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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
1

Έκθεση Ελέγχου επί των Oικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
Α.Ε.(η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2018,
τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της
χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
3

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων,
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
4

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Οικονομικές Καταστάσεις
στο σύνολό τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε
λάθος, και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος
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και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Οικονομικές
Καταστάσεις.
Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

— Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος
μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

— Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.

— Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
Διοίκηση.

— Καταλήγουμε σε συμπέρασμα για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν
για το αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Αν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις
των Οικονομικών Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.

— Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου
μας.
5
1.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του Άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
(α)

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του Άρθρου 43α του Ν.21901920 και το
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περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2018.
(β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον
της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 39291
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Σημείωση

31/12/2018

31/12/2017

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)

5

Κόστος πωληθέντων

6

5.802.218
(6.887.556)

6.367.121
(6.714.764)

(1.085.338)

(347.643)

Μικτό αποτέλεσμα( Ζημιά)
Έξοδα διοίκησης

7

(1.292.809)

(1.443.623)

Έξοδα διάθεσης

8

(215.468)

(164.883)

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα

9

(50)

779.637

Απόσβεση επιχορηγήσεως παγίων

12

754.486

756.385

(1.839.179)

(420.128)

(12.506)

(2.739)

(1.851.685)

(422.867)

(189.607)

(546.614)

(2.041.292)

(969.481)

1.765

(1.933)

(512)

561

1.253

(1.372)

(2.040.039)

(970.853)

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων (Ζημιά)
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα

10

Ζημία προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

11

Καθαρή Ζημία μετά από φόρους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Ποσά που δεν ανακατάσσονται μεταγενέστερα στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
Αναλογιστική ζημιά
Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές ζημιές
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Ζημία)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Ζημιές)

11

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημείωση

31/12/2018

31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μή Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματα πάγια

14

83.887.212

85.991.954

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

15

108.300

99.192

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

13

14.142

13.292

84.009.654

86.104.438

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα

17

1.980.554

2.108.332

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

19

1.554.528

799.723

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

18

30.379.915

5.452.632

33.914.997

8.360.687

117.924.651

94.465.125

69.333.670

69.333.670

Αποτελέσματα εις νέο

(3.010.892)

(970.853)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

66.322.778

68.362.817

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

20

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους
εργαζομένους

23

265.000

265.000

21

149.141

147.279

Κρατικές επιχορηγήσεις

22

45.669.791

21.107.220

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

16

1.349.977

1.160.370

47.433.909

22.679.869

4.167.964

3.422.439

4.167.964

3.422.439

51.601.873

26.102.308

117.924.651

94.465.125

Σύνολo Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολo Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

24

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 2η Ιανουαρίου 2017

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

-

-

-

Μετοχικό κεφάλαιο ίδρυσης

69.333.670

-

69.333.670

Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες

69.333.670

-

69.333.670

Κέρδη (ζημία) χρήσεως 2/1-31/12/2017 μετά από φόρους

-

(969.481)

(969.481)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

-

(1.372)

(1.372)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Ζημία)

-

(970.853)

(970.853)

69.333.670

(970.853)

68.362.817

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018

69.333.670

(970.853)

68.362.817

Κέρδη (ζημία) χρήσεως 1/1-31/12/2018 μετά από φόρους

-

(2.041.292)

(2.041.292)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

-

1.253

1.253

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Ζημία)

-

(2.040.039)

(2.040.039)

69.333.670

(3.010.892)

66.322.778

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
31/12/2018

31/12/2017

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Ζημία προ φόρων

(1.851.685)

(422.867)

2.950.510

2.914.037

1.862

2.905

(754.486)

(756.385)
2.739

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις

12.506
(17.443)

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις

(12.131)

(786.228)

329.133

954.502

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

127.778

113.799

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(754.805)

5.484.739

(850)

(9.842)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

745.525

(555.718)

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

446.781

5.987.480

(14.008)

(3.798)

432.773

5.983.682

(824.048)

(531.809)

25.317.057

-

1.502

759

24.494.511

(531.050)

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

24.927.284

5.452.631

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (01.01.2018)

5.452.631

-

30.379.915

5.452.631

300

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

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καθαρές ταμιακές εισροές / (εκροές) από
δραστηριότητες (α)

λειτουργικές

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από Επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμιακές
δραστηριότητες (β)

εισροές

/

(εκροές)

από

επενδυτικές

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (31.12.2018)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
Σημειώσεις επι των Οικονομικών Καταστάσεων
1.

