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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση  Επισκόπησης  Ενδιάμεσης  Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης

Εισαγωγή

Έχουμε  επισκοπήσει  τη  συνημμένη  ενδιάμεση  συνοπτική  εταιρική  και  ενοποιημένη  κατάσταση
χρηματοοικονομικής  θέσης  της  Εταιρείας  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΕΡΙΟΥ  (ΔΕΠΑ)  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων  και  λοιπών  συνολικών  εισοδημάτων,  μεταβολών  ιδίων  κεφαλαίων  και  ταμειακών
ροών  της  εξάμηνης  περιόδου  που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή,  καθώς  και  τις  επιλεγμένες
επεξηγηματικές  σημειώσεις  που  συνθέτουν  την  ενδιάμεση  συνοπτική  χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.

Η  διοίκηση  είναι  υπεύθυνη  για  την  κατάρτιση  και  παρουσίαση  αυτής  της  ενδιάμεσης  συνοπτικής
χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης,  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς,  όπως  αυτά  έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  εφαρμόζονται  στην
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη
είναι  να  εκφράσουμε  συμπέρασμα  επί  της  ενδιάμεσης  συνοπτικής  χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης

Διενεργήσαμε  την  επισκόπησή  μας  σύμφωνα  με  το  Διεθνές  Πρότυπο  Αναθέσεων  Επισκόπησης
(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο  ελεγκτή  της  οντότητας”.  Η  επισκόπηση  της  ενδιάμεσης  χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για  χρηματοοικονομικά  και  λογιστικά θέματα και  στην εφαρμογή αναλυτικών και  άλλων
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος
διενεργείται  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Ελέγχου  που  έχουν  ενσωματωθεί  στην  Ελληνική
Νομοθεσία  και  συνεπώς,  δεν  μας  δίδει  τη  δυνατότητα  να  αποκτήσουμε  τη  διασφάλιση  ότι  έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να
πιστεύουμε  ότι  η  συνημμένη  ενδιάμεση  συνοπτική  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  δεν  έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

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

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ελπίδα Λεωνίδου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημ. 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 579.917.529 366.480.932 471.631.593 416.184.415

Κόστος πωληθέντων (509.799.014) (343.158.162) (444.373.727) (392.035.754)

Μικτό κέρδος 70.118.515 23.322.770 27.257.866 24.148.661

Έξοδα διοίκησης (15.313.967) (7.842.870) (7.714.207) (7.400.951)

Έξοδα διάθεσης (7.688.996) (3.534.869) (2.518.373) (3.479.283)

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 2.746.993 (4.333.656) 3.119.438 (4.320.424)

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 1.291.331 727.957 350.714 350.714

Κέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές  (1.141.443) 2.331.450 (1.141.443) 2.331.450

Λειτουργικό αποτέλεσμα 50.012.433 10.670.781 19.353.996 11.630.167

Κέρδη/ (Ζημίες) από συγγενείς & κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις 6.923.473 11.379.035                       - -

Έσοδα Επενδύσεων                             - - 10.759.462 58.892.896

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.257.036) (504.914) (745.130) (502.078)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.731.298 4.039.831 7.316.132 4.039.275

Κέρδη προ φόρων 63.410.168 25.584.733 36.684.460 74.060.260

Φόρος εισοδήματος                                                                                                    4 (15.672.906) (4.136.362) (6.493.898) (3.976.415)

Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος 47.737.262 21.448.370 30.190.562 70.083.845

Διακοπείσες Δραστηριότητες

Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες                                - (65.676.692)                      - -

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες 47.737.262 (44.228.322) 30.190.562 70.083.845

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(ζημίες)

Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (155.907) - (155.907) -
Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές ζημίες 38.977 - 38.977 -

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους (116.930) - (116.930) -

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 47.620.332 (44.228.322) 30.073.632 70.083.845

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του
Ομίλου.

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν προχώρησαν στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ  16 (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.6.3).



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

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

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/2019  31/12/2018

Πάγιο ενεργητικό

Υπεραξία 14.635.563 14.635.563

Ενσώματα πάγια 5 705.568.389 710.112.116

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 6.795.966 -

Επενδύσεις σε ακίνητα 402.666 409.797

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 49.138.810 50.379.156

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες & συγγενείς εταιρείες 9 163.859.059 166.695.048

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.929.836 905.503

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 944.330.289 943.137.183

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 12.474.731 34.332.702

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 251.338.192 359.354.085

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 417.027.211 302.362.837

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 680.840.134 696.049.624

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.625.170.423 1.639.186.807

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 180.632.020 180.632.020

Αποθεματικά 178.571.973 178.571.973

Αποτελέσματα εις νέο 684.240.701 636.620.370

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.043.444.694 995.824.363

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 5.184.979 -

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 14 4.374.567 4.308.437

Κρατικές επιχορηγήσεις 87.023.631 88.314.962

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 4.091.142 3.835.714

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 273.465.956 276.852.773

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.828.506 6.272.183

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 381.968.781 379.584.069

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 141.535.505 198.253.972

Δάνεια 13 - 14.170.000

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.675.091 -

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 56.546.351 51.354.403

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 199.756.947 263.778.375

Σύνολο υποχρεώσεων 581.725.728 643.362.444

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.625.170.423 1.639.186.807

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου.

 Ο Όμιλος δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ  16
(βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.6.3).

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
             Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις την 30η Ιουνίου 2019

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/2019  31/12/2018

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 5 591.380.437 602.046.334

Επενδύσεις σε ακίνητα 402.666 409.797

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 762.140 -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 2.039.717 2.143.106

Συμμετοχές σε θυγατρικές 326.341.778 326.341.777

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες & συγγενείς εταιρείες 9 171.893.634 170.893.635

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.625.233 345.697

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.807.823 4.506.861

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.099.253.428 1.106.687.207

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 7.141.323 29.252.262

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 206.612.728 303.922.041

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 316.151.153 226.467.540

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 529.905.204 559.641.843

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.629.158.632 1.666.329.050

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 180.632.020 180.632.020

Αποθεματικά 178.616.093 178.616.093

Αποτελέσματα εις νέο 583.800.804 553.727.172

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 943.048.917 912.975.285

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 256.949 -

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 14 2.297.924 2.297.924

Κρατικές επιχορηγήσεις 14.125.741 14.476.455

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 1.236.234 1.077.685

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 504.438.450 514.775.781

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 522.355.298 532.627.845

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 116.231.948 174.518.985

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 510.375 -

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 47.012.093 46.206.935

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 163.754.416 220.725.920

Σύνολο υποχρεώσεων 686.109.714 753.353.765

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.629.158.632 1.666.329.050

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

 Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
16 (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.6.3).



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

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

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά αποθεματικά
Έκτακτα

αποθεματικά 

Αφορολόγητα
αποθεματικά ειδικών

διατάξεων νόμων

Υπόλοιπο εις
νέο

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 991.238.046 70.449.584 42.763.887 81.376.695 1.459.942 692.806.205 1.880.094.359

Επίδραση αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΠΧΑ 9 - - - - - (5.000.386) (5.000.386)

Αναμορφωμένο αρχικό υπόλοιπο των ιδίων 
κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 991.238.046 70.449.584 42.763.887 81.376.695 1.459.942 687.805.818 1.875.093.972

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2018  μετά φόρων - - - - - (44.228.322) (44.228.322)

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - (44.228.322) (44.228.322)

Συναλλαγές με μετόχους που καταχωρούνται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια:

Μεταφορά σε αποθεματικά - - 7.814.723 - - (7.814.723) -

Μερίσματα Χρήσης - - - - - (65.766.112) (65.766.112)

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - 7.814.723 - - (73.580.835) (65.766.112)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2018 991.238.046 70.449.584 50.578.609 81.376.695 1.459.942 569.996.662 1.765.099.538

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 180.632.020 45.605.584 50.129.751 81.376.695 1.459.942 636.620.370 995.824.363

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2019  μετά φόρων - - - - - 47.737.262 47.737.262

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - (116.930) (116.930)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - 47.620.332 47.620.332

Συναλλαγές με μετόχους που καταχωρούνται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια:

Μεταφορά σε αποθεματικά - - - - - - -

Μερίσματα Χρήσης - - - - - - -

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - - - - - -

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2019 180.632.020 45.605.584 50.129.752 81.376.695 1.459.942 684.240.701 1.043.444.694

   

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου.
 Ο Όμιλος κατά  την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15, αναγνώρισε τη συνολική επίδρασή τους στο κονδύλι «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 01/01/2018



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
                                           Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
 Ο Όμιλος δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ  16 (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.6.3). 

