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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1 Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται 

από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019, τις Καταστάσεις Συνολικών 

Εσόδων, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, 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 

Χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 Άλλες Πληροφορίες 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετικά αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων 

Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων» αλλά δεν περιλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό , να εξετάσουμε εάν αυτές είναι 

ουσιωδώς ασυνεπείς με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον 

έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 
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εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα με αυτές τις άλλες 

πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να 

αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 

4 Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών 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.  

5 Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές 

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 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 χρηματοοικονομικές 
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. 

— Αποφαινόμαστε 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 
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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 Χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
Χρηματοοικονομικές 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. 

6 Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 150 του Ν. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 (β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

 

 

 

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 39291 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

       Σημείωση   31/12/2019   31/12/2018 

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 5   5.997.683   5.802.218 

Κόστος πωληθέντων 6   (6.885.984)   (6.887.556) 

Μικτό αποτέλεσμα( Ζημιά)     (888.301)   (1.085.338) 

                  

Έξοδα διοίκησης 7   (1.547.858)   (1.292.809) 

Έξοδα διάθεσης  8   (285.093)   (215.468) 

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 9   (134.572)   (50) 

Απόσβεση επιχορηγήσεως παγίων 12   753.816   754.486 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων (Ζημιά)     (2.102.008)   (1.839.179) 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα 10   (65.401)   (12.506) 

Ζημία προ φόρων     (2.167.409)   (1.851.685) 

Φόροι εισοδήματος  11   (49.684)   (189.607) 

Καθαρή Ζημία μετά από φόρους      (2.217.093)   (2.041.292) 

                  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα               

                    

Ποσά που δεν ανακατάσσονται μεταγενέστερα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων           

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)        (12.511)   1.765 

Φόρος εισοδήματος 11     3.003   (512) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους κέρδη/(ζημιές)       (9.508)   1.253 

             

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Ζημιές)    (2.226.601)   (2.040.039) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων.   
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων.  

        Σημείωση   31/12/2019   31/12/2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία             
 
Ενσώματα πάγια 
 

14     81.699.484   83.887.212 

Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 15   432.177  - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 16     100.354   108.300 

Λοιπές  Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13     14.651   14.142 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων       82.246.666   84.009.654 

                  
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία             

Αποθέματα 18     1.980.503   1.980.554 

Πελάτες 20     1.115.526   1.367.586 

Λοιπές Απαιτήσεις 20   204.098  186.942 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19     29.582.000   30.379.915 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων        32.882.128   33.914.997 

                    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         115.128.794   117.924.651 

                    

Ίδια Κεφάλαια              

Μετοχικό κεφάλαιο 21     69.333.670   69.333.670 

Αποτελέσματα εις νέο           (5.237.493)   (3.010.892) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων       64.096.177   66.322.778 

                  
                    

Υποχρεώσεις             

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις               

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 24     265.000   265.000 
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους 
εργαζομένους 22     177.168   149.141 

Κρατικές επιχορηγήσεις   23     44.915.975   45.669.791 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17     1.396.658   1.349.977 
Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα 
χρήσης  26   377.570  - 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων       47.132.371   47.433.909 

                    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25     3.837.747   4.167.964 
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα 
χρήσης 26   62.499  - 

Σύνολo Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων       3.900.246   4.167.964 

Σύνολο υποχρεώσεων       51.032.617   51.601.873 

                  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       115.128.794   117.924.651 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσματα  
εις νέο 

Σύνολο 

    

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) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 69.333.670 (3.010.892) 66.322.778 

 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 69.333.670 (3.010.892) 66.322.778 

Κέρδη (ζημία) χρήσεως 1/1-31/12/2019   μετά από 
φόρους 

- (2.217.093) (2.217.093) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους - (9.508) (9.508) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(Ζημία) 

- (2.226.601) (2.226.601) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 69.333.670 (5.237.493) 64.096.177 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών   

  31/12/2019  31/12/2018 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:     
Ζημία προ φόρων  (2.167.409)  (1.851.685) 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων      3.054.857   2.950.510  

Προβλέψεις  15.516   1.862  

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (753.816)  (754.486) 

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα   65.401   12.506  

Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις  -  (17.443) 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  -  (12.131) 

  214.549  329.133 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  52   127.778 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  234.904   (754.805) 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων  (509)  (850) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  185.903   745.525 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   634.899  446.781 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (93.275)  (14.008) 