Γενικές Πληροφορίες

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( η οποία θα αναφέρεται πλέον ως
«ΔΕΔΑ» ή «Εταιρεία» ) συστάθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία
προερχόμενη από απόσχιση του κλάδου της διανομής φυσικού αερίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2166/93 και του άρθρου 80Α του Ν.4001/2011 όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν. 4336/2015 και
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4414/2016, με αριθμό ΓΕΜΗ 141016101000. Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.30357/16 02/01/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Γενική Διεύθυνση Μητρώων και
Ανάπτυξης – Τμήμα Μητρώου ) παρασχέθηκε η άδεια σύστασης της Εταιρείας και εγκρίθηκε το καταστατικό της
όπως ισχύουν με την υπ’ αριθμ. 2048/21-12-2016 πράξη απόσχισης κλάδου διανομής φυσικού αερίου.

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι : α) Η κατασκευή, λειτουργία,
ανάπτυξη, εκμετάλλευση και κυριότητα επί Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και όλων των
εγκαταστάσεων και υποδομών εν γένει που είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της, β) Η άσκηση των
δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός της γεωγραφικής περιοχής των
σχετικών αδειών Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που θα της παραχωρηθούν από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω
δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η διαχείριση και εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού
Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, γ)Η διενέργεια όλων των εργασιών ή δραστηριοτήτων που
συνδέονται με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη
διεύθυνση και την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των ανωτέρω γεωγραφικών
περιοχών, δ) Η διενέργεια όλων των εργασιών ή δραστηριοτήτων που συνδέονται με την μελέτη, τον σχεδιασμό,
και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών καθώς
και στις εγκαταστάσεις που απαιτείται για τη σύνδεση τους με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. ε)Η
διενέργεια εργασιών ή δραστηριοτήτων μελέτης, σχεδιασμού, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης λοιπών
υποδομών και δικτύων, ιδίως κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακών υποδομών. στ)Η παροχή υπηρεσιών
επεξεργασίας και διάθεσης δεδομένων, περιλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που η
εταιρεία έχει στην κατοχή τους και αφορούν στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. ζ)Η παροχή υπηρεσιών
και συμβουλών σε τρίτους και η διαχείριση έργων τρίτων επί θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του
παρόντος Καταστατικού.

Η εταιρεία εδρεύει στον δήμο Αθηναίων, στην οδό Λ. Μεσογείων 2-4 Τ.Κ. 11527 Δήμος Αθηναίων. Η διάρκεια
της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής
απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31 η
Δεκεμβρίου του έτους 2100. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου
22 του Καταστατικού. Με το από 02/01/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε χώρα συγκρότηση σε
σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και με το από 06/02/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν
τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν την Εταιρεία.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
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 της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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).
Με την από 24.11.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω εταιρείας εγκρίθηκε η απόσχιση
του κλάδου διανομής με σύσταση νέας μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/1920, του Ν.2166/93 και του Ν.4001/2011 με βάση την Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης με ημερομηνία
31/08/2016, το από 10/11/2016 Σχέδιο όρων απόσχισης και το καταστατικό της συνιστώμενης ανώνυμης
εταιρείας.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 69.333.670 Ευρώ και προέκυψε από την εισφορά του κλάδου
Διανομής της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως έχει καταχωρηθεί και
δημοσιευθεί στην υπ’ αριθμ. 2048/21.12.2016 συμβολαιογραφική πράξη.

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο στις 15/03/2019 και είναι αναρτημένες στο www.deda.gr

Σελίδα 14 από 44

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
2.

Βάση Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και Βασικές Λογιστικές Αρχές

2.1 Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται
υποχρεωτικά για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2018. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες
προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συσταθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση συγκεκριμένων
εκτιμήσεων και παραδοχών. Απαιτεί επίσης την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στο στάδιο κρίσης ή
πολυπλοκότητας ή στις περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές στις οικονομικές
καταστάσεις αναφέρονται κατωτέρω στη σημείωση 4.
Τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ευρώ που αποτελεί το ισχύον για την Εταιρεία νόμισμα λειτουργίας
και παρουσίασης .
Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες
ευρώ .Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Πρότυπα υποχρεωτικά για την κλειόμενη χρήση
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 αναφορικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών
ζημιών.
α) Κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η
κατάταξη βασίζεται σε δύο κριτήρια:
Α) το επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο,
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη
συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
Β) εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).
Όλα τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας διακρατούνται με σκοπό την είσπραξή των
συμβατικών ταμειακών ροών και επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος.

