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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 

2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης 

επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 

έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονοµική θέση της Εταιρείας «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα,     21/02/2013 
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 Σηµείωση   1/1-31/12/2012   1/1-31/12/2011   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ             

Πωλήσεις     266.501   264.806   

Μείον: Κόστος πωλήσεων     (145.141)   (142.770)   

Μικτό κέρδος     121.360   122.036   

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 4   13.354   4.843   

      134.714   126.878   

              

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5   (15.264)   (14.503)   

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6   (388)   (406)   

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7   (10.954)   (11.827)   

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων  22   10.343   16.333   

Λειτουργικά αποτελέσµατα     118.450   116.476   

Κόστος χρηµατοδότησης 8   (5.917)   (7.455)   

Συναλλαγµατικές διαφορές 8   28   39   

Αποτελέσµατα προ φόρων     112.561   109.059   

Φόρος εισοδήµατος 9   (23.854)    (23.006)   

Αποτελέσµατα µετά φόρων   88.707  86.053 

            

            

Καθαρό κέρδος χρήσης     88.707   86.053 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα     0   0 

          

Λοιπά συνολικά έσοδα για την χρήση µετά 
από φόρους     0   0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση 
µετά από φόρους     88.707   86.053 

            

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)           

  Βασικά 10   12,2209   11,8553 

 

 

                   Πρόεδρος                                                                       ∆ιευθύνων  Σύµβουλος                                                    

         ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                                                                   

         

Πάνος-∆ηµήτριος ∆. Μαυροκέφαλος                                                 Γεώργιος Φ. Παπαρσένος                         

                       

    ∆ιευθυντής ∆ραστηριοτήτων                                                     Προϊσταµένη Τµήµατος Γενικής 

      Οικονοµικών Υπηρεσιών                                                            Αναλυτικής Λογιστικής &      

                                                                                                              Κοστολόγησης                      

                                                                                                                

                                                     

        Ευάγγελος Σ. Καρλέτσος                                                           Χριστιάνα ∆. Μούγιου 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ           

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση    31/12/2012   31/12/2011 

Πάγιο ενεργητικό           

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 11   1.243.226   1.225.633 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 12   17.203   18.616 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 13   355   355 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14   258   256 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 9   6.213   7.631 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού     1.267.255   1.252.491 

            

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Αποθέµατα  15   44.344   22.796 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  16   138.529   82.036 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  17   97.100   57.110 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     279.973   161.943 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     1.547.227   1.414.434 

            

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           

Μετοχικό κεφάλαιο  18   639.051   639.051 

Αποθεµατικά κεφάλαια  19   15.246   10.724 

Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο     146.834   141.249 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων     801.132   791.024 

            

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           

∆άνεια  20   242.653   245.351 

∆ικαιώµατα εργαζοµένων  21   15.303   15.458 

Κρατικές επιχορηγήσεις  22   262.456   242.959 

Λοιπές προβλέψεις 28  17.155  18.000 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29                        148                             0 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων     537.715   521.768 

            

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις           

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  23   136.998   47.578 

∆άνεια  20   46.008   32.697 

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις  24   25.374   21.367 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων     208.381   101.642 

            

Σύνολο υποχρεώσεων     746.096   623.410 

            

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     1.547.227   1.414.434 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2011 639.051 5.918 449 71.022 716.439 

Σχηµατισµός Αποθεµατικού                               4.358                                                            (4.358) 0 

Μερίσµατα πληρωτέα    (11.469) (11.469) 

Κέρδος χρήσης 1/1-31/12/2011 µετά από φόρους     86.053 86.053 

Υπόλοιπα 31  ∆εκεµβρίου 2011  639.051 10.276 449 141.249 791.024 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012 639.051 10.276 449 141.249 791.024 

Σχηµατισµός Αποθεµατικού                               4.522  (4.522)           0 

Μερίσµατα πληρωτέα    (78.599) (78.599) 

Κέρδος χρήσης 1/1-31/12/2012 µετά από φόρους     88.707 88.707 

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2012  639.051 14.798 449 146.834 801.132 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ       

  
01.01 - 

31.12.2012   
01.01 - 

31.12.2011 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:       

Κέρδη προ φόρων 112.561   109.059 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:       

Αποσβέσεις 45.790   44.839 

Προβλέψεις (1.096)   9.194 

Συναλλαγµατικές διαφορές (28)   (27) 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (9.993)     (16.333) 

∆ιαγραφές παγίων                                                                                                                  828  1.695 

Ζηµιές από πώληση παγίων 1   0 

Έσοδα επενδύσεων (6.646)   (4.938) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.563 
     

  12.393 

  153.979   155.882 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (21.548)         993 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (56.492)        (26.854)  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 51.471   (4.764) 

(Μείον):      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (13.160)   (12.908) 

Καταβεβληµένοι φόροι (17.816)         (23.025) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 96.434              89.323 

       

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0   (325) 

Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 2   1 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (63.613)  (52.216) 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 30.189                   849 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 817                   0 

Τόκοι εισπραχθέντες και έσοδα χρεογράφων 6.646   4.938 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (25.959)   (46.753) 

       

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:      

Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 10.614   (33.768) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (41.099)   (11.469) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (30.485)   (45.237) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 39.990   (2.667) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 57.110   59.777 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 97.100   57.110 
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Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων  

1. Σύσταση και δραστηριότητες 

1.1. Γενικές πληροφορίες 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε τη µέθοδο της 

ολικής ενοποίησης.    

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµός Αττικής, ∆ήµος Χαλανδρίου οδός Μεσογείων 

357-359. Προήλθε από την απόσχιση του κλάδου µεταφοράς αερίου της εταιρείας «∆ΕΠΑ Α.Ε.» κατά την 30/6/2006 

ηµεροµηνία που η εταιρεία συνέταξε τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και 

του ν. 3428/2005. Η διάρκειά της ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την ηµεροµηνία καταχώρησης στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  

1.2. Αντικείµενο δραστηριότητας 
 

Αντικείµενο της εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 3428/2005, και των διασυνδέσεών του, 

προκειµένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονοµικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωµένο και να εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες των χρηστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 31 του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, 

επαρκή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
2.1. Γενικά 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASC.  

