πως δεν υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης της αξίας της επένδυσης.    

 

∆εδοµένου 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 

∆ΕΣΦΑ δεν κατηγοριοποιήθηκε ως διακρατούµενη προς πώληση. Εφόσον οριστικοποιηθεί η συναλλαγή 

η καθαρή θέση του Οµίλου θα µειωθεί περίπου κατά € 202 εκ.  

 

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 ∆ΕΠΑ. 

 

 

35. Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων 

 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 28 οι κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται πλέον 

υποχρεωτικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Ως αποτέλεσµα της αναδροµικής εφαρµογής της 

ανωτέρω τροποποίησης από 1.1.2012, ορισµένα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της 

συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί έτσι ώστε το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις 

κοινοπραξίες να µην περιλαµβάνεται µέσω της αναλογικής ενοποίησης στα επιµέρους κονδύλια των 
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οικονοµικών καταστάσεων. 

Επίσης λόγω της τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 σχετικά µε την άµεση αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας, ο Όµιλος αναµόρφωσε τα Αποτελέσµατα, τα Ίδια Κεφάλαια και την Υποχρέωση 

παροχών προσωπικού των προηγουµένων ετών. 

Κατωτέρω παρατίθενται η αναµορφωµένη ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων της 

περιόδου που έληξε την 31.12.2012 και η αναµορφωµένη ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 

της 31/12/2012 µετά την αλλαγή της λογιστικής ενσωµάτωσης των κοινοπραξιών και την εφαρµογή 

του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 καθώς και η αναµορφωµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

31/12/2012 και η αναµορφωµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων της Εταιρείας την 31/12/2012 

µετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19. 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

 

 

 

31.12.2012 

 

∆ηµοσιευθέντα 
Ποσά 

 

Αναµορφώσεις 
λόγω αλλαγής 

λογιστικής αρχής 
αποτίµησης 
κοινοπραξιών 

 

Αναµορφώσεις 
λόγω ∆ΛΠ 19 

 

Αναµορφωθέντα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    Πάγιο ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια 1.970.253.606 (8.385.668) - 1.961.867.938 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19.317.389 1.331.047 - 20.648.436 

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες και από 
κοινού ελεγχόµενες οντότητες - 360.399.317 (174.998) 360.224.320 

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 9.830.568 - - 9.830.568 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 5.916.494 (5.916.494) - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.128.950 (1.631.931) - 497.019 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 51.732.195 (1.750.005) (1.628.224) 48.353.965 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 2.059.179.202 
 

344.046.266 
 

(1.803.222) 2.401.422.246 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέµατα 76.199.584 (2.721.642) - 73.477.942 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 854.824.731 (20.136.611) - 834.688.122 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 26.662.249 (26.662.249) - - 

∆ιακρατούµενες στη λήξη επενδύσεις 7.890.510 (7.890.510) - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 200.995.797 (34.313.880) - 166.681.917 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.166.572.871 
 

(91.724.892) 
 

- 1.074.847.981 

 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.225.752.073 
 

252.321.374 
 

(1.803.222) 3.476.270.227 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο 991.238.046 - - 991.238.046 

Αποθεµατικά 130.657.605 (4.374.463) - 126.283.143 

Αποτελέσµατα εις νέο 483.486.258 4.374.463 4.836.841 492.697.562 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.605.381.909 
 

- 
 

4.836.841 1.610.218.752 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

∆άνεια 252.826.305 (10.172.914) - 242.653.391 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 21.001.161 (740.316) - 20.260.845 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 326.158.635 (27.513.641) - 298.644.994 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 18.888.161 (1.225.990) (6.640.063) 11.022.108 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 318.417.136 290.054.249 - 608.471.385 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - - - - 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 937.291.398 
 

250.401.388 
 

(6.640.063) 1.181.052.723 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 508.675.059 4.563.815 - 513.238.874 

∆άνεια 146.385.585 - - 146.385.585 

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 28.018.122 (2.643.829) - 25.374.293 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 683.078.766 
 

1.919.986 
 

- 684.998.752 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.620.370.164 
 

252.321.374 
 

(6.640.063) 1.866.051.475 

    

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.225.752.073 

 
252.321.374 

 
(1.803.222) 3.476.270.227 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Οµίλου 

 

 
                                             Από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31.12.2012 

 
∆ηµοσιευθέντα 

Ποσά  

Αναµορφώσεις λόγω 
αλλαγής λογιστικής 
αρχής αποτίµησης 
κοινοπραξιών 

 
Αναµορφώσεις 
λόγω ∆ΛΠ 19  

Αναµορφωθέντα 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.941.394.711  (59.890.089) -  1.881.504.623 

Κόστος πωληθέντων (1.624.253.717)  12.585.499  (70.460)  (1.611.738.678) 

Μικτό κέρδος 317.140.994 
 

(47.304.590) 
 

(70.460) 
 

269.765.945 

        
Έξοδα διοίκησης (36.212.850)  4.274.817  (218.491)  (32.156.524) 