Καθαρές ταμιακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)  

541.624 
 

432.773 

     
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (1.291.360)  (824.048) 

Εισπράξεις από Επιχορηγήσεις  -  25.317.057  

Τόκοι εισπραχθέντες  27.874   1.502  

Καθαρές ταμιακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)  

(1.263.486) 
 

24.494.511 

 
 

 
 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:  
 

 
 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις   (76.052)  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
δραστηριοτήτων (γ)  (76.052)  

0 

     
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)  (797.914)  

24.927.284 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  30.379.915   5.452.631 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  29.582.000   30.379.915 

  

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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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 31η 

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 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 
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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 συνιστάμενης ανώνυμης 

εταιρείας.  

Με την από 15.01.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω εταιρείας εγκρίθηκε η τροποποίηση 

της επωνυμίας της εταιρείας από «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό 

τίτλο «ΔΕΔΑ» 

 

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 2019 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στις 30/06/2020 και είναι αναρτημένες στο www.deda.gr 

      

  

http://www.deda.gr/
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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 2019. 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 ευρώ. 

Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ σύμφωνα με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

παρατίθενται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” 

Το ΔΠΧΑ 16 αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και την ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός των συμφωνιών που 
περιέχουν μίσθωση». 

 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 
για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από 
την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο 
εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 
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μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η επίδραση από την 
εφαρμογή του προτύπου στην Εταιρεία περιγράφεται στη Σημείωση 2.3. 

 
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” 

 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 

επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. 

Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει 

τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους 

φορολογικούς συντελεστές.  

Οι τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»  

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές 

τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με 

βάση το ΔΠΧΑ 9.   

Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 

 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε 

μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.   

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος 

από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.   

ΔΛΠ 23 “Κόστος δανεισμού”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε 

δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο 

για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.   

• ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εφαρμογή σε μεταγενέστερες χρήσεις   

 

• Εννοιολογικό Πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 

Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση 

των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να 

κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης 

ένα συνοδευτικό έγγραφο, τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις 

τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να 

αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά.  

Η εταιρεία εξετάζει τυχόν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

• ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις): «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη 

μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

• ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις): «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  
της χρήσης 01.01-31.12.2019  

(ποσά σε ευρώ)  

 

Σελίδα 18 από 46 
 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, 

έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο 

ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.   

 

Η εταιρεία εξετάζει τυχόν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2021) 

 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο 

εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει 

ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά 

τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 

καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ε.E.. 

Το πρότυπο δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση): «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει 

των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις 

προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση 

αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..    

 

Η τροποποίηση του προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

2.3 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Την 01.01.2019 η Εταιρεία υιοθέτησε και εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», 
χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης, εφαρμόζοντας αναδρομικά το πρότυπο με τη 
σωρευτική επίδραση της εφαρμογής του να αναγνωρίζεται την 1η Ιανουαρίου 2019, χωρίς αναπροσαρμογή των 
συγκριτικών μεγεθών. 

 

Επίδραση του νέου ορισμού της μίσθωσης  

Προηγουμένως, η Εταιρεία καθόριζε κατά τη σύναψη της σύμβασης εάν μια συμφωνία ήταν ή περιείχε μίσθωση 

σύμφωνα με την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 4 «Προσδιορισμός εάν μια συμφωνία περιέχει μίσθωση». Η Εταιρεία τώρα 

αξιολογεί κατά πόσο μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση βάσει του νέου ορισμού της μίσθωσης. Σύμφωνα 

με το ΔΠΧΑ 16, μια σύμβαση είναι ή περιλαμβάνει μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα του 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  
της χρήσης 01.01-31.12.2019  

(ποσά σε ευρώ)  

 

Σελίδα 19 από 46 
 

ελέγχου της χρήσης ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου για μια χρονική περίοδο έναντι 

ανταλλάγματος.  

Κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία επέλεξε να εφαρμόσει την πρακτική δυνατότητα να διατηρήσει την 

ήδη υφιστάμενη αξιολόγηση ως προς το ποιες συναλλαγές είναι μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκε λοιπόν 

μόνο σε συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως ως μισθώσεις. Ως εκ τούτου, ο ορισμός της 

μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκε μόνο στις συμβάσεις που υπογράφηκαν ή τροποποιήθηκαν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 

Η Εταιρεία εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία έχει επιλέξει την 

τροποποιημένη αναδρομική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 και συνεπώς η συγκριτική πληροφόρηση δεν 

αναπροσαρμόστηκε. 