2.2. Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. 
 

Σύµφωνα µε την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας 

∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. ορίσθηκε όπως αυτή (η εταιρεία ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.) να συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε 

τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και στο εξής. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 134 του κωδ. Ν. 2190/1920, η σχετική υποχρέωση αφορά το σύνολο των 

υφιστάµενων θυγατρικών εταιρειών της ∆.ΕΠ.Α  Α.Ε.. Συνεπώς, η εταιρεία εφάρµοσε τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Π. 1 

«Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» µε ηµεροµηνία µετάβασης την 30η 

Ιουνίου 2006, ηµεροµηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού βάσει του οποίου διενεργήθηκε 

η απόσχιση του κλάδου µεταφοράς αερίου της εταιρείας ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.. Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές και κανόνες των ∆ΛΠ και ∆.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσης που έληξε 

την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 

2.3. Καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις 
 

Η εταιρεία υποχρεούται, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, να συντάσσει τις καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις µε 

βάση τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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2.4. Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι  οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

 

2.5. Εφαρµογή σηµαντικών λογιστικών κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απαιτεί 

από τη ∆ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών 

πολιτικών, καθώς και τα καταχωρηµένα ποσά στους λογαριασµούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. 

Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από 

αυτά που έχουν εκτιµηθεί.   

Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες 

και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιούνται και 

στις επόµενες περιόδους. 

Οι βασικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας αφορούν: 

� Τον προσδιορισµό της ωφέλιµης διάρκειας ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

� Την ένταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 

� Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισµό της πρόβλεψης επισφάλειας. 

� Την αξιολόγηση της απαξίωσης των αποθεµάτων και του προσδιορισµού της πρόβλεψης απαξίωσης. 

� Την ένταξη των συµβάσεων µίσθωσης µε τρίτους σε χρηµατοδοτικές και λειτουργικές. 

� Τον προσδιορισµό των παροχών στο προσωπικό µετά την αποχώρηση από την υπηρεσία. 

� Τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας παραγώγων και άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

� Τον προσδιορισµό των επιπτώσεων από ενδεχόµενα γεγονότα. 

Περιοχές στις οποίες εφαρµόστηκαν κρίσεις και λογιστικές εκτιµήσεις, µε επίδραση στα ποσά των οικονοµικών 

καταστάσεων  και στις γνωστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες σηµειώσεις, είναι τα αποθέµατα, τα 

δικαιώµατα εργαζοµένων και οι δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

2.6. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που 

ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 

∆εκεµβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε 
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υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Τα σηµαντικότερα πρότυπα και διερµηνείες αναφέρονται 

παρακάτω: 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)  «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις- Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011, L 305/23.11.2011) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρµογή νωρίτερα 

επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν 

καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και το 

αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια 

στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραµµίζονται σε γενικές γραµµές οι σχετικές 

απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των Αµερικάνικων 

γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012. Ωστόσο εγκρίθηκαν από την  

Ευρωπαϊκή Ένωση  στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία 

έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει την ηµεροµηνία αυτή ή µεταγενέστερα. 

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς- Σοβαρός 

υπερπληθωρισµός και άρση καθορισµένων ηµεροµηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.  

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 σύµφωνα µε 

την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ και το λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα 

υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού 

έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα 

στοιχεία του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία αποκτήθηκαν πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, 

στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό 

κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του 

νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο 

µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το 

υφιστάµενο πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την αποτίµηση 

στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται 

από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος - Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση υποκείµενων περιουσιακών 

στοιχείων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 
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Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα περιουσιακό 

στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µε τη χρήση 

ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί 

µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 

«Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι 

η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία  δεν 

αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013 και 

δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα  κατωτέρω 

πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013.Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 7. Με την 

τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΠ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η 

υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 

έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία  

βρίσκεται  στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία  δεν 

µπορεί να εφαρµόσει  το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 

υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
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∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 

Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την 

εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει 

ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 

Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία  βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης  του ∆ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση των στοιχείων των 

λοιπών συνολικών εσόδων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης  Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012.  

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να οµαδοποιούν 

τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι 

δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο.  

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει  αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένει να έχει 

σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης  Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια εταιρεία να 

αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών) («µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό 

θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην 

κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η 

Εταιρεία  αναµένει ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  θα έχει  επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις και στην απεικόνιση 

των σχετικών υποχρεώσεών της  που σχετίζονται µε τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα , θα µειωθούν οι 

υποχρεώσεις κατά το συσσωρευµένο αναλογιστικό κέρδος, το οποίο θα αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» - ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου  2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

13 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις .  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος απογύµνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα αποµάκρυνση 

άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα. Η 

διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12  και τροποποίησε τα 

∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28. Τα νέα αυτά πρότυπα  και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου 

οικονοµικού τους έτους έτους που αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 ή µετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή 

τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10. Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 

«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις 

και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η 

οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που 

καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 

θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του 

∆ΠΧΑ 11. 
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∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όταν 

µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που 

περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 

«Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, 

προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 

συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες 

οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των Συµφερόντων σε Κοινοπραξίες» και τη 

∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες - µη νοµισµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες 

σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες 

που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που 

εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού 

ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 

συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 

οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 

(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 

γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα 

τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

 

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10,∆ΠΧΑ 11 ΚΑΙ ∆ΠΧΑ 12- Οδηγίες µατάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον 

αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική 

πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη  

ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται 

συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013.  