β) Απομείωση
Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί από την Εταιρεία να υιοθετήσει το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για κάθε
μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων .
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές
που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετρείται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για απαιτήσεις από πελάτες.
Για την άσκηση εφαρμογής του νέου προτύπου η εταιρεία έλαβε υπόψη της την ιστορική εισπραξιμότητα των
απαιτήσεων καθώς και τις χρηματικές εγγυήσεις που λαμβάνει από τους πελάτες.
Από την άσκηση που διενεργήθηκε με βάση τις τρέχουσες παραδοχές σχετικά με τον προσδιορισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από την υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου δεν προέκυψαν επιπλέον
προβλέψεις απομείωσης που θα έπρεπε να αναμορφώσουν τα Ίδια Κεφάλαια της έναρξης της περιόδου.
•

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα πρότυπα ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» καθώς και τις
σχετικές διερμηνείες και εφαρμόζεται σε όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, στην
περίπτωση που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων αναφορικά με την επιμέτρηση και αναγνώριση των
εσόδων.
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης.
H έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για μεταφορά
στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή µμιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή
β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο
µμοντέλο μεταφοράς στον πελάτη.
H εταιρεία δραστηριοποιείται στην διανομή φυσικού αερίου με το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου της να
αφορά βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Στα πλαίσια υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 15 η εταιρεία εξέτασε την
αναγνώριση του εσόδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα
έσοδα από την διανομή φυσικού αερίου θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια παροχής της
υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας μια λογιστική πολιτική παρόμοια με την προηγούμενη και για τον λόγο αυτό δεν
υπάρχει κάποια επίδραση από την υιοθέτηση του νέο προτύπου ΔΠΧΑ 15 στα ίδια κεφάλαια έναρξης
(1/1/2018) της εταιρείας.

Τα τέλη σύνδεσης που εισπράττει η εταιρεία από την κατηγορία των πελατών λιανικής (οικιακοί) αφορούν την
κατασκευή εγκαταστάσεων με ανυψωτικές στήλες (Risers).Τα τέλη σύνδεσης που εισπράττει η εταιρεία από
μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες αφορούν το κόστος προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο. Τα
έσοδα αυτά αναγνωρίζονται στον ίδιο χρόνο με τις αποσβέσεις των αντίστοιχων παγίων.
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Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η εταιρεία δεν
έχει υιοθετήσει νωρίτερα.
Μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ΔΠΧΑ,
διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για την
τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία η Εταιρεία δεν εφάρμοσε νωρίτερα, ως ακολούθως :
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.
•

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. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία ουσιώδη επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.

•

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 εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχει καμία επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
•

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. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση.Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•

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. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχει καμία επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

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. Η εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία
επίδραση. Τα ανωτέρω 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 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 από
αναγνώριση 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. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχει καμία επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σελίδα 18 από 44

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
•

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. Η εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία
επίδραση . 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. Η εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει
καμία επίδραση. 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. (να
προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 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 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
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απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει
καμία επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

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 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. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.

2.3 Βασικές Λογιστικές Αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν με συνέπεια για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων αναλύονται παρακάτω και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για τις χρονικές περιόδους που
παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι από 01.01.2018, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα νέα πρότυπα ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 όπως
αναφέρονται στην ενότητα 2.2.
2.3.1 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την
απόκτηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία
του παγίου στοιχείου, μόνο όταν θεωρείται πιθανό να προκύψουν μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες για την
εταιρεία και το κόστος του παγίου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών,
συντηρήσεων κλπ.των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν.
Η απόσβεση υπολογίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των
παγίων αυτών. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής :

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων : 1-20 έτη
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις : 7-40 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός :

3-7 έτη
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια
βάση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(ζημιά απομείωσης ) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κέρδη και ζημίες από την πώληση των παγίων
προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τιμήματος πώλησης και της λογιστικής αξίας.
2.3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
2.3.2.1 Δικαιώματα χρήσεως (δουλείες )
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αφορούν κυρίως δικαιώματα χρήσης του δικτύου φυσικού αερίου.
Τα δικαιώματα χρήσεως αναγνωρίζονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία με τα ποσά που καταβάλλονται στους
δικαιούχους ως δουλεία εισόδου 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 εκάστου
δικαιώματος. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των σχετικών δικαιωμάτων χρήσεως είναι 40 έτη.
2.3.2.2 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, αναγνωρίζουν 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 είμαι 1-3 έτη.
2.3.3 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, οπότε 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 απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα
χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης
τιμής πώλησης μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Τιμή πωλήσεως 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 ταμιακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
η δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει η ένδειξη
απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές
στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία
εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών 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 την, χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2018 δεν σημειώθηκε απομείωση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2.3.4 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως 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
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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
εναπόθεσης τους και αποτελείται από το κόστος αγοράς των υλικών κατασκευής και συντηρήσεως του αγωγού
φυσικού αερίου.
2.3.5