  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

  Λοιπά
αποθεματικά

Έκτακτα
αποθεματικά 

Αφορολόγητα
αποθεματικά ειδικών

διατάξεων νόμων
Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 991.238.046 45.605.584 42.315.030 81.376.695 1.504.062 389.334.917 1.551.374.333

Επίδραση αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΠΧΑ 9 - - - - - (5.000.386) (5.000.386)

Αναμορφωμένο αρχικό υπόλοιπο των ιδίων 
κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 991.238.046 45.605.584 42.315.030 81.376.695 1.504.062 384.334.531 1.546.373.947

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2018   μετά από 
φόρους

- - - - - 70.083.845 70.083.845

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - 70.083.845 70.083.845

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια:

Μεταφορά σε αποθεματικά - - 7.814.723 - - (7.814.723) -

Μερίσματα Χρήσης - - - - - (65.766.112) (65.766.112)

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - 7.814.723 - - (73.580.835) (65.766.112)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2018 991.238.046 45.605.584 50.129.752 81.376.695 1.504.062 380.837.541 1.550.691.680

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 180.632.020 45.605.584 50.129.752 81.376.695 1.504.062 553.727.172 912.975.285

Κέρδη χρήσεως 1/1-30/06/2019   μετά από 
φόρους

- - - - - 30.190.562 30.190.562

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - (116.930) (116.930)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - 30.073.632 30.073.632

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια:

Μεταφορά σε αποθεματικά - - - - - - -

Μερίσματα Χρήσης - - - - - - -

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους - - - - - - -

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2019 180.632.020 45.605.584 50.129.752 81.376.695 1.504.062 583.800.804 943.048.917

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
                                           Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
 Η Εταιρεία κατά  την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15, αναγνώρισε τη συνολική επίδρασή τους στο κονδύλι «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 01/01/2018
 Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ  16 (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.6.3).



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

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

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ        

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2019
1/1-

30/06/2018

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη προ φόρων 63.410.168 25.584.733 36.684.460 74.060.260

Πλέον (μείον) προσαρμογές για: - - - -

Αποσβέσεις   15.559.041 12.623.687 11.382.216 11.161.523

Προβλέψεις 877.686 (1.140.698) 171.427 (1.140.698)

(Κέρδη)/ Ζημίες από κοινοπραξίες & συγγενείς εταιρείες (6.923.473) (11.379.035) - -

Έσοδα από μερίσματα - - (10.759.462) (58.892.896)

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (1.291.331) (727.957) (350.714) (350.714)

Συναλλαγματικές διαφορές 490.148 28.844 490.148 28.844

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα (6.474.262) (3.534.916) (6.571.002) (3.537.197)

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως - - - -

Έσοδα από απόσβεση δικαιωμάτων (5.239.317) (14.831.450) (10.768.402) (14.831.450)

Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις (208.023) - (155.907) -

60.200.636 6.623.208 20.122.764 6.497.672
Πλέον/  μείον  προσαρμογές  για  μεταβολές  λογαριασμών
κεφαλαίου  κίνησης  ή  που  σχετίζονται  με  τις  λειτουργικές
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 21.857.971 21.846.387 22.110.939 21.846.387

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 120.738.735 18.100.448 109.690.764 87.736.396

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (3.024.333) (185.116) (3.279.536) (184.266)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (65.207.647) (3.395.693) (62.725.456) (72.467.012)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 134.565.362 42.989.234 85.919.475 43.429.177

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (985.401) (356.147) (530.334) (353.311)

Καταβεβλημένοι φόροι - - - -
Καθαρές  ταμειακές  εισροές  /  (εκροές)  από λειτουργικές
δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (α) 133.579.961 42.633.087 85.389.141 43.075.866
Καθαρές  ταμειακές  εισροές  /  (εκροές)  από διακοπείσες
λειτουργικές δραστηριότητες (δ) - 95.466.839 - -

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

(Πληρωμές) για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κοινοπραξίας (1.000.000) - (1.000.000) -
Εισπράξεις από πώληση κοινοπραξίας - - - -
Αγορά  ενσώματων  και  άυλων  παγίων  περιουσιακών
στοιχείων (8.703.713) (662.057) (120.183) (374.709)

Μερίσματα εισπραχθέντα - 4.215.327 - 49.715.327

Τόκοι εισπραχθέντες 5.846.133 2.432.279 5.681.265 2.431.723
Καθαρές  ταμειακές  εισροές  /  (εκροές)  από  επενδυτικές
δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (β) (3.857.580) 5.985.549 4.561.082 51.772.341
Καθαρές  ταμειακές  εισροές  /  (εκροές)  από διακοπείσες
επενδυτικές δραστηριότητες (ε) - (19.456.734) - -

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις δανείων 4.850.000 - - -

Εξοφλήσεις δανείων (19.020.000) - - -

(Πληρωμές) χρηματοδοτικών μισθώσεων (888.008) (266.610) -
Σύνολο  εισροών  /  (εκροών)  από  χρηματοδοτικές
δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (γ) (15.058.008) - (266.610) -
Καθαρές  ταμειακές  εισροές  /  (εκροές)  από διακοπείσες
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (ζ) - (14.942.382) - -
Καθαρή αύξηση /  (μείωση)  στα  ταμειακά  διαθέσιμα  και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(ζ) 114.664.373 109.686.359 89.683.613 94.848.207

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 302.362.837 532.162.638 226.467.540 298.934.350
Ταμειακά  διαθέσιμα  και  ισοδύναμα  από  διακοπείσες
δραστηριότητες - - - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 417.027.211 641.848.994 316.151.153 393.782.557

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν προχώρησαν στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογ
ή του ΔΠΧΑ  16 (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.6.3).



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της

30ης Ιουνίου 2019
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1. Περιγραφή του Ομίλου

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

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

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

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

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

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

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

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 2992/2002 τα δικαιώματα χρήσεως των δικτύων των Ε.Δ.Α.
επιτρέπεται να εισφερθούν μόνο σε Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.). Έτσι, για τη
διανομή του αερίου στους οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές μέσω του αγωγού
μέσης και χαμηλής πίεσης, κυριότητας της θυγατρικής εταιρείας Ε.Δ.Α. Α.Ε., λειτούργησαν 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  Διοικητικών  Συμβουλίων  της  Δ.ΕΠ.Α Α.Ε.  και  της  Ε.Δ.Α  Α.Ε.  αποφασίστηκε  η
απορρόφηση από τη Μητρική Εταιρεία Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΕΔΑ Α.Ε. με
ισολογισμό μετασχηματισμού της 31 Μαρτίου 2010. Την 23η Δεκεμβρίου 2010, η αρμόδια Νομαρχία
ενέκρινε την απορρόφηση της θυγατρικής από την μητρική. 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της
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Με βάση τον Ν. 4336/2015 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4001/2011, εισήχθη ένα σχέδιο για
τη  σταδιακή  και  πλήρη  απελευθέρωση  της  αγοράς  φυσικού  αερίου.  Η  συνολική  διαδικασία
απελευθέρωσης  της  λιανικής  αγοράς  φυσικού  αερίου  περιλάμβανε  και  το  διαχωρισμό  των
δραστηριοτήτων της Διανομής, από τις δραστηριότητες Προμήθειας και την ως εκ τούτου δημιουργία
νέων φορέων για την άσκηση της δραστηριότητας της Διανομής Δικτύου Φυσικού Αερίου έως την
01.01.2017 (διαδικασία διαχωρισμού).

Στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  κείμενης  νομοθεσίας,  έγινε   απόσχιση  των  Κλάδων Προμήθειας  της
εταιρίας  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΑΕΡΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.»  και  της  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Α.Ε.»  και  εισφορά  τους  σε  μία  νέα  ενιαία  εταιρεία  προμήθειας  αερίου
(«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.), η οποία  συστάθηκε στις
27.12.2016. 

Αντίστοιχα και στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ έγινε απόσχιση του Κλάδου Προμήθειας και εισφορά του σε μία
νέα εταιρία προμήθειας αερίου την ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, η οποία συστάθηκε την 02.01.2017. 

Οι προϋπάρχουσες εταιρίες ΕΠΑ Αττικής ΑΕ και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ μετονομάστηκαν σε ΕΔΑ
Αττικής ΑΕ και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ. 

Επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, την
28η  Σεπτεμβρίου  2016  αποφάσισε  τη  συγχώνευση  με  απορρόφηση  από  την  εταιρία  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ  ΑΕΡΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.»  της  συνδεδεμένης   εταιρίας  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας Εταιρίας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ)
Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. 