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων 

 
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν µια εξαίρεση από τις 

απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να 
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παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις 

µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του  

Σ∆ΛΠ   (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 

υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 

εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 

κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από µία φορά 

κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 

είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 

 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια 

οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 

∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους µετόχους 

και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 

τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιµήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 
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2012 είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσης 2011. Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

διατυπώνονται παρακάτω: 

3.1. Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 
 

Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε 

βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 

των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε ξένα 

νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Τα κέρδη και οι ζηµίες που 

προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών 

στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

3.2. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους. Οι 

αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν ζηµία αποµείωσης. 

Το αρχικό κόστος κτήσης παγίων αποτελείται από την τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και 

των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς, των αποζηµιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων καθώς και οποιοδήποτε 

αναγκαίο κόστος ώστε να καταστούν τα πάγια λειτουργικά και έτοιµα για την κατά προορισµό χρήση τους. 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται 

µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των 

επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στα 

έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις 

διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά 

κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση συνολικών εσόδων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη 

διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν 

αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων                                                     1-20  έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις                                                    7-40 έτη 

Μεταφορικά µέσα                                                                           5  -7 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                                              3  -7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο 

ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

 

3.3. Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.3.1. ∆ουλείες  

Οι δουλείες αναγνωρίζονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία στους δικαιούχους ως 
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δουλεία διόδου για την εγκατάσταση του συστήµατος φυσικού αερίου. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό 

αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών ανέρχεται σε 40 έτη καθώς θεωρείται δαπάνη παρεπόµενη της επένδυσης 

εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου ο οποίος έχει αυτή την ωφέλιµη διάρκεια ζωής. 

3.3.2. Λογισµικά προγράµµατα 

Τα λογισµικά προγράµµατα αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία µε το κόστος αγοράς τους. Οι δαπάνες που 

ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 

αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Οι αποσβέσεις των 

λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' 

όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών ανέρχεται σε  1-3 έτη. 

3.3.3.  ∆ικαιώµατα χρήσεως 

Η εταιρία έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τη νήσο Ρεβυθούσα, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Υγροποιηµένου 

Φυσικού Αερίου(LNG) για αόριστο χρονικό διάστηµα. Το δικαίωµα αυτό παραχωρήθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο άνευ 

ανταλλάγµατος, αποκλειστικά για την κατασκευή και χρήση των εγκαταστάσεων LNG. Η εταιρία κάνει ενέργειες 

προκειµένου να αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της νησίδας από το Ελληνικό Κράτος. 

 

3.4. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή 

ζηµία αποµείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί,  δηλαδή όταν η λογιστική τους 

αξία υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται από την χρήση ή πώλησή τους. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 

εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία 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 ταµειακών 

ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή 

του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός 

περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο 

ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αναστροφή ζηµίας 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 η 

αναστροφή της αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

 

 

 

 

3.5  Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής είναι µία επιχείρηση, στην οποία η εταιρεία µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή, αλλά δεν πληροί τις 
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προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί ως θυγατρική. Για την εταιρεία η συµµετοχή µε ποσοστό 50%, σηµαίνει σηµαντική 

επιρροή. Οι συµµετοχές σε συγγενείς αποτιµώνται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας στην αξία κτήσεως µείον 

τις σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

3.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας τους. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου και περιλαµβάνει 

το κόστος αγοράς και όλες τις αναγκαίες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο 

εναπόθεσής τους.. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης τους στην 

κανονική λειτουργία της εταιρείας, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία των υλικών κατασκευής και συντήρησης αγωγών φυσικού αερίου είναι το εκτιµώµενο κόστος 

αντικατάστασής τους στην κανονική λειτουργία της εταιρείας. 

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, εξετάζονται ως προς την αποµείωσή τους τα αποθέµατα που είναι απαξιωµένα, 

άχρηστα και µε πολύ χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Για τη µείωση της αξίας κτήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία, σχηµατίζονται προβλέψεις οι οποίες καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 

την περίοδο που εµφανίζονται. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε επόµενη περίοδο. 

3.7 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

µείον τις προβλέψεις για αποµείωση, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν η εταιρεία έχει 

αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σε αυτήν ποσά, σύµφωνα µε τους όρους της κάθε 

συµφωνίας, σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαµορφώνεται 

από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµιακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης 

καταχωρείται ως δαπάνη στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

3.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως, επενδύσεις σε άµεσα 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία λήξης µέχρι τρεις µήνες. Τα στοιχεία των διαθεσίµων και ταµιακών ισοδύναµων έχουν 

ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το άµεσα αποδοτέο κόστος για την έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται 

στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.  

3.10 ∆άνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των εξόδων 

απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και 

της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

 

 

3.11 Λειτουργικές Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζονται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο 
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στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

3.12 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

Ο φόρος εισοδήµατος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο τρέχων και 

αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, 

σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά φόρο επί 

των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου 

και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία αναφοράς µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές 

φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 

µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 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. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται 

στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς. 

3.13 Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

3.14  Παροχές σε εργαζόµενους 

3.14.1 Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δουλευµένες. 

3.14.2 Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών  

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό 

τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 

συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων 

εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο που οφείλονται. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν 

έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.  

 

3.14.3 Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών 

Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία, 
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εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». 

Η υποχρέωση της εταιρείας που απορρέει από το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών  προς το προσωπικό για τη 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός προσµετράτε και απεικονίζεται µε 

βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, των 

µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στη 

Σηµείωση 21 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων 

υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου αναφοράς 

συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στη µέση 

υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν 

µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε χρήσεως εάν κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% 

της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν 

χρηµατοδοτούνται. 

3.15 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές 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 κρατικές 

επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων συµπεριλαµβάνονται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδο και µεταφέρονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής του επιχορηγηµένου περιουσιακού στοιχείου. 