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.
2.3.6 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 ελέγχου 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 καταχώριση 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 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 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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2.3.7 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη διαβεβαίωση ότι η
επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία 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 (παγίων) συμπεριλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στα αποτελέσματα, κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.
2.3.8 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάριση 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 ταμιακές 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.
2.3.9 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.
2.3.10 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν απαιτήσεις της . Η συγκεκριμένη
κατηγορία περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές. Τα περιουσιακά στοιχεία
περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την
περίοδο αναφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
β)Ταμιακά Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα αποτελούνται από 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 της εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμιακών ροών, ως
συστατικό στοιχείο των ταμιακών διαθεσίμων.
2.3.11 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την παροχή Υπηρεσιών, βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την
αναφορά στις εώς τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
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Η εταιρεία τιμολογεί τους πελάτες μηνιαία. Στο τέλος της περιόδου, σχηματίζεται πρόβλεψη δεδουλευμένου
εσόδου που απεικονίζει το έσοδο της χρήσης που δεν έχει τιμολογηθεί στους χρήστες του δικτύου. Αυτό το ποσό
συμπεριλαμβάνεται στις Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
2.3.12 Μισθώσεις
Όλες οι μισθώσεις της εταιρείας 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 με
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.

Διαχείριση Κινδύνων
Α. Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της και στην χρηματοδότηση των
αναπτυξιακών της έργων. Η εταιρεία έχει εισπράξει επιχορηγήσεις αξίας € 25.317.057 που θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της έργων. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί και
αξιολογεί την ρευστότητα της εταιρείας σε συνεχή βάση.
Β. Ρυθμιστικός κίνδυνος
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την αγορά διανομής
φυσικού αερίου, όπως η εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η εφαρμογή των
προβλέψεων του Μνημονίου και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που αφορούν στη
γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της Ελληνικής αγοράς ενέργειας, καθώς και πιθανή αναδιάρθρωση ή άλλες
αλλαγές στις δραστηριότητες της εταιρείας σαν αποτέλεσμα συμμόρφωσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενδέχεται
να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, και τα λειτουργικά αποτελέσματα
της εταιρείας.
Γ. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση
που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του αναφορικά με κάθε κατηγόρια
αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων,
όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό μείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων
Δ. Επιτοκιακός Κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο
λόγο με τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε καταθέσεις όψεως προκειμένου
να διασφαλιστεί η ρευστότητα.

4.

Σημαντικές Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων
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απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα
παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες,
τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις
αξιολογούνται συνεχώς και είναι βασισμένες στην ιστορική εμπειρία και άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες
συνθήκες.
4.1 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Μια από τις βασικές δραστηριότητες της ΔΕΔΑ Α.Ε. είναι η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής που περιλαμβάνει
την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του Δικτύου. Στόχος του προγράμματος ανάπτυξης που έχει
αναλάβει η ΔΕΔΑ, αποτελεί η κατασκευή πλήρους υποδομής διανομής φυσικού αερίου στις εξής Γεωγραφικές
Περιοχές: Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Θράκη.
Διευκρινίζεται ότι κατά την κλειόμενη διαχειριστική χρήση ήτοι 1/1/2018 έως 31/12/2018 η Εταιρεία προχώρησε
στην κεφαλαιοποίηση μέρους του άμεσου κόστους μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού που ανήκει
σε αυτήν και κατανέμεται στην προαναφερθείσα επέκταση του Δικτύου, στο αρχικό κόστος των υπό κατασκευή
παγίων.
Η δυνατότητα αυτή δίνεται από τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου που υιοθετεί η Εταιρεία (IAS
16) το οποίο ορίζει ότι κάθε κόστος το οποίο είναι απαραίτητο για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο σε
κατάσταση λειτουργίας με τον τρόπο που προτίθεται η διοίκηση, μπορεί να προσαυξήσει το κόστος του
συγκεκριμένου παγίου για σκοπούς κεφαλαιοποίησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί η μισθοδοσία στο κόστος του παγίου είναι να συνδέεται άμεσα
με την τοποθέτηση του παγίου σε λειτουργία και το ποσό κεφαλαιοποίησης να μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα,
δηλαδή να παρακολουθείται ξεχωριστά από οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να εκτελεί ο εκάστοτε
εργαζόμενος.
Διευκρινίζεται ότι, στο ποσό κεφαλαιοποίησης δεν συμπεριλαμβάνονται έμμεσα κόστη και κόστη που δεν
αφορούν στην κατασκευή των παγίων.
Συγκεκριμένα δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό της κεφαλαιοποίησης το πιθανό κόστος απασχόλησης στο
έργο της διοίκησης της εταιρείας, το κόστος λογιστικής παρακολούθησης, υπηρεσίες που παρέχονται από
υπαλλήλους γενικών καθηκόντων και δαπάνες επισκευής και συντήρησης που δεν σχετίζονται με την
τοποθέτηση του εξοπλισμού σε λειτουργία. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα
πάγια περιουσιακά στοιχεία, θα κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα οικονομικά οφέλη, που αναμένεται
ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων.
4.2 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 οποία θα
προκύψουν.
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4.3 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.
4.4 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία 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 τακτοποίηση 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, η Εταιρεία δεν προβαίνει στην αναγνώριση
πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόμενης υποχρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητας της.
Η εκτίμηση για την πιθανότητα ή μη της εκροής καθώς και για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός
ελέγχου της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η πρακτική εφαρμογή νομοθετικών
διατάξεων και η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων όταν πρόκειται για έκθεση
σε εκτός ισολογισμού στοιχεία. Οι εκτιμήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την εταιρεία
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.

