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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. (η «Εταιρεία»)
που αποτελούνται από την Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης της 31 ∆εκεμβρίου 2015, τις Ατομικές και Ενοποιημένες καταστάσεις
Συνολικών Εισοδημάτων, Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Ταμειακών Ροών
της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Ατομικές και Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες, που η ∆ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Ατομικών και
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ατομικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των ατομικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
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είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική
θέση της ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε. κατά την
31 ∆εκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές
της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Ατομικές
και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 37, 43α και 108 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
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