Το ΔΠΧΑ 16 τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία αναγνωρίζει τις μισθώσεις που ταξινομούνταν ως 

λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, οι οποίες ήταν εκτός ισολογισμού. Οι νέες απαιτήσεις 

επηρεάζουν την Εταιρεία ως μισθωτή, αναφορικά με τις μισθώσεις ακινήτων και μεταφορικών μέσων. 

Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 16, για όλες τις μισθώσεις (εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω), η 

Εταιρεία: 

α) Αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και υποχρεώσεις από μισθώσεις στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης.  

β) Αναγνωρίζει αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης και τόκους στις υποχρεώσεις 

από μισθώσεις στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  

γ) Διαχωρίζει το συνολικό ποσό καταβολών σε αποπληρωμή κεφαλαίου (που παρουσιάζεται στις 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες) και πληρωμή τόκων (που παρουσιάζεται στις λειτουργικές δραστηριότητες) 

στην κατάσταση ταμειακών ροών.  

Το ΔΠΧΑ 16 έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ιδιαίτερα στο σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στα αποτελέσματα, στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες και στις καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που 

επιτρέπονται από το πρότυπο: 

• Χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά. 

• Εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής 

• Χρήση του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών μισθώσεων για μισθώσεις που έχουν διάρκεια 
μικρότερή των 12 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2019 

• Χρήση μεταγενέστερης γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας των μισθώσεων των οποίων η 
σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λήξης της σύμβασης.  
 

Επιπλέον, η Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις αναγνώρισης του προτύπου για τα συμβόλαια 

μισθώσεων τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξής τους, έχουν διάρκεια 12 μήνες ή λιγότερο και δεν 

περιλαμβάνουν δικαίωμα εξαγοράς (βραχυπρόθεσμες μισθώσεις), καθώς και για τις μισθώσεις παγίων μη 

σημαντικής αξίας (πάγια μη σημαντικής αξίας).  
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Οικονομική επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16  

Κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίστηκαν στην παρούσα αξία των 

εναπομεινάντων μισθωμάτων, που προεξοφλήθηκαν με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της 1ης Ιανουαρίου 

2019. Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος που ο μισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί 

το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο 

ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον και με παρόμοιους όρους και υποθέσεις. Το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισμού που εφαρμόστηκε ήταν 3,9%. Τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων, κατά την 

1 Ιανουαρίου 2019, αναγνωρίζονται σε ποσό που ισούται με την υποχρέωση από μισθώσεις, προσαρμοσμένο 

κατά το ποσό προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων.   

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019 στη κατάσταση οικονομικής θέσης  

(αύξηση/(μείωση)) έχει ως εξής: 

 

 Προσαρμογές ΔΠΧΑ 16 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  498.143 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  498.143 

   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσμο μέρος δικαιωμάτων χρήσης παγίων 440.069 

Σύνολo Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 440.069 

 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Βραχυπρόθεσμο μέρος δικαιωμάτων χρήσης παγίων 58.074 

Σύνολo Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 58.074 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που έχουν αναγνωριστεί σχετίζονται με τις παρακάτω 

κατηγορίες παγίων: 

 

    31/12/2019   1/1/2019 

Κτίρια-Εγκαταστάσεις   432.177   498.143 

    432.177   498.143 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης της Εταιρείας αφορούν κατά βάση ενοίκια κτιρίων για 

διαχειριστικούς σκοπούς.   
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Η φύση των εξόδων που σχετίζονται με τις παραπάνω 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. Αυτό 

οδηγεί σε βελτίωση των «Λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 

αποσβέσεων και απομειώσεων».  

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης ύψους 

€ 432.177 και υποχρεώσεις μισθώσεων ύψους € 440.069 σε σχέση με τις ανωτέρω μισθώσεις. 

Επίσης, σε σχέση με τις μισθώσεις του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει έξοδα αποσβέσεων και τόκων 

αντί για έξοδα από λειτουργικές μισθώσεις. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019,  

η Εταιρεία αναγνώρισε € 65.965 έξοδα απόσβεσης και € 17.978  έξοδα τόκων.  