Κατά τις επιταγές του άρθρου 80Α του Ν. 4001/2011, όπως εισήχθη με το άρθρο 4 του Ν. 4336/2015,
και όπως τροποποιημένο ισχύει, την 02.01.2017 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου Διανομής
φυσικού  αερίου  της  ΔΕΠΑ  (δεν  περιλαμβάνει  τα  δίκτυα  των  περιοχών  Αττικής,  Θεσσαλίας  και
Θεσσαλονίκης)  και  η  σύσταση,  με  εισφορά  του  αποσχιζόμενου  κλάδου,  νέας  εταιρείας  με  την
επωνυμία Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Α.).  Σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 6 του ως άνω άρθρου 80Α του Ν. 4001/2011, η ΔΕΔΑ υποκαθίσταται αυτοδίκαια και εκ του
νόμου σε όλα τα εν γένει δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΠΑ που αφορούν
στον εισφερόμενο κλάδο Διανομής φυσικού αερίου, η δε μεταβίβαση αυτή συνιστά οιονεί καθολική
διαδοχή.

Την 20/07/2018, ολοκληρώθηκε η πώληση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Προμήθειας
Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. (ΖΕΝΙΘ) με τη μεταβίβαση των αντίστοιχων μετοχών από την
ΔΕΠΑ στην Eni gas e luce S.p.A. (EGL). Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται στη βάση της σχετικής
Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΠΑ και της EGL την 16.05.2018 και
μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με την από 12.07.2018
απόφασή της.  Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε ΕΥΡΩ 57 εκ.  (συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος
χρήσης 2017).

Με την υπ’ αριθμ. 672/2018 (Νοέμβριος 2018) ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού,  αποφασίστηκε  η  έγκριση  της  από  16.07.2018  γνωστοποιηθείσας  συγκέντρωσης
απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου (μετατροπή από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό) από την Εταιρεία
επί  των  εταιρειών  α)  ΕΠΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  και  β)  ΕΔΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  από  την  εταιρεία  Attiki Gas (100  %
θυγατρική  της  Shell).  Με  την  απόφασή  της  η  Επιτροπή,  έκρινε,  κατ’  άρθρο  8  παρ.  4-6  του  Ν.
3959/2011, ότι η εν λόγω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν.3959/2011, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το
συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες
αφορά.

Η  ως  άνω εγκριτική  απόφαση  συνιστούσε  προαπαιτούμενο  για  την  ολοκλήρωση  της  συμφωνίας
μεταξύ της  ΔΕΠΑ και της Attiki Gas  για την απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 49% στην ΕΠΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ και ποσοστού 49% στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Εταιρεία κατά την 30/11/2018 κατείχε ήδη το 51%
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των συμμετοχικών δικαιωμάτων των εν λόγω εταιρειών και τις ενοποιούσε με την μέθοδο της καθαρής
θέσης ως από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες (κοινοπραξίες). Με την εξαγορά του 49% κατέχει πλέον το
100%  ως  αποκλειστικός  μέτοχος.  Από  την  ίδια  ημερομηνία  οι  εταιρείες  ΕΠΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  και  ΕΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ  ενσωματώνονται  στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου  με  την  μέθοδο  της  ολικής
ενοποίησης.

Στις 27/11/2018 η ΔΕΠΑ κατέβαλε τοις μετρητοίς συνολικό τίμημα ανερχόμενο σε 150 εκ ευρώ προς
την Attiki Gas από ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας. Τίμημα ανερχόμενο σε 39 εκ. ευρώ καταβλήθηκε για
την  εξαγορά  του  ποσοστού  49% της  ΕΠΑ Αττικής  και  τίμημα  111  εκ.  ευρώ για  την  εξαγορά  του
ποσοστού 49% της ΕΔΑ Αττικής.

Στις  19 Απριλίου 2018 τα Διοικητικά Συμβούλια του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.  και  της ΕΛΠΕ  αποφάσισαν την
αποδοχή της προσφοράς ύψους €535 εκατ.  της κοινοπραξίας των εταιρειών Snam S.p.A.,  Enagás
Internacional  S.L.U.  και  Fluxys S.A.  για  την πώληση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.  (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ  και  35% συμμετοχή της  ΕΛΠΕ).  Στις  14 Μαΐου  2018
εγκρίθηκε η μεταβίβαση του ποσοστού της (έμμεσης) συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»
στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» στην κοινοπραξία
των εταιρειών «Snam S.p.A.», «Enagás Internacional S.L.U.» και «Fluxys S.A.» μετά από έκτακτη γενική
συνέλευση. Με την απόφαση αριθ. 235 της 25/6/2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη συναλλαγή,
ενώ στις 13/7/2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε και αυτή την έγκρισή της βάσει του Κανονισμού
Συγκεντρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 20 Ιουλίου 2018, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ ως πωλητές
και η "SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A." (εταιρία ειδικού σκοπού που συστάθηκε από τηνSENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A."SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A." (εταιρία ειδικού σκοπού που συστάθηκε από την (εταιρία ειδικού σκοπού που συστάθηκε από την
κοινοπραξία  SNAM-Enagas-Fluxys)  ως αγοραστής,  υπέγραψαν τη  Συμφωνία  Πώλησης και  Αγοράς
Μετοχών. Την ίδια ημερομηνία υπεγράφη και η Συμφωνία Μετόχων για την πώληση του ΔΕΣΦΑ μεταξύ
της SENFLUGA S.A. και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑ της
28.09.2018 αποφάσισε  την  μείωση  του  μετοχικού   κεφαλαίου   της  ΔΕΠΑ σε  είδος  με  σκοπό την
μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ στον ΔΕΣΦΑ στους μετόχους της ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ. Με
την  ικανοποίηση  του  συνόλου  των  προβλεπόμενων  όρων  της  Συμφωνίας  Πώλησης  και  Αγοράς
Μετοχών, η παραπάνω συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 20 Δεκεμβρίου 2018.

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

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», και μέχρι το 2021 από την Τουρκία μέσω της εταιρείας
Botas, ενώ υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αγοράζεται κυρίως από την Αλγερινή κρατική εταιρεία
«SONAT», και μέχρι το 2021 από την Τουρκία μέσω της εταιρείαςRACH», με βάση μακροχρόνια σύμβαση που λήγει το 2021. 

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας (εφεξής οι συνοπτικές
οικονομικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 19/11/2019.
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2.  Βάση  σύνταξης  των  οικονομικών  καταστάσεων  και   σύνοψη  των
σημαντικών λογιστικών αρχών 

2.1 Δήλωση Συμμόρφωσης

Οι  ενδιάμεσες  συνοπτικές  εταιρικές  και  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  για  την  εξάμηνη
περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019 (εφεξής:  Οικονομικές Καταστάσεις) είναι σύμφωνες με τα
Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  (ΔΠΧΑ)  που  έχουν  εκδοθεί  από  την  Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών του που έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  μέχρι 
και  την  30η  Ιουνίου  2019.  Οι  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  εξαμηνιαίας  περιόδου  που  έληξε 
την  30η  Ιουνίου  2019,  έχουν  καταρτιστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου  (εφεξής  ΔΛΠ)  34  «Ενδιάμεση  Χρηματοοικονομική  Αναφορά».  Ο  Όμιλος
εφαρμόζει  όλα  τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  (ΔΛΠ),  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς  (ΔΠΧΑ)  και  τις  Διερμηνείες  τους  που  έχουν  εφαρμογή  στις  εργασίες  του.  Οι
ενδιάμεσες  συνοπτικές  οικονομικές  καταστάσεις  δεν  περιλαμβάνουν  όλες  τις  πληροφορίες  και
σημειώσεις  που  απαιτούνται  στις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  και  πρέπει  να  διαβάζονται  σε
συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2018.

2.2 Συνέχιση δραστηριότητας

Η  διοίκηση  του  Ομίλου  εκτιμά  ότι  η  Εταιρεία  και  οι  θυγατρικές  της  διαθέτουν  επαρκείς 
πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική 
Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

2.3 Βάση επιμέτρησης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους (εκτός από
συγκεκριμένα  στοιχεία  του ενεργητικού  τα  οποία  αποτιμήθηκαν σε  εύλογες  αξίες).  Οι  οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2.4 Συγκρισιμότητα 

Τα  συγκριτικά μεγέθη  των Οικονομικών  Καταστάσεων  δεν έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να
παρουσιάσουν την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (βλ. Σημείωση 2.6.3).