3.16 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων αυτών, 

η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται 

στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.  

3.17 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά 

στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται. Τα έσοδα από 

την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της 

ιδιοκτησίας των αγαθών. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του αρχικού ποσού 

και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην 
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εταιρεία.  

3.18 Έξοδα 

3.18.1 Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 

περιόδου αναφοράς ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

3.18.2 Κόστος χρηµατοδότησης 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων δανείων, 

που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

3.19 Κέρδη ανά µετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό 

κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου. 

3.20 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα µε 

ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται 

(επιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η 

δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). 

Η εταιρεία τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012 λειτουργούσε, συντηρούσε, διαχειριζόταν, και 

εκµεταλλευόταν το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, ενώ παράλληλα συνεχίζει την ανάπτυξη αυτού στην Ελλάδα. 

             Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 

 

4 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

  01.01.12   01.01.11   

  31.12.12   31.12.11   

Επιχορηγήσεις εκπαίδευσης 43       32    

Έσοδα από προκηρύξεις διαγωνισµών 4   3   

Έσοδα από υπηρεσίες πιστοποίησης συγκολλητών 9   8   

∆ιάφορα έσοδα  280   3.590   

Έσοδα από ενοίκια κτιρίων-τεχνικών έργων 4   5   

Έσοδα από ποινικές ρήτρες 500  485  

Έσοδα από καταπτώσεις εγγυητικών και ποινικών ρητρών 104   0   

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1   0   

∆ιάφορα έσοδα προηγούµενων χρήσεων 1.153   181   
Έσοδα από προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
υπηρεσία 3.484   0   

Έσοδα από λοιπές  προβλέψεις  96   538   

΄Εσοδα από προβλέψεις για εξαιρ.κινδύνους και έκτακτα έξοδα 7.678   0   

Υπόλοιπο 13.354   4.843   
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5 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

  Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

  01.01.12   01.01.11 

  31.12.12   31.12.11 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.546   5.196 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.984   4.610 

Παροχές τρίτων 3.344   2.432 

Έξοδα από φόρους - τέλη 75   87 

∆ιάφορα έξοδα 1.987   1.983 

Τόκοι & συν. έξοδα 206   9 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 0   71 

Έξοδα αποσβέσεων 121   115 

Υπόλοιπο 15.264   14.503 

 

6 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

  01.01.12   01.01.11 

  31.12.12   31.12.11 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 88   119 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 68   62 

Παροχές τρίτων 12   16 

Έξοδα από φόρους - τέλη 13   11 

∆ιάφορα έξοδα 203   194 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 0   0 

Έξοδα αποσβέσεων 4   4 

Υπόλοιπο 388   406 

 

7 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

  01.01.12   01.01.11 

  31.12.12   31.12.11 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 399   5 

Έκτακτες ζηµίες 1   0 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.725   1.854 

Αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία 829   969 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 8.000  9.000 

Υπόλοιπο 10.954   11.827 
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8 Κόστος χρηµατοδότησης – Συναλλαγµατικές διαφορές 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έσοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

  01.01.12   01.01.11 

  31.12.12   31.12.11 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 12.462   12.226 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 101   167 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 12.563   12.393 

        

Μείον:       

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (6.646)   (4.938) 

Κόστος χρηµατοδότησης 5.917   7.455 

        

        

Μείον: συναλλαγµατικές διαφορές       

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (28)   (38) 

Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές (0)   (1) 

Σύνολο συναλλαγµατικών διαφορών (28)   (39) 

        

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έσοδα) 5.889   7.416 

 

9 Φόροι Εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

     
01.01 - 

31.12.2012     
01.01 - 

31.12.2011   

Φόρος εισοδήµατος      22.131     23.655   

Αναβαλλόµενος φόρος     1.418    (735)  

Φόροι Προηγούµενων Χρήσεων     1.106    86  

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος στα Αποτελέσµατα   (800)    0  

Φόρος Εισοδήµατος στα Αποτελέσµατα     23.854    23.006 

     

 
 

01.01 - 
31.12.2012     

01.01 - 
31.12.2011 

           

Κέρδη προ φόρων     112.561    109.059 

           

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή 
της Εταιρείας (2012: 20 %, 2011: 20 %)     22.512    21.812 

           

Μόνιµες λογιστικές διαφορές 584                 15.514   

Μείον: προσαρµογές (2.491)     (6.298)   

  (1.907)   (381)  9.216  1.843 

      22.131     23.655 

Φόρος προσαρµογών   1.418    (928) 

Φόρος διαφοράς φορολογικών συντελεστών   0    192 

Φόροι Προηγούµενων χρήσεων   1.106    86 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων   (800)    0 

Φόρος Εισοδήµατος στα Αποτελέσµατα Χρήσεως   23.854    23.006 
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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 (deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την εταιρεία ετεροχρονισµένη 

φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: 

  31/12/2012   31/12/2011 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8.396   8.806 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (2.183)   (1.176) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό 6.213   7.631 

    

    

 31/12/2012   31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης 7.631   6.895 

Φόρος προσαρµογών (1.418)   928 

∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών 0  (192) 

Υπόλοιπο τέλους 6.213   7.631 

 

  31/12/2011   

 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων    31/12/2012 
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις     

 
       

Επίδραση από 
συναλλαγµατικές διαφορές 
αποτίµησης (11)   

 

  7                                     (18) 

Επίδραση από έξοδα δανείων (12)      (1)                   (10) 
Κεφαλαιοποίηση κόστους 
δανεισµού (1.119)   

 
  755                                (1.874) 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
πάγιου ενεργητικού (34)   

 
  (6)                                     (28) 

Αναπροσαρµογή Ακινήτων 
2012   Ν.2065                                         0  

 
 253               (253) 

  (1.176)      1.007              (2.183) 

               
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις     

 
        

∆ιαγραφή εξόδων 
εγκαταστάσεως 732   

 
  143   589 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  (43)      298                           (341) 
Πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεµάτων 1.425   