Η επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 ήταν 

θετική κατά € 7.891 για την Εταιρεία λόγω της αναγνώρισης των εξόδων απόσβεσης και των τόκων αντί των 

εξόδων από ενοίκια.  

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, το μέρος που αφορά στην αποπληρωμή των μισθωμάτων μειώνει τις 

ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες και δεν περιλαμβάνεται πλέον στις καθαρές ταμειακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Μόνον οι αποπληρωμές τόκων εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 

στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.  

 

 

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 

 

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. 
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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 2019 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 

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 
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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) 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 .  
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 
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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. 

Η εταιρεία εξετάζει την ιστορική εισπραξιμότητα των απαιτήσεων της και λαμβάνει υπόψη της τις εγγυήσεις 
από πελάτες έναντι των πωλήσεων.  
 

2.3.11 Αναγνώριση εσόδων 

Το ΔΠΧΑ 15 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 μιας 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.  
 
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. 

 
 

2.3.12 Μισθώσεις (πολιτική πριν την 1η Ιανουαρίου 2019) 

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 
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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 

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 1/1/2019 έως 31/12/2019 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.  
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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.  

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: 

  31/12/2019  31/12/2018 

Υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου  5.983.594  5.797.389 

Λοιπά έσοδα  14.089  4.829 

  5.997.683  5.802.218 

     

     

 

6. Κόστος Πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

  31/12/2019  31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (470.845)  (103.215) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (2.827.262)  (3.156.691) 

Παροχές τρίτων  (496.612)  (424.878) 

Έξοδα από φόρους -τέλη  (4.435)  (3.220) 

Διάφορα έξοδα  (65.839)  (95.062) 

Έξοδα αποσβέσεων  (3.011.400)  (2.931.343) 

Κόστος αναλωθέντων  (9.591)  (75.051) 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθέματος  -  (98.096) 

  (6.885.984)  (6.887.556) 

 

7. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2019  31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (807.277)  (514.695) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (504.762)  (560.184) 

Παροχές τρίτων  (90.511)  (84.231) 

Έξοδα από φόρους -τέλη  (103)  (451) 

Διάφορα έξοδα  (104.219)  (114.854) 

Έξοδα αποσβέσεων  (40.986)  (18.394) 

  (1.547.858)  (1.292.809) 
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8. Έξοδα διάθεσης  

Τα έξοδα διαθέσεως της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2019  31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (145.187)  (80.548) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (75.959)  (90.329) 

Παροχές τρίτων  (10.887)  (3.399) 

Έξοδα από φόρους -τέλη  -  (193) 

Διάφορα έξοδα  (50.589)  (40.225) 

Έξοδα αποσβέσεων  (2.471)  (774) 

  (285.093)  (215.468) 

 

9. Λοιπά (έξοδα)/ έσοδα 

Τα λοιπά έξοδα και έσοδα εκμεταλλεύσεως της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 

Λοιπά έξοδα  
31/12/2019  31/12/2018 

Λοιπά έξοδα  (138.451)  (14.689) 

Σύνολο λοιπών εξόδων  (138.451)  (14.689) 

     

Λοιπά έσοδα     

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  -   12.131 

Λοιπά Έσοδα  3.879   
2.508 

Σύνολο λοιπών εσόδων  3.879   14.639  

     

Λοιπά (έξοδα)/ έσοδα  (134.572)   (50) 

  

10. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) /έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 

Χρηματοοικονομικά έξοδα    
  

 31/12/2019  31/12/2018 

Έξοδα εγγυητικών επιστολών (68.683)  0,00 

Λοιπές χρεώσεις τραπεζών (6.615)  (14.008) 

Τόκοι μισθώσεων  (17.978)  0,00 

Σύνολο  (93.275)  (14.008) 

    
Χρηματοοικονομικά έσοδα    
  

 31/12/2019  31/12/2018 

Τόκοι  καταθέσεων 27.874  1.502 

Σύνολο  27.874  1.502 
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11. Φόρος εισοδήματος  

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εταιρείας προσδιορίσθηκε ως ακολούθως : 

  

Από 1/1/2019 
έως 31/12/2019  

Από 1/1/2018 
έως 31/12/2018 

α) Φόρος εισοδήματος που αναγνωρίσθηκε στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων:     

     

Αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές διαφορές / (έξοδο)  (60.088)  (271.651) 
Αναβαλλόμενος φόρος από μεταβολή φορολογικών 
συντελεστών /(έσοδο)  10.404   82.044 

  (49.684)  (189.607) 

     

β) Ο Αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά αποτελέσματα      

που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση:   (3.003)  (512) 

  (3.003)   (512)   

 

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. 