2.5 Χρήση εκτιμήσεων

Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και  την
άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
Κρίσεις, παραδοχές  και  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης  επηρεάζουν  το  ποσό  στο  οποίο αποτιμώνται
ορισμένα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  υποχρεώσεις,  το  ποσό  που αναγνωρίζεται  κατά  τη
διάρκεια  της  περιόδου  για  ορισμένα  έσοδα  και  έξοδα,  καθώς και  τις  παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις
για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και
σύμφωνα με την ιστορική  εμπειρία  και  άλλους  παράγοντες,  συμπεριλαμβανομένων  προσδοκιών
για  την  έκβαση  μελλοντικών  γεγονότων  που  θεωρούνται  λογικά  κάτω  από  τις  υφιστάμενες
συνθήκες.  Οι  εκτιμήσεις  και  οι  παραδοχές  αυτές  αφορούν  στο  μέλλον  και  ως  συνέπεια,  τα
πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς.
Κατά  τη  σύνταξη  των  Οικονομικών  αυτών  Καταστάσεων,  οι  σημαντικές  λογιστικές  εκτιμήσεις  και
κρίσεις που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι
συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου
2018.  Επίσης,  οι  κύριες  πηγές  δημιουργίας  αβεβαιοτήτων,  που  υπήρχαν  κατά  τη  σύνταξη  των
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Οικονομικών  Καταστάσεων  της  31ης  Δεκεμβρίου  2018,  παρέμειναν  ίδιες  και  για  τις ενδιάμεσες
Οικονομικές  Καταστάσεις  της  εξαμηνιαίας  περιόδου  που  έληξε  την  30η  Ιουνίου 2019.

2.6 Μεταβολές στις λογιστικές αρχές

Οι  ενδιάμεσες  συνοπτικές  Οικονομικές  Καταστάσεις  για  την  εξαμηνιαία  περίοδο  που  έληξε  την
30/06/2019  περιλαμβάνουν  περιορισμένη  πληροφόρηση  σε  σχέση  με  αυτές  των  ετήσιων
Οικονομικών   Καταστάσεων.   Οι   λογιστικές   πολιτικές   βάσει   των   οποίων   συντάχθηκαν   οι
Οικονομικές  Καταστάσεις,  είναι  συνεπείς  με  αυτές  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  σύνταξη  των
ετήσιων  Οικονομικών  Καταστάσεων  της  χρήσης  που  έληξε  την  31/12/2018,  εκτός  από  τις
αλλαγές σε Πρότυπα και  Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2019 (βλ.  Σημειώσεις  2.6.1 και
2.6.2). Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις θα  πρέπει να
διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις  της
31/12/2018,  οι   οποίες  και   περιλαμβάνουν  πλήρη  ανάλυση  των  λογιστικών  πολιτικών και
μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν.

2.6.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα  ακόλουθα  νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες  και  τροποποιήσεις  Προτύπων  έχουν  εκδοθεί  από  το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα.

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις
οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο
προμηθευτής  («ο  εκμισθωτής»)  -  για  την  παροχή σχετικών πληροφοριών για  τις  μισθώσεις  κατά
τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής
θα πρέπει  να αναγνωρίσει  τα  περιουσιακά στοιχεία  και  τις  υποχρεώσεις  που απορρέουν από τη
μίσθωση.  Ο  Όμιλος  εξέτασε  την  επίδραση  του  νέου  προτύπου  στις  ενοποιημένες  και  εταιρικές
Ενδιάμεσες  Συνοπτικές  Οικονομικές  Καταστάσεις.  Αναλυτική  αναφορά  σχετικά  παρουσιάζεται  στη
Σημείωση 2.6.3. 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ
12  «Φόροι  Εισοδήματος»  προσδιορίζει  τον  λογιστικό  χειρισμό  του  τρέχοντος  και  αναβαλλόμενου
φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις
της  αβεβαιότητας.  Η  ΕΔΔΠΧΑ  23  περιλαμβάνει  τις  επιπρόσθετες  του  ΔΛΠ  12  απαιτήσεις,
προσδιορίζοντας  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  πρέπει  να  αντικατοπτρίζονται  οι  επιπτώσεις  της
αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση
στις ενοποιημένες και εταιρικές Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

 Τροποποιήσεις  στο  ΔΠΧΑ  9:  «Προπληρωθέντα  Στοιχεία  με  Αρνητική  Απόδοση»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου
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και  τόκου.  Βάσει  των  τροποποιήσεων,  οι  οικονομικές  οντότητες  επιτρέπεται  να  επιμετρούν
συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και  εταιρικές
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό
χειρισμό  των  μακροπρόθεσμων  συμμετοχών  σε  μία  συγγενή  ή  κοινοπραξία  –  στις  οποίες  δεν
εφαρμόζεται  η  μέθοδος  της  καθαρής  θέσης  –  βάσει  του  ΔΠΧΑ  9.  Οι  τροποποιήσεις  δεν  έχουν
επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί
μέρος  του  προγράμματος  για  τις  ετήσιες  βελτιώσεις  στα  ΔΠΧΑ.  Οι  τροποποιήσεις  που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που
κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο
εισοδήματος  από  πληρωμές  για  χρηματοοικονομικά  μέσα  ταξινομημένα  ως  στοιχεία  των  ιδίων
κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

 Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  19:  «Τροποποίηση,  Περικοπή  ή  Διακανονισμός  Προγράμματος
Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού
τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους
χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Ενδιάμεσες
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

2.6.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων
τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα  ακόλουθα  νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες  και  τροποποιήσεις  Προτύπων  έχουν  εκδοθεί  από  το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Αναθεώρηση  του  Εννοιολογικού  Πλαισίου  της  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον  Μάρτιο  του  2018,  το  IASB  προέβη  στην  αναθεώρηση  του  Εννοιολογικού  Πλαισίου  της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με
συγκεκριμένες  καθοδηγήσεις.  Το  αναθεωρημένο  Εννοιολογικό  Πλαίσιο  της  Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια
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της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή  μίας  βάσης  επιμέτρησης,  θέματα  σχετικά  με  την  παρουσίαση  και  γνωστοποίηση  στις
Οικονομικές  Καταστάσεις  και  καθοδήγηση  αναφορικά  με  την  αποαναγνώριση  στοιχείων  του
ενεργητικού  και  υποχρεώσεων  από  τις  Οικονομικές  Καταστάσεις.  Περαιτέρω,  το  αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν
λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και
των  υποχρεώσεων,  καθώς  επίσης  και  διευκρινίσεις  σε  σημαντικούς  τομείς,  όπως  οι  ρόλοι  της
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.  Ο  Όμιλος  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των  παραπάνω  στις  Οικονομικές  του
Καταστάσεις,  αν  και  δεν  αναμένεται  να  έχουν  καμία.  Τα  ανωτέρω δεν  έχουν  υιοθετηθεί  από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Τροποποιήσεις  στις  Αναφορές  του  Εννοιολογικού  Πλαισίου  της  Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον  Μάρτιο  του  2018,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  Τροποποιήσεων  στις  Αναφορές  του
Εννοιολογικού  Πλαισίου  της  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  σε  συνέχεια  της  αναθεώρησής  του.
Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού
Πλαισίου  της  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς.  Σκοπός  των  εν  λόγω  τροποποιήσεων  είναι  η
επικαιροποίηση  των  ως  άνω  αναφορών  και  η  υποστήριξη  για  τη  μετάβαση  στο  αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Τροποποιήσεις  στο  ΔΠΧΑ  3:  «Ορισμός  μίας  Επιχείρησης»  (εφαρμόζεται  για  ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις
εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων
του  ενεργητικού.  Ο  τροποποιημένος  ορισμός  επισημαίνει  ότι  η  εκροή  μίας  επιχείρησης  είναι  να
παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις
υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και
σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω
έκδοσης  παρέχει  συμπληρωματική  καθοδήγηση.  Ο  Όμιλος  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους,
προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το
ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες
θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1
και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει
να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν
σε άλλα Πρότυπα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις,  αν  και  δεν  αναμένεται  να  έχουν  καμία.  Τα  ανωτέρω δεν  έχουν  υιοθετηθεί  από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της

30ης Ιουνίου 2019
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων
των  τύπων ασφαλιστικών  συμβάσεων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των συμβάσεων αντασφάλισης
που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική
οντότητα  στη  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  που  σχετίζεται  με  ασφαλιστικές  συμβάσεις  που
εκδίδει  και  συμβάσεις  αντασφάλισης  που κατέχει.  Ο Όμιλος  θα εξετάσει  την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.6.3 Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2019 από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις» και Νέα Λογιστική Πολιτική για τις μισθώσεις

O Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» την 1 Ιανουαρίου
2019. 

Όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 34, η φύση και η επίδραση των αλλαγών αυτών, αναλύονται παρακάτω.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 01/01/2019 7.631.906,22
1.018.515,

14
Προσθήκες 49.598,74 -

Αποσβέσεις (885.538,22)
(256.375,46

)
Υπόλοιπο την 
30/06/2019 6.795.966,74

762.139,6
8

Υπόλοιπο 01/01/2019 7.631.906,22
1.018.515,1

4
Προσθήκες 49.598,74 -

Πληρωμές μισθώσεων (888.007,38)
(266.610,36

)
Τόκοι 66.572,47 15.418,86
Υπόλοιπο την 
30/06/2019 6.860.070,05

767.323,6
4

Μακροπρόθεσμο μέρος 5.184.978,63 256.948,99
Βραχυπρόθεσμο μέρος 1.675.090,79 510.374,66

 

α) Φύση της επίδρασης της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 

Η Εταιρεία  έχει  συμβάσεις  μίσθωσης για  ακίνητα και  μεταφορικά μέσα.  Ο Όμιλος έχει  συμβάσεις
μίσθωσης για ακίνητα, λοιπό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. 

Ο ‘Όμιλος και η Εταιρεία  δεν είχαν μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές
αλλά μόνο ως λειτουργικές.  
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Συνεπεία των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, ο Όμιλος και η
Εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 16, εφαρμόζοντας την τροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση. Με βάση την εν λόγω προσέγγιση, ο Όμιλος αναγνώρισε μία υποχρέωση την
οποία και  επιμέτρησε στην παρούσα αξία της,  όπως αυτή προκύπτει  από την προεξόφληση των
εναπομενουσών μισθωμάτων με το επιπλέον επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing cost) που
ίσχυε κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του Προτύπου ήτοι κατά την 01/01/2019.

Περαιτέρω, αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το
οποίο  είναι  ίσο  με  την  αντίστοιχη  υποχρέωση  που  αναγνωρίστηκε,  προσαρμοσμένο  με  τυχόν
προκαταβολές μισθωμάτων που υπήρχαν αμέσως πριν την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Η
συγκριτική πληροφόρηση δεν αναδιατυπώθηκε, και δεν υπήρξε επίδραση της εφαρμογής του νέου
Προτύπου στο Υπόλοιπο κερδών εις νέον κατά την πρώτη εφαρμογή του, ήτοι κατά την 01/01/2019.

Τέλος,  ο  Όμιλος  χρησιμοποίησε  και  τις  εξαιρέσεις  του Προτύπου αναφορικά  με  τις  βραχυχρόνιες
μισθώσεις  και  τις  μισθώσεις  παγίων  χαμηλής  αξίας.  Αναφορικά  με  το  επιτόκιο  προεξόφλησης,  ο
Όμιλος αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με
παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, είχε τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα για τον Όμιλο:

Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές:

-  Ο Όμιλος  διέθετε  λειτουργικές  μισθώσεις  που αφορούν σε  ακίνητα,  μεταφορικά  μέσα και  λοιπό
εξοπλισμό. Το Πρότυπο επηρέασε τον λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων του Ομίλου.
Συγκεκριμένα, κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις
λειτουργικών  μισθώσεων  ‐ οι  οποίες,  σύμφωνα με  το  ΔΛΠ 17,  έπρεπε  να  γνωστοποιούνται  στις
σημειώσεις  επί  των  οικονομικών  καταστάσεων  ‐ εμφανίζονται  ως  στοιχεία  του  ενεργητικού
(δικαιώματα  χρήσης  περιουσιακών  στοιχείων)  και  υποχρεώσεις  από  μισθώσεις  στην  κατάσταση
οικονομικής θέσης. Η αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του
καθαρού δανεισμού του Ομίλου.

- Η φύση των εξόδων που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις έχει μεταβληθεί, καθώς με την εφαρμογή
του  ΔΠΧΑ  16,  αντικαθίσταται  το  λειτουργικό  κόστος  μίσθωσης  με  κόστος  απόσβεσης  για  τα
περιουσιακά στοιχεία που αφορούν δικαίωμα χρήσης και έξοδο τόκου επί των υποχρεώσεων που
απορρέουν.

- Στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων κατά την πρώτη εφαρμογή δεν προέκυψε επίδραση, καθώς ο
Όμιλος επέλεξε να αναγνωρίσει ισόποση υποχρέωση με δικαίωμα χρήσης.

Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη λογιστική των μισθώσεων από την πλευρά
του εκμισθωτή, και για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος δεν είχε σημαντικές μεταβολές από τις μισθώσεις που
έχει συνάψει και στις οποίες λειτουργεί ως εκμισθωτής.

β) Σύνοψη νέων λογιστικών πολιτικών 

Παρακάτω παρατίθενται οι νέες λογιστικές πολιτικές του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση
του ΔΠΧΑ 16, που ισχύουν από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής: 

- Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν δικαιώματα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την
ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων
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επιμετρούνται στο κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την τυχόν απομείωση
της  αξίας  τους  και  προσαρμοσμένο  κατά  την  επαναμέτρηση  των  αντίστοιχων  υποχρεώσεων
μισθώσεων. Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά
τη μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου παγίου και των όρων της σύμβασης
μίσθωσης. 

- Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης, ο ‘Όμιλος και η Εταιρεία  αναγνωρίζουν υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες
με  την  παρούσα  αξία  των  μισθωμάτων  κατά  τη  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μίσθωσης.  Οι
πληρωμές συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα.
 
Για να υπολογιστεί  η παρούσα αξία των πληρωμών,  ο Όμιλος και  η Εταιρεία   χρησιμοποιούν το
κόστος  δανεισμού  κατά  την  ημερομηνία  έναρξης  της  μίσθωσης,  εάν  το  πραγματικό  επιτόκιο  δεν
προσδιορίζεται ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό
των  υποχρεώσεων  μισθώσεων  προσαυξάνεται  με  έξοδα  τόκων  και  μειώνεται  με  τις  πληρωμές
μισθωμάτων  που  πραγματοποιούνται.  Επιπλέον,  η  λογιστική  αξία  των υποχρεώσεων  μισθώσεων
επαναμετράται  εάν υπάρξει  τροποποίηση στη σύμβαση,  ή  οποιαδήποτε  αλλαγή  στη  διάρκεια της
σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. 

- Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή
μισθώσεις διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών , από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζουν
την  εξαίρεση  σχετικά  με  περιουσιακά  στοιχεία  χαμηλής  αξίας.  Πληρωμές  μισθωμάτων  για
βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης. 

- Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία προσδιορίζουν τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρονικής  περιόδου  που  καλύπτεται  από  (α)  δικαίωμα  επέκτασης  της
μίσθωσης,  εάν είναι  σχετικά βέβαιο  ότι  το δικαίωμα θα εξασκηθεί  ή  από (β)  δικαίωμα λύσης της
σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα δε θα εξασκηθεί. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία  έχουν το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνουν τη διάρκεια της
σύμβασης μίσθωσης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν εάν υπάρχει  σχετική βεβαιότητα ότι θα
εξασκηθεί  το  δικαίωμα  ανανέωσης,  λαμβάνοντας  υπόψη  όλους  τους  σχετικούς  παράγοντες  που
δημιουργούν  οικονομικό  κίνητρο,  να  εξασκήσουν  το  δικαίωμα  ανανέωσης.  Μεταγενέστερα  της
ημερομηνίας  έναρξης  της  μίσθωσης,  ο  Όμιλος  και  η  Εταιρεία  επανεξετάζουν  τη  διάρκεια  της
μίσθωσης, εάν υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εμπίπτουν στον έλεγχό
τους  και  επηρεάζουν  την  επιλογή  εξάσκησης  (ή  όχι)  του  δικαιώματος  ανανέωσης  (όπως  για
παράδειγμα μια αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας).

2.7 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Οι  πολιτικές  του  Ομίλου  ως  προς  τα  θέματα  που  σχετίζονται  με  την   διαχείριση  των
χρηματοοικονομικών κινδύνων παραμένουν ίδιες  με αυτές που περιγράφονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 με εξαίρεση τον
κίνδυνο μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 με το
ΑΕΠ να παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
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2018,  βασιζόμενο  κυρίως  στις  αυξημένες  εξαγωγές  υπηρεσιών,  τις  ιδιωτικές  επενδύσεις
καθώς  και  την  ενισχυμένη  ιδιωτική  κατανάλωση.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  αύξηση  στις
εισαγωγές και η μείωση στις εξαγωγές προϊόντων, περιόρισε μια ακόμη ισχυρότερη πορεία
ανάπτυξης. Παρόλη την οικονομική ανάκαμψη, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μία σειρά
από σημαντικές προκλήσεις, όπως οι σχετικά χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η χαμηλότερη
πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την επενδυτική κατηγορία.
Ταυτόχρονα,  υπάρχουν  σημαντικοί  κίνδυνοι  και  αβεβαιότητες  που  προέρχονται  από  το
εξωτερικό  περιβάλλον,  όπως η επιβράδυνση της παγκόσμιας  οικονομικής δραστηριότητας
λόγω του αυξανόμενου προστατευτισμού του εμπορίου και των γεωπολιτικών εντάσεων. Η
Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου
να  διασφαλίσει  τη  λήψη  όλων  των  απαιτούμενων  μέτρων  για  την  ελαχιστοποίηση  τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες του στην Ελλάδα.