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου

5.797.389

6.224.200

Λοιπά έσοδα

4.829
5.802.218

142.921
6.367.121

6.

Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

31/12/2017

(103.215)

(111.499)

(3.156.691)

(3.167.664)

(424.878)

(327.062)

(3.220)

(4.210)

(95.062)

(60.508)

(2.931.343)

(2.908.342)

Κόστος αναλωθέντων

(75.051)

(135.479)

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθέματος

(98.096)

-

(6.887.556)

(6.714.764)

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους -τέλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων

7.

Έξοδα διοίκησης

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

(514.695)

(501.653)

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

(560.184)

(743.211)

(84.231)

(103.363)

(451)

(2.717)

(114.854)

(87.044)

(18.394)
(1.292.809)

(5.635)
(1.443.623)

Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους -τέλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
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8.

Έξοδα διάθεσης

Τα έξοδα διαθέσεως της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

(80.548)

(86.954)

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

(90.329)

(35.079)

(3.399)

(1.907)

(193)

-

(40.225)

(40.883)

(774)
(215.468)

(60)
(164.883)

Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους -τέλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων

9.

Λοιπά (έξοδα)/ έσοδα

Τα λοιπά έξοδα και έσοδα εκμεταλλεύσεως της Eταιρείας αναλύονται ως ακολούθως :
Λοιπά έξοδα

31/12/2018

31/12/2017

Λοιπά έξοδα

(14.689)

(8.071)

Σύνολο λοιπών εξόδων

(14.689)

(8.071)

12.131

786.228

-

1.480

2.508

-

14.639

787.708

(50)

779.637

Λοιπά έσοδα
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
Λοιπά Έσοδα
Σύνολο λοιπών εσόδων
Λοιπά (έξοδα)/ έσοδα

10. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) /έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Eταιρείας αναλύονται ως ακολούθως :
31/12/2018

31/12/2017

Λοιπά χρηματoοικονομικά έξοδα

(14.008)

(3.798)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

(14.008)

(3.798)

31/12/2018

31/12/2017

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

1.502

1.059

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

1.502

1.059

(12.506)

(2.739)

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα
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11. Φόρος εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Eταιρείας προσδιορίσθηκε ως ακολούθως :
Από 1/1/2018
έως 31/12/2018

Από 1/1/2017
έως 31/12/2017

α) Φόρος εισοδήματος που αναγνωρίσθηκε στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων:
Αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές διαφορές / (έξοδο)
Αναβαλλόμενος φόρος από μεταβολή φορολογικών
συντελεστών /(έσοδο)

(271.651)

(546.614)

82.044

-

(189.607)

(546.614)

(512)

561

(512)

561

β) Ο Αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά αποτελέσματα
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση:

Ο αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
σχετίζεται με την αναλογιστική ζημιά των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών, τα οποία έχουν καταχωρηθεί
στην Καθαρή Θέση.
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 ισχύει 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.
Η εταιρεία για να υπολογίσει τον αναβαλλόμενο φόρο την 31.12.2018 έλαβε υπόψη τα δεδομένα του
Ν.4579/2018 σε συνδυασμό με την εκτίμηση για το πότε θα ανακτηθούν η θα εκκαθαριστούν οι διαφορές
φορολογικής και λογιστικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
31/12/2018
Ζημίες προ φόρων
Αναλογών φόρος (29%)
Απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα
Έξοδα μη εκπεστέα
Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί
φορολογική απαίτηση
Λοιπές φορολογικές διαφορές
Από μεταβολή φορολογικού συντελεστή

31/12/2017

(1.851.685)
536.989

(422.867)
122.631

196.092

(228.006)
27.666

(812.196)
(28.448)
(82.044)