Η εταιρεία για να υπολογίσει τον αναβαλλόμενο φόρο την 31.12.2019 έλαβε υπόψη τα δεδομένα του 

Ν.4646/2019 σε συνδυασμό με την εκτίμηση για το πότε θα ανακτηθούν η θα εκκαθαριστούν οι διαφορές 

φορολογικής και λογιστικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Ο φορολογικός Nόμος 4646/2019 εισήγαγε τη μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 

στο 24% για τη χρήση 2019 και μετά.  

Η εταιρεία υπολογίσει τον αναβαλλόμενο φόρο την 31.12.2018 με βάση το Νόμο 4579/2018 σε συνδυασμό με 

την εκτίμηση για το πότε θα ανακτηθούν ή θα εκκαθαριστούν οι διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Συγκεκριμένα, με τον Νόμο 4579/2018 ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από  επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούσαν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες  μειωνόταν 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 το φορολογικό έτος 2020, σε είκοσι έξι τοις εκατό 

(26%) για το φορολογικό έτος 2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για το φορολογικό έτος 2022. 

                                                                                                                                  31/12/2019             31/12/2018 

Ζημίες προ φόρων (2.167.409)  (1.851.685) 

Αναλογών φόρος (24%) 520.178   536.989  
    

Απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα -  - 
Έξοδα  μη εκπεστέα   198.684  196.092 
Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί 
φορολογική απαίτηση (758.142) 

 
(812.196) 

Λοιπές φορολογικές διαφορές -  (28.448)  
Από μεταβολή φορολογικού συντελεστή (10.404)  (82.044) 
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(49.684) 

 
(189.607) 

 

 

12. Αποσβέσεις  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των δικαιωμάτων 

χρήσης  επιβάρυναν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ως ακολούθως : 

 

  31/12/2019  31/12/2018 

Κόστος πωλήσεων  3.011.400  2.931.343 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  40.986  18.394 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  2.471  773 

Σύνολο αποσβέσεων που λογίσθηκαν 
εντός της χρήσης  3.054.857  2.950.510 

     

Μείον :     
Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων  (753.816)  (754.486) 

     
Καθαρή επιβάρυνση αποσβέσεων στα 
αποτελέσματα χρήσης  2.301.041  2.196.024 

 

 

13. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 

  31/12/2019  31/12/2018 

Εγγυήσεις ΔΕΗ  2.850  2.850 

Εγγυήσεις ενοικίων  11.801  11.292 

  14.651  14.142 
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14. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  

Γήπεδα 
& 

οικόπεδα 

 
Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
 

Μηχανήματα 
& 

μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις   

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
 

Πάγια υπο 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως              

Κατά την 01/01/2018  99.421  77.292  110.302.012   36.288  1.490.245  112.005.258 

Προσθήκες    232.974     50.843  540.231  824.048 

Εκποιήσεις περιόδου  -  -  -   -  -  
- 

Σύνολο κατά την 31/12/2018  99.421   310.266   110.302.012     87.131   2.030.476   112.829.306 

              

Σωρευμένες αποσβέσεις               

Κατά την 01/01/2018  -  453  25.976.563   36.288  -  26.013.304 

Προσθήκες  -  21.707  2.896.881   10.202  -  2.928.790 

Εκποιήσεις περιόδου  -  -  -   -  -  
- 

Σύνολο κατά την 31/12/2018  -   22.160   28.873.444     46.490   -   28.942.094 

              

Αναπόσβεστη Αξία              

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 
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Γήπεδα 
& 

οικόπεδα 

 
Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

  

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
 

Πάγια υπο 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως              

Κατά την 01/01/2019  99.421  310.266  110.302.012   87.131  2.030.476  112.829.306 

Προσθήκες                -  -                           -   18.853  748.365  767.217 

Εκποιήσεις περιόδου  -  -  -   -  -  
- 

Σύνολο κατά την 31/12/2019  99.421   310.266   110.302.012     105.984   2.778.841   113.596.524 