 
  0   1.425 

Λοιπές προβλέψεις 3.600    0  3.600 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 3.092   

 

  (31)   3.123 

  8.806      410   8.396 

        

  
Καθαρές αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις 
στον Ισολογισµό 7.631   

 

  1.418   6.213 
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Όπως ρητά αναφέρεται στο ∆ΛΠ12 (παρ. 47) και στο ∆ΛΠ10 (παρ. 22η) αποτελεί ‘µη διορθωτικό γεγονός’  η αλλαγή 

του φορολογικού συντελεστή σε 26% από  την 1.1.2013. Κατά συνέπεια σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ  κατά την 31.12.2012  

υπολογίσθηκε ο φόρος που αναλογεί επί του αποτελέσµατος της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012 (τρέχων και 

αναβαλλόµενος) µε τον ισχύοντα κατά την 31.12.2012 φορολογικό συντελεστή (20%). Η µεταβολή του φορολογικού  

συντελεστή  σε 26 % έχει ως συνέπεια την αύξηση του αναβαλλόµενου φόρου κατά 348 χιλ., µε τις ισόποσες 

επιπτώσεις στην απεικόνιση των ακολούθων κονδυλίων : µείωση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων στο 

Ενεργητικό , αύξηση του συνολικού φόρου εισοδήµατος και  αντίστοιχη µείωση του Αποτελέσµατος µετά φόρων  στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ,και  τέλος µείωση των Υπολοίπου κερδών   στο Παθητικό. 

 

 

 

10 Κέρδη ανά µετοχή 

  Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ     1/1-31/12/2012  1/1-31/12/2011 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας(σε χιλ €) 88.707 86.053 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία  7.258.644 7.258.644 

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (σε  €)      
                            

12,2209 11,8553 
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11 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 

  
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Πάγια υπό εκτέλεση 
ή εγκατάσταση Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης               

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 7.322 83.314 1.441.265 1.797 30.677 92.346 1.656.721 

Αγορές χρήσης 1/1-31/12/2011 0 0 174 0 156 47.281                47.612 

Πρόβλεψη κόστους κατασκευαστικής 
περιόδου 0 0 0 0 0 2.441 2.441 

Μεταφορές χρήσης 1/1-31/12/2011 50 2.198 7.451 0 4.512 (14.519) (307) 

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές χρήσης 1/1-31/12/2011 0 0 0 0 (298) (1.695) (1.993) 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 7.372 85.512 1.448.890 1.797 35.047 125.854 1.704.473 

Σωρευµένες αποσβέσεις               

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 0 42.445 362.725 1.743 28.037 0 434.950 

Αποσβέσεις χρήσης 1/1-31/12/2011 0 4.050 39.111 27 996 0 44.184 

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές χρήσης 1/1-31/12/2011 0 0 0 0 (294) 0 (294) 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 0 46.495 401.836 1.770 28.738 0 478.839 

Αναπόσβεστη αξία               

Κατά την 31/12/2010 7.322 40.868 1.078.540 54 2.640 92.346 1.221.771 

Κατά την 31/12/2011 7.372 39.017 1.047.055 27 6.309 125.854 1.225.633 
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Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 

Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Πάγια υπό εκτέλεση 
ή εγκατάσταση Σύνολο 

               

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 7.372 85.512 1.448.890 1.797 35.047 125.854 1.704.473 

Αγορές χρήσης 1/1-31/12/2012 5 16 21 0 102 59.960 60.105 

Πρόβλεψη κόστους κατασκευαστικής 
περιόδου 0 0 0 0 0 3.475 3.475 

Μεταφορές χρήσης 1/1-31/12/2012 46 111 71.248 0 191 (71.595) 0 

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές χρήσης 1/1-31/12/2012 0 0 0 (93) (16) (828) (937) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 7.423 85.639 1.520.159 1.704 35.324 116.866 1.767.115 

Σωρευµένες αποσβέσεις               

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 0 46.495 401.836 1.770 28.738 0 478.839 

Αποσβέσεις χρήσης 1/1-31/12/2012 0 4.128 39.461 21 1.549 0 45.158 
Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές περιόδου 1/1-
31/12/2012 0 0 0 (93) (15) 0 (108) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 0 50.623 441.296 1.698 30.272 0 523.889 

Αναπόσβεστη αξία               

Κατά την 31/12/2011 7.372 39.017 1.047.055 27 6.309 125.854 1.225.633 

Κατά την 31/12/2012 7.423 35.016 1.078.863 6 5.052 116.866 1.243.226 

 

 

Στα πάγια υπό εκτέλεση ή εγκατάσταση, περιλαµβάνεται µέρος του συνολικού κόστους δανεισµού της εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2012. Το κόστος δανεισµού που 

κεφαλαιοποιήθηκε στην τρέχουσα χρήση ανέρχεται σε ποσό €  3.475 χιλ.. 

Το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης που χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί το κόστος δανεισµού που κεφαλαιοποιήθηκε ανέρχεται σε 4,59%. 
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12 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  
Λογισµικά 

προγράµµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 2.096 27.197 29.293 

Αγορές χρήσης 1/1-31/12/2011       4 1.089 1.093 

Μεταφορές χρήσης 1/1-31/12/2011 0 307 307 

Πωλήσεις/∆ιαγραφές χρήσης 1/1-31-12-2011 0 (167) (167) 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 2.100 28.426 30.526 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 1.974 9.282 11.255 

Αποσβέσεις χρήσης 1/1/-31/12/2011 38 617 655 

Μεταφορές αποσβέσεων 1/1-31/12/2011 62 (62) 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 2.073 9.837 11.910 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 122 17.915 18.037 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 27 18.589 18.616 

        

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 2.100 28.426 30.526 

Αγορές χρήσης 01/01-31/12/12 0 34 34 

Πωλ./διαγρ./χρήσης 01/01-31/12/12                        0                (815)               (815) 

Σύνολο κατά την 31/12/12                 2.100                      27.645            29.745 
 
 
 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
    

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 2.073 9.837 11.910 

Αποσβέσεις χρήσης 1/1-31/12/2012 8 624 632 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 2.081 10.460 12.542 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2011 27 18.589 18.616 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012                   19 17.185 17.203 

 

Οι αποσβέσεις της χρήσης, των ενσώµατων και ασώµατων παγίων κατά € 44.795 χιλ. καταχωρήθηκαν 

στο κόστος πωλήσεων, κατά € 121 χιλ. καταχωρήθηκαν στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κατά € 4 χιλ. 

καταχωρήθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης και κατά  € 869 χιλ. µεταφέρθηκαν στις κατασκευές 

παγίων. 
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13 Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 

Ιδρύθηκε και καταχωρήθηκε στο µητρώο Ανωνύµων εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό Μ.Α.Ε. 

69873/01ΑΤ/Β/10/198, την 13/7/2010, η Ανώνυµος Εταιρία «SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ». Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η ανάπτυξη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία  και συντήρηση του 

τµήµατος αγωγού φυσικού αερίου south stream, κυριότητός της, το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα, και β) η παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά µε τις δραστηριότητες που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α), καθώς και η πραγµατοποίηση 

µελετών παντός είδους σχετικά µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας µετέχουν ο 

∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ ) Α.Ε. µε ποσοστό 50% και η εταιρία ΟΑΟ GAZPROM µε 

ποσοστό 50%. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της SOUTH STREAM έχουν ως εξής: 

 

 ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ    ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΥΠΟΧΡ. ΕΣΟ∆Α ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ 

       

SOUTH STREAM A.E ΕΛΛΑ∆Α 666 0,4 0 16 50% 
 

14 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσµένες εγγυήσεις (ενοίκια, ∆.Ε.Η. , ύδρευση) ύψους € 

258 χιλ.  

15 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

       

  31/12/2012  31/12/2011  

Φυσικό αέριο 11.455 
 

9.657 
 

Υλικά κατασκευής και συντηρήσεως Αγωγού Φυσικού Αερίου 41.016 
 

20.267 
 

  52.471  29.923  

Μείον: Πρόβλεψη απαξίωσης (8.127) 
 

(7.127) 
 

  44.344  22.796  

 

Ανάλυση προβλέψεων για απαξίωση αποθεµάτων 

      

       

  31/12/2012  31/12/2011 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 7.127 
 

7.127 

Προβλέψεις περιόδου 1.000 
 

0 

  8.127  7.127 

       
 

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των αποθεµάτων.  
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16 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2012   31/12/2011 

        

Πελάτες 125.612   70.432 

Χρεώστες διάφοροι 10.826   9.417 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 118   118 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 61   99 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.912   1.972 

Υπόλοιπο 138.529   82.036 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των 

οικονοµικών καταστάσεων.  

17 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Πιο συγκεκριµένα: 

 31/12/2012  31/12/2011 

Ταµείο 4  6 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 97.096  57.104 

Υπόλοιπο 97.100  57.110 

    
18 Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 7.258.644 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 88,04 

εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ       

        

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(σε χιλ. €) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ                
31/12/2012 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 7.258.644 639.051 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 7.258.644 639.051 100,00% 

 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της εταιρείας, κατά την 31ή ∆εκεµβρίου 2012, το σύνολο των µετοχών αυτής κατέχονταν 
από την µητρική εταιρεία ∆ΕΠΑ. 
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19 Αποθεµατικά 

 Τα αποθεµατικά της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

       

  31/12/2012   31/12/2011 

        

Τακτικό αποθεµατικό 14.798   10.276 

Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν 449   449 

Υπόλοιπο 15.246   10.724 

        
20 ∆άνεια 

Τα δάνεια της εταιρείας είναι εκφρασµένα σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί κυρίως από την ΕΤΕΠ και ένα από την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών 

καταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, 

χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως ακολούθως: 

 

 

Ποσά σε ΕΥΡΩ 31/12/2012   31/12/2011     

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 
Υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
Υποχρεώσεις   

Βραχ/σµες 
Υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
Υποχρεώσεις 

Χρόνος 
αποπληρωµής 
µακρ/σµων 
υποχρεώσεων 

Επιτόκιο 
δανειο/σης 

                

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (2)  4.000 12.000  4.000 16.000 25/10/2016 4,569% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (3)  4.000 12.000  4.000 16.000 25/10/2016 4,521% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (4)  5.000 17.500  5.000 22.500 25/4/2017 4,520% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (5)  7.000 35.000  7.000 42.000 15/5/2018 5,550% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (6)  545 9.818  545 10.364 17/7/2031 4,479% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (7)  1.083 8.667  1.083 9.750 17/7/2021 4,328% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (8)  833 7.500  833 8.333 10/7/2022 4,887% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   (9)  455 8.636  455 9.091 10/7/2032 4,979% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  (10)  1.304 25.435  1.304 26.739 31/1/2033 4,619% 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   7.076 45.997  7.076 53.074 19/3/2020 4,980% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (11)         1.400 30.100  1.400 31.500 31/5/2035 3,875% 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (12)        0 30.000  0 0 20/12/2032 3,263% 

ΕΤΕ FACTORING 13.311 0  0 0   

Σύνολο Υποχρεώσεων 46.008 242.653  32.697 245.351     

                

                
  
Όλα τα ανωτέρω δάνεια της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ. Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους 

τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης της εκάστοτε περιόδου.  
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Για τα ανωτέρω δάνεια αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2) αξίας € 40.000 χιλ. εκδόθηκε την 12/11/1996 και λήγει την 

25/10/2016. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 25/10/2007 έως 

25/10/2016. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε € 4.000 χιλ..  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (3) αξίας € 40.000 χιλ. εκδόθηκε την 18/12/1996 και λήγει την 

25/10/2016. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 25/04/2007 έως 

25/10/2016. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε € 4.000 χιλ..   