3. Εποχικότητα δραστηριοτήτων

Η κατανάλωση του φυσικού αερίου από πελάτες λιανικής, ως μέσο θέρμανσης, υπόκειται σε
διακυμάνσεις λόγω εποχικότητας, με αυξημένη ζήτηση να εμφανίζεται στο πρώτο και τέταρτο
τρίμηνο του έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εποχικές καιρικές συνθήκες χωρίς να υπάρχει
λόγος να αναπροσαρμόσουμε τις λογιστικές αρχές λόγω εποχικότητας.  

4. Φόρος εισοδήματος   

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2019  30/06/2018 30/06/2019  30/06/2018

Φόρος εισοδήματος περιόδου (14.077.607) 1.265.005 (4.755.883) 1.265.005

Αναβαλλόμενος Φόρος (1.595.299) (5.401.368) (1.738.014) (5.241.420)
Σύνολο φόρων στην 
Κατάσταση Συνολικών 
Εισοδημάτων (15.672.906) (4.136.363) (6.493.898) (3.976.415)

Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για το πρώτο εξάμηνο του 2019 είναι περίπου 25% και 18%
για τον Όμιλο και την Εταιρία. Τα αντίστοιχα ποσά για το εξάμηνο του 2018 ήταν περίπου 16% και 5%
αντίστοιχα. 
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5. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

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 01/01/2018 8.955.153 101.492.029 2.721.721.912 1.670.834 45.715.570 117.038.774 2.996.594.269

Προσθήκες περιόδου - 242.802 6.877.362 - 211.021 1.002.344 8.333.530

Εκποιήσεις περιόδου 
(754)

- (23.669) - (79.272) - (103.695)

Μεταφορές χρήσεως - 171.138 - - - (171.138) -

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου σε είδος (7.976.233) (96.506.590) (1.761.521.775) (1.575.628) (39.668.584) (115.093.657) (2.022.342.468)

Εξαγορά κοινοπραξιών - 1.425.271 20.157.938 189.828 3.573.389 116.704 25.463.130

Σύνολο κατά την 31/12/2018 978.167 6.824.650 987.211.768 285.034 9.752.123 2.893.027 1.007.944.765

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01/01/2018 - 75.910.263 941.279.885 1.637.219 44.241.931 - 1.063.069.299

Προσθήκες χρήσεως - 178.438 24.731.459 8.254 188.363 - 25.106.513

Εκποιήσεις χρήσεως - - (22.284) (76.326) - (98.610)

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου σε είδος - (72.094.360) (682.567.897) (1.560.432) (38.489.873) - (794.712.562)

Εξαγορά κοινοπραξιών - 538.874 1.234.785 118.601 2.575.749 - 4.468.009

Σύνολο κατά την 31/12/2018 - 4.533.215 284.655.948 203.642 8.439.843 - 297.832.649

Αναπόσβεστη αξία

Σύνολο κατά την 01/01/2018 8.955.153 25.581.766 1.780.442.027 33.615 1.473.639 117.038.774 1.933.524.969

Σύνολο κατά την 31/12/2018 978.167 2.291.435 702.555.820 81.392 1.312.280 2.893.027 710.112.116



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2019

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

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 01/01/2019 978.167 6.824.650 987.211.768 285.034 9.752.123 2.893.027 1.007.944.765

Προσθήκες περιόδου - 25.681 7.612.943 4.601 235.195 484.533 8.362.954

Εκποιήσεις περιόδου 
-

- (4.233) - - - (4.233)

Μεταφορές χρήσεως - - 657.487 - - (657.487) -

Σύνολο κατά την 30/06/2019 978.167 6.850.331 995.477.966 289.635 9.987.318 2.720.073 1.016.303.487

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01/01/2019 - 4.533.215 284.655.948 203.642 8.439.843 - 297.832.649

Προσθήκες χρήσεως - 160.363 12.526.735 9.249 210.334 - 12.906.681

Εκποιήσεις χρήσεως - - (4.233) - - - (4.233)

Σύνολο κατά την 30/06/2019 4.693.577 297.178.451 212.891 8.650.178 - 310.735.098

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01/01/2019 978.167 2.291.435 702.555.820 81.392 1.312.280 2.893.027 710.112.116

Σύνολο κατά την 30/06/2019 978.167 2.156.753 698.299.515 76.744 1.337.141 2.720.073 705.568.389



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2019

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γήπεδα &
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα &
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός

εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση ή

εγκατάσταση Σύνολο

Αξία κτήσεως

Κατά την 01/01/2018 878.747 4.908.147 849.898.125 95.206 6.010.697 636.880 862.427.803

Προσθήκες χρήσεως - - 3.826.427 - 31.596 225.672 4.083.695

Εκποιήσεις/Διαγραφές/μειώσεις περιόδου - - - - (5.633) - (5.633)

Σύνολο κατά την 31/12/2018 878.747 4.908.147 853.724.552 95.206 6.036.660 862.552 866.505.866

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01/01/2018 - 3.815.451 232.735.432 76.788 5.715.769 - 242.343.439

Προσθήκες χρήσεως - 145.764 21.806.683 7.304 161.975 - 22.121.725

Εκποιήσεις/Διαγραφές/μειώσεις περιόδου - - - - (5.633) - (5.633)

Σύνολο κατά την 31/12/2018 3.961.215 254.542.115 84.092 5.872.110 - 264.459.531

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01/01/2018 878.747 1.092.697 617.162.693 18.419 294.929 636.880 620.084.364

Κατά την 31/12/2018 878.747 946.933 599.182.438 11.115 164.550 862.552 602.046.334



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2019

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γήπεδα &
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα &
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός

εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση ή

εγκατάσταση Σύνολο

Αξία κτήσεως

Κατά την 01/01/2019 878.747 4.908.147 853.724.552 95.206 6.036.660 862.552 866.505.866

Προσθήκες χρήσεως - - 229.239 4.601 17.175 95.986 347.002

Εκποιήσεις/Διαγραφές/μειώσεις περιόδου - - (4.233) - - - (4.233)

Μεταφορές χρήσεως ενσώματα πάγια - - 657.487 - - (657.487) -

Σύνολο κατά την 30/06/2019 878.747 4.908.147 854.607.046 99.808 6.053.835 301.051 866.848.635

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01/01/2019 - 3.961.215 254.542.115 84.092 5.872.110 - 264.459.531

Προσθήκες χρήσεως - 72.880 10.863.000 3.543 73.476 - 11.012.899

Εκποιήσεις/Διαγραφές/μειώσεις περιόδου - - (4.233) - - - (4.233)

Σύνολο κατά την 30/06/2019 - 4.034.094 265.400.882 87.635 5.945.586 - 275.468.198

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01/01/2019 878.747 946.933 599.182.438 11.115 164.550 862.552 602.046.334

Σύνολο κατά την 30/06/2019 878.747 874.053 589.206.164 12.173 108.249 301.051 591.380.437



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2019

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

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισμικά

προγράμματ
α

Δικαιώματα
χρήσης δικτύου

Εμπορικό
Σήμα Σχέσεις Πελατών Σύνολο  

Λογισμικά
προγράμματ

α

Δικαιώματ
α χρήσης
δικτύου Σύνολο

Αξία κτήσεως

Κατά την 1/1/2018 4.172.754 30.748.588 - - 34.921.343
1.003.828 4.622.371

5.626.19
9

Προσθήκες χρήσεως 1.076.118 - - - 1.076.118 7.855 - 7.855

Εξαγορά κοινοπραξιών 11.958.696 - 14.200.000 31.100.000 57.258.696 - - -
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου σε 
είδος (3.163.225) (26.011.619) - - (29.174.845)

- - -

Σύνολο κατά την 31/12/2018
14.044.343 4.736.969 14.200.000 31.100.000 64.081.312 1.011.683 4.622.371

5.634.05
4

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 1/1/2018 3.284.868 15.272.990 - - 18.557.859
966.284 2.312.760

3.279.04
5

Προσθήκες χρήσεως 98.572 197.041 - 199.358 494.971 19.437 192.466 211.903

Εξαγορά κοινοπραξιών 9.907.032 - - - 9.907.032 - - -
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου σε 
είδος (2.315.608) (12.942.098) - - (15.257.706)