              

Σωρευμένες αποσβέσεις               

Κατά την 01/01/2019  -  22.160  28.873.444   46.490  -  28.942.094 

Προσθήκες  -  31.027  2.895.162   28.757  -  2.954.946 

Εκποιήσεις περιόδου  -  -  -   -  -  
- 

Σύνολο κατά την 31/12/2019  -   53.187   31.768.606     75.247   -   31.897.040 

              

Αναπόσβεστη Αξία              

Σύνολο κατά την 01/01/2019  99.421   288.106   81.428.568     40.641   2.030.476   83.887.212 

Σύνολο κατά την 31/12/2019  99.421   257.079   78.533.406     30.737   2.778.841   81.699.484 
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15. Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 

Η εταιρεία αναγνώρισε την 1.1.2019 δικαίωμα χρήσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 ποσού 498.143 αναφορικά με μισθωμένα κτίρια. Κατά την διάρκεια της χρήσης 

διενήργησε αποσβέσεις των δικαιωμάτων χρήσης  ποσού 65.965. 

 

16. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 

  

Λογισμικά  
Δικαιώματα 

χρήσης 
(δουλείες)  

Λοιπά 

 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως         

Κατά την 01/01/2018  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 

         

Σωρευμένες αποσβέσεις          

Κατά την 01/01/2018  2.976  18.132  2.297  23.405 

Προσθήκες  17.147  4.575    21.722 

Σύνολο κατά την 31/12/2018  20.123   22.707   2.297   45.127 

         

Αναπόσβεστη Αξία         

Σύνολα κατά την 01/01/2018  2.724   96.468   -   99.192 

Σύνολα κατά την 31/12/2018  16.407   91.893   -   108.300 
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Λογισμικά  
Δικαιώματα 

χρήσης 
(δουλείες)  

Λοιπά 

 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως         

Κατά την 01/01/2019  36.530  114.600  2.297  153.427 

Προσθήκες  26.000  
- 

 -  26.000 

Σύνολο κατά την 31/12/2019  62.530   114.600   2.297   179.427 

         

Σωρευμένες αποσβέσεις          

Κατά την 01/01/2019  20.123  22.707  2.297  45.127 

Προσθήκες  31.081  2.865                   -  33.946 

Σύνολο κατά την 31/12/2019  51.204   25.572   2.297   79.073 

         

Αναπόσβεστη Αξία         

Σύνολα κατά την 01/01/2019  16.407   91.893   -   108.300 

Σύνολα κατά την 31/12/2019  11.326   89.028   -   100.354 
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17. 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. 

  31/12/2019  31/12/2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     

Αποσβέσεις  (2.361.678)  (2.252.158) 

  (2.361.678)  (2.252.158) 

     

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     

Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού  739.628  693.234 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων  34.889  36.343 

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων  63.600  66.250 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  42.520  37.285 

Λοιπές προβλέψεις  30.000  31.250 

Έσοδα επομένων χρήσεων  52.489  37.819 

Υποχρεώσεις από δικαιώματα χρήσης  1.894  - 

  965.020  902.181 

     

     
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης  (1.396.658)  (1.349.977) 

 

 

Η εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ποσού 758.142 €  , προερχόμενες από 

φορολογικές ζημιές για την χρήση 2019, και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ποσού 1.045.119€ 

προερχόμενες από φορολογικές ζημιές των χρήσεων 2018 και 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 2019. 
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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)  (270.222)  -  (2.252.158) 

  (1.981.936)   (270.222)   -   (2.252.158) 

         

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις         

Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού  652.045  41.189   -  693.234 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων  13.710  22.633   -  36.343 

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων  76.850  (10.600)  -  66.250 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  42.711  (5.938)  512   37.285 

Λοιπές προβλέψεις  36.250  (5.000)  -  31.250 

Λοιπά Έσοδα  -  37.819    37.819 

  821.566   80.103   512   902.181 

         

         
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις         

στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  (1.160.370)   (189.607)   512    (1.349.977) 
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Υπόλοιπο 
Έναρξης 

01/01/2019 

 
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσμάτων 

 
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
 Ιδίων Κεφαλαίων 

 31/12/2019 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις         
Αποσβέσεις  (2.252.158)  (109.520)  -  (2.361.678) 
Χρηματοοικονομικές μισθώσεις  0   (103.723)  -  (103.723) 