(441.239)
(27.666)
-

(189.607)

(546.614)
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12. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων επιβάρυναν τα αποτελέσματα
της Εταιρείας ως ακολούθως :

31/12/2018
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

31/12/2017

2.931.343

2.908.342

18.394

5.635

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Σύνολο αποσβέσεων που λογίσθηκαν
εντός της χρήσης

773

60

2.950.510

2.914.037

Μείον :
Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων
στοιχείων

(754.486)

(756.385)

Καθαρή επιβάρυνση αποσβέσεων στα
αποτελέσματα χρήσης

2.196.024

2.157.652

13. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Εγγυήσεις ΔΕΗ
Εγγυήσεις ενοικίων

31/12/2018

31/12/2017

2.850

2.850

11.292
14.142

10.442
13.292
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14. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Γήπεδα
&
οικόπεδα
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπα που προήλθαν από
απόσχιση κλάδου κατά την 02/01/2017

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα &
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

Σύνολο

99.421

-

110.302.012

35.690

627.902

111.065.025

Προσθήκες

-

77.292

-

6.903

862.343

946.538

Εκποιήσεις περιόδου

-

-

-

(6.305)

-

(6.305)

99.421

77.292

110.302.012

36.288

1.490.245

112.005.258

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπα που προήλθαν από απόσχιση κλάδου
κατά την 02/01/2017

-

-

23.074.457

35.690

-

23.110.147

Προσθήκες

-

453

2.902.106

6.903

-

2.909.462

Εκποιήσεις περιόδου

-

-

-

(6.305)

-

(6.305)

Σύνολο κατά την 31/12/2017

-

453

25.976.563

36.288

-

26.013.304

Αναπόσβεστη Αξία
Υπόλοιπα που προήλθαν από
απόσχιση κλάδου κατά την 02/01/2017

99.421

-

87.227.555

-

627.902

87.954.878

Σύνολο κατά την 31/12/2017

99.421

76.839

84.325.449

-

1.490.245

85.991.954

Σύνολο κατά την 31/12/2017
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Γήπεδα
&
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα &
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπο
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

99.421

77.292

110.302.012

36.288

1.490.245

112.005.258

50.843

540.231

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 01/01/2018
Προσθήκες
-

-

-

-

-

824.048
-

99.421

310.266

110.302.012

87.131

2.030.476

112.829.306

Κατά την 01/01/2018

-

453

25.976.563

36.288

-

26.013.304

Προσθήκες

-

21.707

2.896.881

10.202

-

Εκποιήσεις περιόδου

-

-

-

-

-

2.928.790
-

Σύνολο κατά την 31/12/2018

-

22.160

28.873.444

46.490

-

28.942.094

Σύνολο κατά την 01/01/2018

99.421

76.839

84.325.449

-

1.490.245

85.991.954

Σύνολο κατά την 31/12/2018

99.421

288.106

81.428.568

40.641

2.030.476

83.887.212

Εκποιήσεις περιόδου
Σύνολο κατά την 31/12/2018

232.974

Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία

Σελίδα 32 από 44

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
15. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως :

Λογισμικά

Δικαιώματα
χρήσης (δουλείες)

Λοιπά

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπα που προήλθαν από απόσχιση κλάδου κατά την 02/01/2017

5.700

114.600

2.297

122.597

Σύνολο κατά την 31/12/2017

5.700

114.600

2.297

122.597

Υπόλοιπα που προήλθαν από απόσχιση κλάδου κατά την 02/01/2017

1.266

15.267

2.297

18.830

Προσθήκες

1.710

2.865

-

4.575

Σύνολο κατά την 31/12/2017

2.976

18.132

2.297

23.405

Υπόλοιπα που προήλθαν από απόσχιση κλάδου κατά την 02/01/2017

4.434

99.333

-

103.767

Σύνολο κατά την 31/12/2017

2.724

96.468

-

99.192

Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία
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Λογισμικά

Δικαιώματα
χρήσης
(δουλείες)

Λοιπά

Σύνολο

5.700

114.600

2.297

122.597

Προσθήκες

30.830

-

-

30.830

Σύνολο κατά την 31/12/2018

36.530

114.600

2.297

153.427

2.976

18.132

2.297

23.405

Προσθήκες

17.147

4.575

Σύνολο κατά την 31/12/2018

20.123

22.707

2.297

45.127

Σύνολα κατά την 01/01/2018

2.724

96.468

-

99.192

Σύνολα κατά την 31/12/2018

16.407

91.893

-

108.300

Αξία κτήσεως
Κατά την 01/01/2018

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 01/01/2018

21.722

Αναπόσβεστη Αξία

Σελίδα 34 από 44

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01-31.12.2018
(ποσά σε ευρώ)
16. 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.
31/12/2018

31/12/2017

(2.252.158)

(1.981.936)

(2.252.158)

(1.981.936)

Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού

693.234

652.045

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων

36.343

13.710

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων

66.250

76.850

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

37.285

42.711

Λοιπές προβλέψεις

31.250

36.250

37.819
902.181

821.566

(1.349.977)

(1.160.370)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αποσβέσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Έσοδα επομένων χρήσεων

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ποσού 812.196 € προερχόμενες από
φορολογικές ζημιές για την χρήση 2018 και ποσού 441.239 € για την χρήση 2017 καθώς δεν είναι πιθανό ότι
εντός της επόμενης 5ετίας θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος για το φορολογικό
πιστοποιητικό βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στην φορολογική ζημιά για την
χρήση 2018.
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Υπόλοιπο που προήλθε
από απόσχιση κλάδου
02/01/2017

(Χρεώσεις) Πιστώσεις
Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις (Πιστώσεις)
Ιδίων Κεφαλαίων

31/12/2017

(1.542.192)

(439.744)

-

(1.981.936)

(1.542.192)

(439.744)

-

(1.981.936)

Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού

531.751

120.293

-

652.045

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων

241.716

(228.006)

-

13.710

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων

76.850

-

-

76.850

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

41.308

842

561

42.711

Λοιπές προβλέψεις

36.250

-

-

36.250

927.875

(106.870)

561

821.566

(614.317)

(546.614)

561

(1.160.370)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αποσβέσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
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Υπόλοιπο
Έναρξης
01/01/2018

(Χρεώσεις)
Πιστώσεις
Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις
(Πιστώσεις ) Ιδίων
Κεφαλαίων

31/12/2018

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αποσβέσεις

(1.981.936)
(1.981.936)

(270.222)
(270.222)

-

(2.252.158)
(2.252.158)

Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού

652.045

41.189

-

693.234

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων

13.710

22.633

-

36.343

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

76.850

(10.600)

-

66.250

42.711

(5.938)

512

37.285

Λοιπές προβλέψεις

36.250

(5.000)

-

31.250

821.566

37.819
80.103

512

37.819
902.181

(1.160.370)

(189.607)

512

(1.349.977)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Λοιπά Έσοδα

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
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17. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Υλικά κατασκευής και συντηρήσεως Αγωγού
Φυσικού Αερίου

2.125.926

2.155.608

Σύνολο:

2.125.926

2.155.608

Μείον : Πρόβλεψη απαξίωσης

(145.372)

(47.276)

Σύνολο:

1.980.554

2.108.332

Η Εταιρεία στη χρήση 2018 προέβη, σε επανεκτίμηση της αξίας των αποθεμάτων με αποτέλεσμα την
διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης ύψους € 98.096.

18. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Καταθέσεις όψεως
Σύνολο:

31/12/2018
30.379.915
30.379.915

31/12/2017
5.452.632
5.452.632

Το σύνολο των καταθέσεων βρίσκεται κατατεθειμένο σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταβολή σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται σε επιχορηγήσεις που έλαβε η εταιρεία στα πλαίσια του
αναπτυξιακού της προγράμματος.

19. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31/12/2018

31/12/2017

Πελάτες

667.456

1.743

Βραχ. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων

207.496

225.439

Σύνολo Εμπορικών Απαιτήσεων :
Δάνεια προσωπικού
Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και
παρακρατημένοι φόροι
Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές απαιτήσεις

874.952
-

227.182
500

35.434

7.539

-

2.556

Έξοδα επομένων χρήσεων

151.018

68.742

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και προκαταβολές

332.791

329.268

Προκαταβολές προμηθευτών
Χρεώστες διάφοροι

490
159.843
679.576

1.862
162.074
572.541

1.554.528

799.723

Σύνολο :
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20. Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την 31/12/2018, το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε εξήντα εννέα
εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα Ευρώ (€69.333.670,00)
διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα δύο (1.980.962)
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε Ευρώ (€35).

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2018, οι μέτοχοι αυτής ήταν οι
ακόλουθοι:
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΠΑ) Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31/12/2018

1.980.962

100,00%
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21. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους
Η υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό τους που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδοτήσεως, προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε από
ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών.