- - -

Κατά την 31/12/2018 10.974.864 2.527.934 - 199.358 13.702.156
985.721 2.505.227

3.490.94
8

Αναπόσβεστη αξία

Σύνολο κατά την 01/01/2018 887.886 15.475.598 - - 16.363.484
37.544 2.309.611

2.347.15
4

Σύνολο κατά την 31/12/2018 3.069.479 2.209.035 14.200.000 30.900.642 50.379.156
25.962 2.117.144

2.143.10
6



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2019

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογισμικά
προγράμματα

Δικαιώματα
χρήσης

(δουλείες)
Εμπορικό

Σήμα 
Σχέσεις

Πελατών Σύνολο  
Λογισμικά

προγράμματα
Δικαιώματα

χρήσης δικτύου Σύνολο

Αξία κτήσεως

Κατά την 1/1/2019 14.044.343 4.736.969 14.200.000 31.100.000 64.081.312 1.011.683 4.622.371 5.634.054

Προσθήκες χρήσεως 520.398 - - - 520.398 2.420 - 2.420

Σύνολο κατά την 30/06/2019 14.564.741 4.736.969 14.200.000 31.100.000 64.601.710 1.014.103 4.622.371 5.636.474

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 1/1/2019 10.974.864 2.527.934 - 199.358 13.702.156 985.721 2.505.227 3.490.948

Προσθήκες χρήσεως 466.924 97.666 1.196.154 1.760.744 9.576 96.233 105.809

Σύνολο κατά την 30/06/2019 11.441.788 2.625.600 - 1.395.512 15.462.900 995.297 2.601.460 3.596.757

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 1/1/2019 3.069.479 2.209.035 14.200.000 30.900.642 50.379.156 25.962 2.117.144 2.143.106

Σύνολο κατά την 30/06/2019 3.122.953 2.111.369 14.200.000 29.704.488 49.138.810 18.806 2.020.911 2.039.717



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019

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

7. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

Τα  δικαιώματα  χρήσης  παγίων  αναγνωρίστηκαν  συνέπεια  της  πρώτης
εφαρμογής του  ΔΠΧΑ 16 (βλ.  σημείωση 2.6.3).  Η ανάλυση της  κίνησης τους
παρατίθεται ως εξής:

Δικαιώματα χρήσης Ομίλου

Γήπεδα
Κτίρια &
κτιριακές

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπά Σύνολο

Αξία κτήσεως

Κατά την 01/01/2019 21.706 4.460.928 711.477 33.615 5.227.727

Προσθήκες χρήσεως - 1.951.409 500.725 1.644 2.453.778

Σύνολο κατά την 30/06/2019 21.706 6.412.337 1.212.202 35.259 7.681.505

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01/01/2019 - - - - -

Προσθήκες χρήσεως 5.427 604.437 268.825 6.849 885.538

Σύνολο κατά την 30/06/2019 5.427 604.437 268.825 6.849 885.538

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01/01/2019 21.706 4.460.928 711.477 33.615 5.227.727

Κατά την 30/06/2019 16.279 5.807.900 943.377 28.410 6.795.966

Δικαιώματα χρήσης Εταιρείας

Γήπεδα
Κτίρια & κτιριακές

εγκαταστάσεις
Μεταφορικά

μέσα
Λοιπά Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 01/01/2019 21.706 881.125 115.683 - 1.018.515

Προσθήκες χρήσεως - - - - -

Σύνολο κατά την 30/06/2019 21.706 881.125 115.683 - 1.018.515

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 01/01/2019 - - - - -

Προσθήκες χρήσεως 5.427 220.281 30.668 - 256.375

Σύνολο κατά την 30/06/2019 5.427 220.281 30.668 - 256.375

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01/01/2019 21.706 881.125 115.683 - 1.018.515

Kατά την 30/06/2019ατά την 30/06/2019 16.279 660.844 85.015 - 762.140



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της

30ης Ιουνίου 2019
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

8. Δομή του ομίλου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΧΕΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

30.06.2019

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

31.12.2018

ΔΕΠΑ Α.Ε. Αθήνα
Eισαγωγή, διανομή και 
πώληση φυσικού αερίου

Ολική ενσωμάτωση -          Μητρική         Μητρική

Ι. Θυγατρικές 
εταιρείες

ΔΕΔΑ Αθήνα Διανομή φυσικού αερίου Ολική ενσωμάτωση Άμεση 100,00% 100,00%

Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Α.Ε.

Αθήνα Διανομή φυσικού αερίου Ολική ενσωμάτωση Άμεση 100,00% 100,00%

Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Α.Ε.

Αθήνα Πώληση φυσικού αερίου Ολική ενσωμάτωση Άμεση 100,00% 100,00%

ΙΙ. Από κοινού ελεγχόμενες 
οντότητες και συγγενείς 
εταιρείες

ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Διανομή φυσικού αερίου Καθαρή Θέση Άμεση 51,00% 51,00%

ΥΑΦΑ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.

Αθήνα

Κατασκευή & εκμετάλλευση 
υποθαλάσσιου αγωγού 
φυσικού αερίου Ελλάδας-
Ιταλίας

Καθαρή θέση Άμεση 50,00% 50,00%

ICGB AD Σόφια

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

Καθαρή θέση Έμμεση 25,00% 25,00%

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

9. Επενδύσεις σε κοινοπραξίες

Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες παρουσιάζονται κάτωθι :  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2019  31/12/2018  30/06/2019  31/12/2018

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες

ΕΔΑ ΘΕΣΣ.Α.Ε 142.313.683 145.054.612 140.068.634 140.068.635

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21.545.376 21.640.436 31.825.000 30.825.000

Τρέχουσα αξία/Αξία Κτήσης 
Συμμετοχών σε κοινοπραξίες 163.859.059 166.695.048 171.893.634 170.893.635



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της

30ης Ιουνίου 2019
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2019  31/12/2018  30/06/2019  31/12/2018

Πελάτες 308.610.935 414.365.518 254.310.763 358.206.090
Μείον : 
Προβλέψεις (141.171.192) (140.627.034) (131.596.484) (131.583.606)

Σύνολο 167.439.743 273.738.484 122.714.279 226.622.484
Λοιπές 
Απαιτήσεις 83.898.449 85.615.601 83.898.449 77.299.557

Σύνολο 251.338.192 359.354.085 206.612.728 303.922.041

Σημειώνεται ότι στους πελάτες της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
κατά συνδεδεμένων εταιρειών (βλέπε σημείωση 16).

11.  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 30/06/2019  31/12/2018  30/06/2019  31/12/2018

Ταμείο 31.995 75.557 13.405 12.986
Καταθέσεις 
όψεως & 
προθεσμίας 416.995.216 302.287.280 316.137.748

226.454.55
4

Υπόλοιπο 417.027.211 302.362.837 316.151.153
226.467.54

0

Οι ανωτέρω καταθέσεις είναι σε  τράπεζες στην Ελλάδα.

12. Μερίσματα 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Ελληνικής  εμπορικής  νομοθεσίας,  οι  ανώνυμες  εταιρείες  είναι
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα ποσό που αντιστοιχεί στο 35% των κερδών
μετά φόρων και μετά το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο
2579/98,  άρθρο  30,  οι  επιχειρήσεις  και  οι  οργανισμοί  των  οποίων  αποκλειστικός  μέτοχος  ή  με
πλειοψηφία μετοχών άνω του 60% είναι το Δημόσιο, ευθέως ή μέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισμού
του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφούν μέτοχος είναι το Δημόσιο και λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε.,
υποχρεούνται να διαθέτουν από την εταιρική χρήση 1997 και εφεξής ολόκληρο το προβλεπόμενο από
το καταστατικό τους ή από διατάξεις νόμων μέρισμα στο Μέτοχο.