  (2.252.158)   (213.243)   -   (2.465.401) 

         
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις         
Επιχορηγήσεις πάγιου 
ενεργητικού  693.234  46.394   -  739.628  
Πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεμάτων  36.343  (1.454)  -  34.889  
Πρόβλεψη δικαστικών 
υποθέσεων  66.250  (2.650)  -  63.600  
Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία  37.285  2.232   3.003   42.520 
Λοιπές προβλέψεις  31.250  (1.250)  -  30.000 
Λοιπά Έσοδα  37.819  14.670  -  52.489 
Χρηματοοικονομικές μισθώσεις  -  105.617  -  105.617  

  902.181   163.559   3.003    1.068.743 

         
         
Καθαρές αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις         
στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομκής Θέσης  (1.349.977)   (49.684)   3.003    (1.396.658) 
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18. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2019  31/12/2018 

Υλικά κατασκευής και συντηρήσεως Αγωγού 
Φυσικού Αερίου  2.125.875  2.125.926 

Σύνολο:   2.125.875  2.125.926 

Μείον : Πρόβλεψη απαξίωσης  (145.372)  (145.372) 

Σύνολο:   1.980.503  1.980.554 

 

 

19. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
 31/12/2019  31/12/2018 

Καταθέσεις όψεως  29.582.000  30.379.915 

Σύνολο:  29.582.000  30.379.915 

 

Το σύνολο των καταθέσεων βρίσκεται κατατεθειμένο σε εγχώρια  πιστωτικά ιδρύματα.  

 

20. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
 31/12/2019  31/12/2018 

Πελάτες  
 

560.553  827.299 

Βραχ. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 160.107  207.496 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και προκαταβολές 394.865  332.791 

Σύνολo Εμπορικών Απαιτήσεων :  1.115.526  1.367.586 
 
Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και 
παρακρατημένοι φόροι  

 6.203  35.434 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων 

 1.748  - 

Έξοδα επομένων χρήσεων   147.144  151.018 

Προκαταβολές προμηθευτών  13.572  490 

Χρεώστες διάφοροι  35.430  - 

 
 204.098  186.942 

 
Σύνολο :  1.319.624  1.554.528 

 

21. Μετοχικό κεφάλαιο  

Κατά την 31/12/2019, 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).  
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Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2019, οι μέτοχοι αυτής ήταν οι 

ακόλουθοι: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2018 
 

  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΔΕΠΑ) Α.Ε. 1.980.962 100,00% 
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22. 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.  

 
 31/12/2019  31/12/2018 

Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό  
   

Παρούσα αξία υποχρεώσεων   177.168  149.141 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος   -  - 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό   177.168  149.141 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης   13.378  1.914 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)   2.138  1.713 

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων   15.516  3.627 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης     

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου   149.141  147.279 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης   13.378  1.914 

Κόστος τόκου   2.138  1.713 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - οικονομικές υποθέσεις   11.000  (2.855) 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - δημογραφικές υποθέσεις   -  - 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - εμπειρία περιόδου   1.511  1.090 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου   177.168  149.141 

Προσαρμογές     
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων   (11.000)  2.855 

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις   (1.511)  (1.090) 

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην Καθαρή Θέση   (12.511)  1.765 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 
ισολογισμό     
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους -  149.141  147.279 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -  -  - 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων   15.516  3.627 

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση   12.511  (1.765) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους   177.168  149.141 

 

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: 

  31/12/2019  31/12/2018 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  0,70%  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 31/12/2019: 

• Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο, τότε η Παρούσα Αξία 

Υποχρέωσης  θα ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 3,6%. 

• Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% χαμηλότερο, τότε η Παρούσα Αξία 

Υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερη κατά περίπου 3,9%. 

 

23. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται ως 

έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων – κυρίως μηχανολογικού 

εξοπλισμού-που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η 

επιχορήγηση, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων 

μηχανημάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας.  

Η μεταβολή των επιχορηγήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

  31/12/2019  31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης  45.669.791  21.107.220 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις  -  25.317.057 

Απόσβεση επιχορηγήσεων  (753.816)  (754.486) 

Σύνολο:   44.915.975  45.669.791 

 

Οι ληφθείσες επιχορηγήσεις ύψους 25.317.057 ευρώ θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την 

χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων της εταιρείας. 