Έξοδα διάθεσης (19.026.071)  9.535.131  (28.670)  (9.519.610) 

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα (119.156.311)  (1.275.051)  -  (120.431.362) 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 13.193.173  (1.552.761)  -  11.640.412 

Κέρδη/ (Ζηµίες) από συγγενείς & κοινού 
ελεγχόµενες επιχειρήσεις (786.991)  29.719.690  -  28.932.699 
Kέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές 
διαφορές   

(3.164.397) 
 

- 
 

- 
 

(3.164.397) 

Λειτουργικό αποτέλεσµα 151.987.547 
 (6.602.764)  (317.621)  

145.067.163 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (20.164.807)  741.381  (7.078)  (19.430.504) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 38.850.076  (1.690.384)  -  37.159.691 

Κέρδη προ φόρων 170.672.816 
 (7.551.767)  (324.700)  

162.796.350 

Φόρος εισοδήµατος (37.079.767)  7.618.741  64.940  (29.396.086) 

Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος 133.593.049 
 

66.974 
 (259.760)  

133.400.264 

Λοιπά συνολικά έσοδα 36.438  -  900.733  937.171 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 133.629.487 
 

66.974 
 

640.973 
 

134.337.435 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

31.12.2012 

 

∆ηµοσιευθέντα 
Ποσά 

 

Αναµορφώσεις 
λόγω ∆ΛΠ 19 

 

Αναµορφωθέντα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     Πάγιο ενεργητικό 

   Ενσώµατα πάγια 718.823.466 - 

 

718.823.466 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.445.175 - 

 
3.445.175 

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες και από κοινού ελεγχόµενες 
οντότητες 955.070.187 - 

 

955.070.187 

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 13.200.000 - 

 
13.200.000 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 236.561 - 

 

236.560 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 45.008.250 (231.219) 

 

44.777.031 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.735.783.639 
 

(231.219) 

 

1.735.552.420 

  Κυκλοφορούν ενεργητικό 

  Αποθέµατα 29.134.140 - 

 

29.134.140 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 867.557.581 - 

 
867.557.581 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 69.581.721 - 

 
69.581.721 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 966.273.442 
 

- 

 

966.273.442 

 
  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.702.057.081 
 

(231.219) 

 

2.701.825.862 

  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  Μετοχικό κεφάλαιο 991.238.046 - 

 

991.238.046 

Αποθεµατικά 111.044.468 - 

 
111.044.468 

Αποτελέσµατα εις νέο 295.837.770 924.876 

 
296.762.646 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.398.120.284 
 

924.876 

 

1.399.045.160 

   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 3.105.802 - 

 
3.105.802 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 36.188.953 - 

 

36.188.953 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 2.359.587 (1.156.095) 

 

1.203.492 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 608.279.265 - 

 
608.279.265 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - - 

 
- 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 649.933.607 
 

(1.156.095) 

 

648.777.512 

  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 553.626.001 - 

 

553.626.001 

∆άνεια 100.377.189 - 100.377.189 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 654.003.190 
 

- 

 

654.003.190 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.303.936.797 
 

(1.156.095) 

 

1.302.780.702 

  

  
  

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.702.057.081 
 

(231.219) 

 

2.701.825.862 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Εταιρείας 

 

 

                                   Από 1 Ιανουαρίου 2012 εως 31.12.2012 

 

∆ηµοσιευθέντα Ποσά 
Αναµορφώσεις 
λόγω ∆ΛΠ 19 

Αναµορφωθέντα 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.941.651.348 - 
 

1.941.651.348 

Κόστος πωληθέντων (1.799.437.957) (70.460) 
 

(1.799.508.417) 

Μικτό κέρδος 142.213.391 
 

(70.460) 
 

142.142.931 

  
Έξοδα διοίκησης (16.715.855) (218.491) 

 

(16.934.346) 

Έξοδα διάθεσης (9.102.484) (28.671) 
 

(9.131.155) 

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα (122.790.049) - 
 

(122.790.049) 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 1.297.343 - 
 

1.297.343 

Κέρδη/ (Ζηµίες) από συγγενείς επιχειρήσεις - - 
 

- 

Έσοδα Επενδύσεων 95.968.981 - 
 

95.968.981 
Kέρδη / (Ζηµίες) από συναλλαγµατικές 
διαφορές   (3.192.270) - 

 

(3.192.270) 

Λειτουργικό αποτέλεσµα 87.679.057 
 

(317.622) 

 

87.361.435 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (10.350.878) (7.079) 
 

(10.357.957) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 34.004.146 - 
 

34.004.146 

Κέρδη προ φόρων 111.332.325 
 

(324.701) 

 

111.007.624 

Φόρος εισοδήµατος (4.354.026) 64.940 
 

(4.289.086) 

Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος 106.978.299 
 

(259.761) 

 

106.718.538 

Λοιπά συνολικά έσοδα - 752.543 
 

752.543 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 106.978.299 
 

492.782 

 

107.471.081 

 

 

 