13. Δανειακές υποχρεώσεις

T», και μέχρι το 2021 από την Τουρκία μέσω της εταιρείαςoν Μάρτιο 2019 η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αποπλήρωσε πλήρως το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού
της 31 Δεκεμβρίου 2018 ύψους ΕΥΡΩ 14.170.000. Από αυτήν την ημερομηνία έως και την 30 Ιουνίου
2019  η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έκανε χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού  ποσού ΕΥΡΩ 4,85 εκ. το οποίο
αποπληρώθηκε τον Μάρτιο 2019.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της

30ης Ιουνίου 2019
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

14. Προβλέψεις & Λοιπές Υποχρεώσεις

Οι προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως
ακολούθως :

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 30/06/2019  31/12/2018  30/06/2019  31/12/2018
Προβλέψεις για εκδίκαση 
αγωγών τρίτων 4.374.567 4.308.437 2.297.924 2.297.924

Σύνολο 4.374.567 4.308.437 2.297.924 2.297.924

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 30/06/2019 31/12/2018  30/06/2019 31/12/2018

Προμηθευτές 63.498.837 67.220.818 45.148.966 52.181.804

Προκαταβολές Πελατών 4.047.673 5.696.501 3.967.126 5.670.916
Υποχρεώσεις από φόρους 
τέλη 12.506.821 13.219.420 4.541.225 10.170.977
Υποχρεώσεις προς 
Θυγατρικές & συνδεδεμένες 
εταιρείες 27.711 16.669 240.073 261.785

Πιστωτές διάφοροι 3.914.653 2.491.872 950.826 302.739

Λοιπές υποχρεώσεις 381.288 3.986.521 -                    -

Λοιποί μεταβατικοί 
λογαριασμοί παθητικού 30.613.775 78.309.112 30.613.776 78.309.112

Έσοδα επόμενων χρήσεων 21.874.388 21.741.350 21.536.804 21.741.350

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 4.670.358 5.571.709 9.233.151 5.880.303

Σύνολο 141.535.505 198.253.972 116.231.948 174.518.985
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`

16. Συναλλαγές και υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα :
α) Συνδεδεμένες Εταιρείες και Κοινοπραξίες του Ομίλου που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης καθώς επίσης και 
β) Συνδεδεμένες Εταιρείες που δεν ενοποιούνται αλλά που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τον όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και
παρουσιάζουν  σημαντικές  συναλλαγές  με  τον  όμιλο.  Οι  συναλλαγές  και  τα  υπόλοιπα  των  Συνδεδεμένων  Εταιρειών  και  Κοινοπραξιών  τόσο  αυτών  που
ενοποιούνται όσο και αυτών που δεν ενοποιούνται αναφέρονται στο 100% αυτών. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τη περίοδο
1/1-30/06/2018, 31/12/2018, την 1/1-30/06/2019 και 31/12/2018 , αντίστοιχα, ήταν οι εξής:  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/06/2019  1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2019  1/1-30/06/2018

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα μέρη

 
Αγορές από
συνδεδεμένα

μέρη

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα μέρη

 
Αγορές από
συνδεδεμένα

μέρη

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα μέρη

 
Αγορές από
συνδεδεμένα

μέρη

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα μέρη

 
Αγορές από
συνδεδεμέν

α μέρη
Συναλλαγές με 
θυγατρικές 
εταιρείες

- - -  - 38.152.435 677.163 2.354.261 51.210.866

Συναλλαγές με 
κοινοπραξίες

5.621.817 149.347 67.926.256 135.899 5.621.817 149.347 67.926.256 135.899

Συναλλαγές με 
λοιπές 
συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις

281.104.110,22 161.073,54 193.883.836 76.294 281.099.866 169.432 193.883.836 76.294

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα μέρη

 

Υποχρεώσεις
προς

συνδεδεμένα
μέρη

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα μέρη

 

Υποχρεώσεις
προς

συνδεδεμένα
μέρη

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα μέρη

 

Υποχρεώσεις
προς

συνδεδεμένα
μέρη

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα μέρη

 

Υποχρεώσεις
προς

συνδεδεμένα
μέρη

Συναλλαγές με 
θυγατρικές 
εταιρείες

- - - - 1.673.953 212.362 11.457.630 434.069

Συναλλαγές με 
κοινοπραξίες

490.392 21.215 773.975 23.078 490.392 21.215 773.975 23.078

Συναλλαγές με 
λοιπές 
συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις

47.580.113 1.617.386,18 97.654.481 1.091.127 47.580.113 1.604.202 97.652.477 1.086.103
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Η  Εταιρεία  θεωρεί  επίσης  ως  συνδεδεμένα  πρόσωπα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου
(συμπεριλαμβανομένων  των  συνδεδεμένων προσώπων τους).  Oι  αμοιβές  του  προέδρου και  των
Μελών Δ.Σ του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:

30/06/2019
30/06/20

18

Αμοιβές Μελών Δ.Σ Εταιρείας 205.012 194.367
Αμοιβές Μελών Δ.Σ Θυγατρικών που 
ενοποιούνται 132.345 271.644

Αμοιβές Μελών Δ.Σ Ομίλου 337.357 466.011

17. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

17.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Για την Εταιρεία και τον Όμιλο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για εκδίκαση αγωγών τρίτων, ποσού ΕΥΡΩ
2.297.924 και ΕΥΡΩ 4.374.567 αντίστοιχα.  

17.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2013-2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 
(Δ.Ε.Δ.Α.)

ΕΛΛΑΔΑ 2017-2018

Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2013-2018

ΕΠΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 2017-2018

ΕΔΑ  ΘΕΣΣ  Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2013-2018 

Υ.Α.Φ.Α ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ  2013-2018

IGB AD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2011-2018

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και
υπάχθηκαν στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβαν Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65A παρ. 1
Ν.4174/2013.  Σύμφωνα  με  την  ΠΟΛ.1006/5.1.2016  δεν  εξαιρούνται  από  την  διενέργεια  τακτικού
φορολογικού  ελέγχου  από τις  αρμόδιες  φορολογικές  αρχές  οι  επιχειρήσεις  για  τις  οποίες  εκδίδεται
φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για το λόγο αυτό οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το
δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την
εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, ο έλεγχος και η έκδοση
της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει σε προαιρετική βάση. Οι εταιρείες του Ομίλου που
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δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έλαβαν έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης και για τις χρήσεις 2016
και 2017 (με εξαίρεση τα έτη 2011-2018 για τον ICGB AD).

Για τη χρήση 2018, για τις εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο έλεγχος για τη
λήψη  Έκθεσης  Φορολογικής  Συμμόρφωσης  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  και  τα  σχετικά  φορολογικά
πιστοποιητικά προβλέπεται  να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του
εξαμήνου που λήγει  την  30.06.2019 και  δεν  εκτιμάται  να  προκύψει  σημαντική  επιβάρυνση για  την
Εταιρεία και τον Όμιλο.

Κατά την ολοκλήρωση των εν λόγω φορολογικών ελέγχων, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας.  Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα  με  τα
διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1192/2017, το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου
μέχρι και τη χρήση 2012 έχει  παραγραφεί εκτός αν συντρέχει  περίπτωση εφαρμογής των ειδικών
διατάξεων περί 10ετούς, 15ετούς και 20ετούς παραγραφής.

Με  τον  Ν.4579/2018  επήλθαν  τροποποιήσεις  στους  συντελεστές  φορολογίας  εισοδήματος  του
Ν.4172/2013. Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν
τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες μειώνεται σταδιακά από είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) που
ίσχυε για το έτος 2018 σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019,
σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, σε είκοσι έξι τοις εκατό
(26%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων.

18. Γνωστοποιήσεις σχετικά με την εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Δεν
υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης των επιπέδων 1,2,3 αφού η εύλογη αξία των στοιχείων αυτών που
αποτιμώνται  στο  αναπόσβεστο  κόστος  δεν  διαφέρει  ουσιωδώς  από  την  αντίστοιχη  λογιστική.  Δεν
υπάρχουν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

19. Λοιπές γνωστοποιήσεις

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ποσειδώνα

Σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθμόν  29/18.01.2019  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  του
Ποσειδώνα, αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ΕΥΡΩ 2.000.000 (ΔΕΠΑ: ΕΥΡΩ
1.000.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1) ευρώ
εκάστης και η ΔΕΠΑ  βάση του ποσοστού της κατέβαλε στις 07/06/2019 ποσό ΕΥΡΩ 1.000.000. 

20.  Μεταγενέστερα  Γεγονότα  μετά  την  ημερομηνία  των  Οικονομικών
Καταστάσεων

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 13/09/2019, ενέκρινε μέρισμα ύψους 80.878.171,68 το
οποίο καταβλήθηκε στους Μετόχους στις 17/09/2019.

Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου
2019, που να επηρεάζουν τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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 Ηράκλειο Αττικής, 19 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η  Συντονίστρια Διευθύντρια
Δραστηριοτήτων Οικονομικών

Ο Διευθυντής Κοστολόγησης,
Ισολογισμών και Ενοποιημένων

Οικονομικών Καταστάσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 005500 Α.Δ.Τ. ΑΚ 739332 Α.Δ.Τ. Χ 070908

Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.750-Α’
ΤΑΞΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 520882
Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 14456-Α’

ΤΑΞΗΣ


	ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
	1. Περιγραφή του Ομίλου
	2.6.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
	2.6.3 Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2019 από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» και Νέα Λογιστική Πολιτική για τις μισθώσεις

	6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
	7. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων