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περουσιακών στοιχείων προγράμματος
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

31/12/2018

31/12/2017

149.141
149.141

147.279
147.279

1.914
1.713
3.627

1.254
1.651
2.905

147.279
1.914
1.713
(2.855)
1.090
149.141

1.254
1.651
142.441
1.933
147.279

2.855
(1.090)
1.765

(1.933)
(1.933)

147.279
-

-

3.627
(1.765)
149.141

2.905
144.374
147.279

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκου
λόγω απόσχισης της ΔΕΔΑ
Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - οικονομικές υποθέσεις
Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - δημογραφικές υποθέσεις
Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - εμπειρία περιόδου
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου
Προσαρμογές
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων
Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην Καθαρή Θέση
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον
ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους

Η αναλογιστική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, οι παροχές που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη υπηρεσία κατά την ημερομηνία
αποτίμησης αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναμενόμενες παροχές κατά το έτος μετά την
ημερομηνία αποτίμησης (μελλοντική υπηρεσία).
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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης της Εταιρείας έχουν ως
ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,60%

1,30%

Πληθωρισμός

1,50%

1,50%

Εκτίμηση συνολικής αύξησης ετήσιων αποδοχών

1,00%

1,00%

Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσμάτων :
Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης.
Έτσι, κατά την 31/12/2018:
•
•

Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο, τότε η Παρούσα Αξία
Υποχρέωσης θα ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 3,0%.
Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% χαμηλότερο, τότε η Παρούσα Αξία
Υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερη κατά περίπου 3,2%.

22. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται ως
έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων – κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμούπου 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.
Η μεταβολή των επιχορηγήσεων αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης

21.107.220

21.863.605

Ληφθείσες επιχορηγήσεις

25.317.057

-

Απόσβεση επιχορηγήσεων

(754.486)

(756.385)

45.669.791

21.107.220

Σύνολο:

23. Προβλέψεις & Λοιπές Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για εκδίκαση αγωγών τρίτων
Σύνολο :

31/12/2018
265.000,00
265.000,00

31/12/2017
265.000,00
265.000,00
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24. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31/12/2018
2.183.946
25.585
21.667
1.556.684
92.848
287.234
4.167.964

Προμηθευτές
Προκαταβολές Πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές & συνδεδεμένες εταιρίες
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο :

31/12/2017
2.058.463
17.343
19.422
1.046.128
140.541
140.543
3.422.439

25. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Μέρη
Η εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους) καθώς και τις εταιρείες του ομίλου της
ΔΕΠΑ. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά την περίοδο 02.01-31.12.2018, ήταν οι εξής:

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2018

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα μέρη

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις από
συνδεδεμένα
μέρη

1.921.141

2.603.508

856.963

1.154.602

Κατά την περίοδο 2/1-31/12/2017

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα μέρη

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις από
συνδεδεμένα
μέρη

2.429.744

3.346.903

328.498

924.812

Οι αμοιβές του προέδρου και των Μελών ΔΣ της Εταιρείας έχουν ως εξής:

Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ. Εταιρείας

31/12/2018
238.370

31/12/2017
252.392
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26. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις/Απαιτήσεις
26.1 Ενδεχόμενες απαιτήσεις
31/12/2018

31/12/2017

Εγγυητικές επιστολές πελατών

600.329

880.565

Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών

434.503

33.243

Εγγυητικές επιστολές εργολάβων κατασκευής δικτύων

3.779.558

4.936.999

Σύνολο ενδεχόμενων απαιτήσεων

4.814.390

5.850.807

Ενδεχόμενες απαιτήσεις

26.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρείας.
26.3 Δεσμεύσεις
α) Ασφαλιστική κάλυψη: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας βρίσκονται σε όλη την
Ελλάδα. Η εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία για
διάφορες κατηγορίες κινδύνων, όπως καθορίζονται από ανεξάρτητους ασφαλιστές και η διοίκηση
θεωρεί την συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη επαρκή.
β)Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις Η εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 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:
31/12/2018

31/12/2017

85.913

88.247

Από 1 εώς και 5 έτη

300.168

292.071

Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

216.200
602.281

270.718
651.036

Μέχρι 1 έτος

26.4 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο φορολογικός έλεγχος για το φορολογικό έτος 2018 (01/01-31/12/2018) είναι σε εξέλιξη από τους
νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 και δεν
εκτιμάται να προκύψει σημαντική επιβάρυνση για την Εταιρεία.
Ο φορολογικός έλεγχος για το φορολογικό έτος 2017 ολοκληρώθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της
εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 και η εταιρεία έλαβε
φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/5.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό
πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για το λόγο αυτό οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα
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να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία
για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.

27. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018,
που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή
να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ραπτόπουλος Σταύρος

Μωσσέ Στεφανία

Υπεύθυνος για την Διεύθυνση
του Λογιστηρίου

Γεώργιος Πολίτης
Αρ. αδείας OEE 0098667

Deloitte Business
Process Solutions S.A.
Αρ. αδείας ΟΕΕ 1297
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