 

24. Προβλέψεις & Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
 31/12/2019  31/12/2018 

Προβλέψεις για εκδίκαση αγωγών τρίτων  265.000  265.000 

Σύνολο :  265.000  265.000 
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25. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 31/12/2019  31/12/2018 

Προμηθευτές 1.906.378  2.183.946 

Προκαταβολές Πελατών 115.742  25.585 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 77.168  21.667 

Λοιποί φόροι-τέλη 47.622  - 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές & συνδεδεμένες εταιρίες 386.838  1.556.684 

Πιστωτές διάφοροι 949.157  92.848 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 136.139  135.959 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 218.703  151.274 

Σύνολο : 3.837.747   4.167.964 

    

 

26. Μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος της υποχρέωσης που αφορά τα δικαιώματα 

χρήσης παγίων 

Υποχρεώσεις Μίσθωσης   

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από δικαιώματα χρήσης παγίων  377.570 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από δικαιώματα χρήσης παγίων 62.499 

Σύνολο  440.069 

 

 Υποχρεώσεις  Μίσθωσης  
Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2019  

Αναγνώριση Υποχρεώσεων δικαιώματος χρήσης παγίων 498.143 
Τόκοι περιόδου  17.978 
Πληρωμές (76.052) 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2019 440.069  

 

Ελάχιστες μελλονικές πληρωμές   
Πληρωμές 

Χρηματοικονομικό 
κόστος 

Καθαρή 
παρούσα αξία 

την 31/12/2019 

Εντός του επόμενων 12 μηνών  78.552 16.053 62.499 

Από 1 έως 5 έτη 278.308 40.172 238.136 

Πάνω από 5 έτη  146.334 6.900 139.434 

Σύνολο  503.194 63.125 440.069 

 

Η εταιρεία αναγνώρισε ως έξοδα τα μισθώματα των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των 

μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας. 

 31/12/2019 

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις  31.447 

Μισθώσεις χαμηλής αξίας  8.483 

Σύνολο 39.930 
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27. 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 01.01-31.12.2019, ήταν οι 

εξής:  

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2019 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 

 Αγορές από 
συνδεδεμένα μέρη 

 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

 
Υποχρεώσεις από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

1.557.168  243.733  295.618  386.838 

 

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 

 

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

 

 

 31/12/2019  31/12/2018 

Αμοιβές & Απολαβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ. Εταιρείας 155.022  238.370 
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28. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις/Απαιτήσεις 

28.1  Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

  31/12/2019  31/12/2018 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις     

Εγγυητικές επιστολές πελατών  793.280   600.329  

Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών  372.146  434.503 

Εγγυητικές επιστολές εργολάβων κατασκευής δικτύων  3.057.542  3.779.558 

Σύνολο ενδεχόμενων απαιτήσεων  4.222.968   4.814.390  

 

28.2  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.  

28.3  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: Δεν υπάρχουν χαμηλής αξίας λειτουργικές μισθώσεις 

ή μισθώσεις με διάρκεια μικρότερη του έτους. 

 

28.4  Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ο φορολογικός έλεγχος για το φορολογικό έτος 2019 (01/01-31/12/2019) 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 τα έτη 2018 και 2017 έχει ολοκληρωθεί 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 

να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία 

για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. 

29. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα  

Στις 24 Απριλίου 2020 με το πρακτικό της 10ης  έκτακτης γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας 

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιά εκατομμυρίων  σαράντα 

ευρώ (9.000.040), δια της εκδόσεως διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων 
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(257.144) κοινών ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (35,00) ανά μετοχή. 

Με την αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το νέο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών 

χιλιάδων επτακοσίων δέκα Ευρώ (78.333.710) και ο συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας σε δύο 

εκατομμύρια διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και εκατόν έξι (2.238.106).  

 

Η εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του Κορωναίου, 

προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωναίου COVID-19. Διαθέτει πλάνο για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων του σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο 

πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για 

την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο. 

Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές του επιπτώσεις στη 

λειτουργία της Εταιρείας είναι υπό αξιολόγηση και θα παρουσιαστούν στις επόμενες Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

Η Διοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει συνεχώς τις εκτιμήσεις της με βάση ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για προβλεπόμενα μελλοντικά γεγονότα σχετικά με την συνολική πορεία και κατεύθυνση 

της εταιρείας, και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου απαιτείται. 
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