
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο): Νοµαρχία Αθηνών - Ανατολικός Τοµέας
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας όπου έχουν καταχωρηθεί οι οικονοµικές καταστάσεις: www.desfa.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μαυροµµάτης Νικόλαος-Πρόεδρος ∆.Σ Αθανασιά Παρασκευή-Μέλος ∆.Σ ∆ανδόλου Νίκη - Μέλος ∆.Σ
Κανελλόπουλος Παναγιώτης-∆ιεύθυνων Σύµβουλος Μηλιώνης Κλεοµένης-Μέλος ∆.Σ Αλεξόπουλος Γεώργιος - Μέλος ∆.Σ
Μανούρης Χρήστος-Μέλος ∆.Σ Σκαλτσάς ∆ιονύσιος-Μέλος ∆.Σ
Στρατής Ευθύµιος-Μέλος ∆.Σ Μπερδελής Κωνσταντίνος-Μέλος ∆.Σ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 23 Απριλίου 2009.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κούτρας Ηλ. Γρηγόριος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13601
Ελεγκτική Εταιρεία: BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 01/01-31/12/2008 31/3-31/12/2007

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.194.945 1.176.322 Κύκλος εργασιών 144.179 187.952
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 19.785 20.345 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 51.003 90.379
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.316 6.544 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων. 42.476 76.697
Αποθέµατα 16.065 18.878 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 26.298 49.433
Απαιτήσεις από πελάτες 58.117 44.306 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από  φόρους 18.607 36.746
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 33.484 16.852 Κατανέµονται σε:
Σύνολο Ενεργητικού 1.328.712 1.283.248 Μετόχους εταιρίας 18.607 36.746

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) 2,5634 5,0624
Μετοχικό Κεφάλαιο 639.051 639.051 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) 0,86 1,69
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 33.825 27.485 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 81.821 132.906
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 672.876 666.536
Μακροπρόθεσµες  δανειακές υποχρεώσεις 307.767 224.182
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 264.158 235.304
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 27.949 81.680
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 55.962 75.546
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 655.836 616.712
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 1.328.712 1.283.248

01/01-31/12/2008 31/3-31/12/2007
31/12/2008 31/12/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα) 666.536 629.791 Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 26.298 49.433
Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους(συνεχιζόµενες  δραστηριότητες) 18.607 36.746 Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (12.267) 0 Αποσβέσεις 39.345 56.209
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 0 0 Προβλέψεις 4.995 6.582
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 (362) (2.718)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 672.876 666.536 (6.505) (9.977)

(2.691) 4
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18.401 29.909

79.482 129.442

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.813 11.132
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (13.811) (23.514)

20.743 11.859
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (24.710) (23.544)
Καταβεβληµένοι φόροι (20.502) (5.916)

44.015 99.459

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (169) 0
(60.325) (147.146)

30.285 23.807
11 7

2.689 970
Έσοδα επενδύσεων 0 3

(27.509) (122.359)

12.393 33.752
Μερίσµατα πληρωθέντα (12.267) 0

126 33.752
16.632 10.852
16.852 6.000
33.484 16.852

1. Το θέµα έµφασης που αναφέρεται  στην Έκθεση Ελέγχου  του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά τις ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ανέρχεται σε 271 άτοµα. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως ανερχόταν σε 275 άτοµα.
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η µητρική εταιρεία ∆ΕΠΑ Α.Ε. έχει έδρα την Ελλάδα
και συµµετέχει 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. 
5. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης (σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων).
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας (2007-2008) παρατίθενται στην σηµείωση 30.3.2 των οικονοµικών καταστάσεων. ∆εν σχηµατίστηκε πρόβλεψη φόρου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας συνολικού ύψους 25.688 χιλ. ευρώ. Ο λογιστικός χειρισµός που ακολουθείται για τις αγωγές περιγράφεται στη σηµείωση 30.1 των οικονοµικών καταστάσεων. 
8. Υφίστανται εκκρεµείς δεσµεύσεις από συµβόλαια που έχει συνάψει µε προµηθευτές  κυρίως για την κατασκευή και επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 113.104

9. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της χρήσεως 2008 ανέρχονται σε € 57.415

10. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της 
µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη έχουν ως εξής:

31/12/2008
Έσοδα                                                                                                                         144.047                                                                              
Έξοδα                                                                                                                            22.530  
Απαιτήσεις                                                                                                                     46.358
Υποχρεώσεις                                                                                                                 23.504
Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών ∆.Σ.                                                                            320

                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

             ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡ∆ΟΜΑΤΕΑΣ                  ΜΑΡΙΑ Α. ∆ΑΜΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΚΑΡΛΕΤΣΟΣ
                        Α.∆.Τ. Χ 501982                                             Α.∆.Τ. ΑΕ 074979                     Α.∆.Τ. Ξ 289380                     Α.∆.Τ. T 067811                         Α.∆.Τ. T 149863

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου  2008 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆.Λ.Π.)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις,  στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ∆.Ε.Σ.Φ.Α. A.E.. Συνιστούµε, εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή 
µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)
Ε∆ΡΑ: Λεωφόρος  Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας

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

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων  στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Αθήνα , 23 Απριλίου 2009

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης