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (4) αξίας € 50.000 χιλ. εκδόθηκε την 24/09/1997 και λήγει την  

25/04/2017. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 25/10/2007 έως 

25/04/2017. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε € 5.000 χιλ..  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (5) αξίας € 70.000 χιλ. εκδόθηκε την 15/06/1998 και λήγει την 

15/05/2018. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 15/05/2009 έως 

15/05/2018. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε € 7.000 χιλ..  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (6) αξίας € 12.000 χιλ. εκδόθηκε την 17/07/2006 και λήγει την 

17/07/2031. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 17/07/2010 έως 

17/07/2031. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  € 545 χιλ.  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (7) αξίας € 13.000 χιλ. εκδόθηκε την 17/07/2006 και λήγει την 

17/07/2021. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια βάση κατά τη χρονική περίοδο 17/07/2010 έως 

17/07/2021. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  € 1.083 χιλ..  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (8) αξίας € 10.000 χιλ. αποτελεί προέκταση του ανωτέρω 

δανείου (7), εκδόθηκε την 10/07/2007 και λήγει την 10/07/2022. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια 

βάση κατά τη χρονική περίοδο 10/07/2011 έως 10/07/2022. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε € 833 χιλ. 

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (9) αξίας € 10.000 χιλ. αποτελεί προέκταση του ανωτέρω 

δανείου (6), εκδόθηκε την 10/07/2007 και λήγει την 10/07/2032. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε ετήσια 

βάση κατά τη χρονική περίοδο 10/07/2011 έως 10/07/2032. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε € 455 χιλ.. 

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (10) αξίας 30.000 χιλ. εκδόθηκε την 31/1/2008 και λήγει την 

31/01/2033. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 31/07/2010 έως 

31/01/2033. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  € 1.304 χιλ.  

• Το δάνειο της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος αξίας 85.000 χιλ.  εκδόθηκε την 18/3/2008 και λήγει την 19/03/2020. Το 

κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 19/03/2009 έως 19/03/2020. Η 

ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  € 7.076 χιλ..  

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (11) αξίας 35.000 χιλ.  εκδόθηκε την 31/5/2010 και λήγει την 

31/05/2035. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 30/11/2010 έως 

31/05/2035. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  € 1.400 χιλ..   

• Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (12) αξίας 30.000 χιλ.  εκδόθηκε την 19/12/2012 και λήγει την 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

33 

 
 

20/12/2032. Το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να αποπληρωθεί σε εξαµηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 19/06/2017 έως 

20/12/2032. Η ετήσια δόση αποπληρωµής ανέρχεται σε  € 1.875 χιλ..   

• Η εταιρία προέβει στην υπογραφή της υπ’αρίθµ.577/17/10/2012 Σύµβασης Πρακτορείας Επιχειρηµατικών 

Απαιτήσεων (Factoring) µε Αναγωγή και της συµπληρωµατικής Σύµβασης, Ενεχυρίασης Απαίτησης στις 17/10/2012 µε 

την «Εθνική Factors Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων», µε Ανώτατο Όριο Προεξοφλήσεως 

€15.000 χιλ. 

 

21  ∆ικαιώµατα Εργαζοµένων 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την µελλοντική καταβολή παροχών 

ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να 

καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών 

καταστάσεων, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι 2,70%. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα 

αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που 

διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική 

υποχρέωση.  

Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος µισθοδοσίας του, έχουν ως 

ακολούθως: 

 

  31/12/2012   31/12/2011 

Άτοµα:       

Μόνιµης απασχολήσεως 238   251 

Σύνολο 238   251 

      

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:      

Έξοδα µισθοδοσίας 11.174  14.927 

Έξοδα αποζηµιώσεων προσωπικού 829  969 

Αποζηµιώσεις µη ληφθεισών αδειών 336     0 

Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 1.976  2.165 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου  
την   από την υπηρεσία 674  194 

Συνολικό κόστος 14.989  18.255 

 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως, 

προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων 

αναλογιστών. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η  ∆εκεµβρίου 2012 έχουν ως 

ακολούθως: 
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Υποχρέωση Συνταξιοδότησης 31/12/2012   31/12/2011 

        

Υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 15.458   15.264 

Καταβληθείσες παροχές (829)   (969) 

Έξοδα που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα 674   1.163 

  15.303   15.458 

 
 
 
Η υποχρέωση αυτή συνταξιοδότησης αναλύεται ως εξής : 
 

 31/12/2012   31/12/2011 

        

Παρούσα αξία υποχρέωσης 9.819   10.454 

Συσσωρευµένα αναλογιστικά  κέρδη 5.484   5.004 

 Καθαρή  αξία υποχρέωσης 15.303   15.458 

 
 
 
Το ποσό € 5.484 χιλ. των  αναλογιστικών κερδών , σύµφωνα µε την τροποίησης του ∆ΛΠ 19, από 1/1/2013 θα αυξήσει τα  
Ίδια κεφάλαια  της εταιρείας µε αντίστοιχη  µείωση της ανωτέρω υποχρέωσης. 
 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης κατά την 31/12/2012:   

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης 

Μέθοδος της 
Προβεβληµένης 
Πιστούµενης 
Μονάδος 

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2,00% 

Μέση ετήσια αύξηση µισθοδοσίας 
0% µέχρι το 

2016 και 1,00% 
έπειτα 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,70% 

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20 Μηδέν 

 
 
22 Κρατικές Επιχορηγήσεις  

Οι κρατικές 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 επιχορηγηµένων παγίων περιουσιακών στοιχείων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής 

υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν 

εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 

 

  31/12/2012   31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης 242.959   258.444 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 30.189   849 

Προσαρµογές (350)  0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (10.343)  (16.333) 

Υπόλοιπο 262.456   242.959 
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23 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2012   31/12/2011 

Προµηθευτές 35.453   28.614 

Επιταγές πληρωτέες 282   658 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 267   285 

Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 18.880   3.659 

Πιστωτές διάφοροι 24.960   318 

Προκαταβολές πελατών 2.466   0 

Μερίσµατα πληρωτέα 37.500   0 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 13.241   14.035 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 3.950   8 

Σύνολο 136.998   47.578 
 

   

    

    

    

    
 
24   Βραχυπρόθεσµες φορολογικές  υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας από φόρους αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2012   31/12/2011 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 7.973   7.897 

Φόροι τέλη αµοιβών προσωπικού 248   232 

Φόροι τέλη αµοιβών τρίτων 26   22 

Φόρος εισοδήµατος 16.154   12.902 

Λοιποί φόροι τέλη 211   58 

Φόροι - τέλη προηγ. χρήσεων 762   257 

  25.374   21.367 

 

 

 

25    Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

  Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως εξής: 

  α) Συναλλαγές µε τη Μητρική εταιρεία ∆ΕΠΑ ΑΕ και λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 

  

  31/12/2012 

  

  31/12/2011     

Απαιτήσεις από       

∆ΕΠΑ ΑΕ 113.762   61.964 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 26   27 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 24   15 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 16   15 

Ε∆Α ΑΕ 79   79 

  113.907   62.100 

        



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

36 

 
 

Υποχρεώσεις προς       

∆ΕΠΑ ΑΕ 63.323   11.419   

        

  

  31/12/2012 

  

  31/12/2011     

Έσοδα από       

∆ΕΠΑ ΑΕ 261.143   225.148 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 111   107 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 90   91 

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 122  115 

  261.466   225.461 

Έξοδα προς       

∆ΕΠΑ ΑΕ 75.462   73.901 

 

β)  Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών ∆.Σ. 

 1/1-31/12/2012 
 

1/1-31/12/2011 

Αµοιβές- Λοιπές Παροχές : 148 
 

151 

  
 

 
26   ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο 

οποίος περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της εταιρείας.  

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.16, τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα µετρητά, οι 

τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε τη 

διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 
Ι. Κίνδυνος αγοράς 
 
� Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Κατά την 31/12/2012 το σύνολο των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων 

δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια σταθερού επιτοκίου. Επίσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 20, τα 

δάνεια της εταιρείας είναι σε ευρώ. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 

χρηµατοδοτικές ανάγκες της εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση µεταξύ 

σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. 

� Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η εταιρεία αντιµετωπίζει περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της και το µεγαλύτερο µέρος των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ.  

ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος  
 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

(µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων αναλύονται ως εξής: 
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 31/12/2012 
 

31/12/2011 

Μετρητά και χρηµατικά 
διαθέσιµα 97.100  57.110 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 138.529  82.036 

 235.629  139.146 

 
 
Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της καθώς ο πιο σηµαντικός χρήστης του ΕΣΦΑ και µεγαλύτερος πελάτης της 

είναι η µητρική της εταιρεία ∆.ΕΠ.Α Α.Ε. 

 

ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και 

πιστωτικών ορίων.  

Στον επόµενο πίνακα παραθέτεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
∆ΑΝΕΙΩΝ     

     

Κατά την 31/12/2012 Μέχρι 1 έτος 
Από 1 έως 
και 2 έτη 

Από 2 έως 
και 5 έτη 

Πάνω από 5 
έτη 

∆άνεια 46.008 32.704 89.488 120.461 

Προµηθευτές 136.998    

     

Κατά την 31/12/2011 Μέχρι 1 έτος 
Από 1 έως 
και 2 έτη 

Από 2 έως 
και 5 έτη 

Πάνω από 5 
έτη 

∆άνεια 32.697 32.704 98.113 114.533 

Προµηθευτές 47.578    

     
 

27    Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

27.1  Συµφωνία χρηµατοοικονοµικών εργαλείων κατά κατηγορία παρουσίασης 

   

Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου  2012 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 138.529 

Σύνολο 138.529 

 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2011 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 82.036 

Σύνολο 82.036 
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28 ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

28.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Υφίστανται αγωγές για αποζηµιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων συνολικού ποσού € 31.113 χιλ. για τις οποίες η 

νοµική υπηρεσία εκτιµά ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλλει, µετά την έκδοση τελεσίδικων ή αµετάκλητων 

δικαστικών αποφάσεων, ποσό µεγαλύτερο των €13.500 χιλ.. Σηµειώνεται ότι αποτελεί λογιστική αρχή της εταιρείας η 

ενσωµάτωση στην αξία κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται λόγω 

απαλλοτριώσεων. Επιπλέον, υφίστανται κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία αγωγές τρίτων (πλην των απαλλοτριώσεων) κατά 

της εταιρείας ποσού  € 35.362 χιλ. Η εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη έναντι αυτών ποσού € 7.000 χιλ. 

 
28.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

Η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση µεταφορικών µέσων και κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης 1/1 

– 31/12/2012 ανήλθαν σε χιλ. € 1.806 χιλ.. Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων 

µεταφορικών µέσων και κτιριακών εγκαταστάσεων βάσει µη ακυρώσιµων συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως 

ακολούθως: 

 31/12/2012  31/12/2011 

Μέχρι 1 έτος 863  1.587 

Από 2 έως και 5 έτη 220  1.036 

 1.083  2.623 

 

 

28.3 ∆εσµεύσεις και Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

28.3.1 Λοιπές ∆εσµεύσεις 

 

Υποχρεώσεις 31/12/2012   31/12/2011 

Ανεκτέλεστες συµβάσεις προµηθευτών έργων  155.246   145.085 

Εγγυητικές επιστολές προµηθευτών 48   42 

Σύνολο 155.294  145.127 

       

       

Απαιτήσεις 31/12/2012  31/12/2011 

Εγγυητικές επιστολές πελατών  24.875  44.310 

Εγγυητικές επιστολές προµηθευτών 68.735  51.299 

Σύνολο 93.610  95.610 

 

 

28.3.2  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις διαχειριστικές  χρήσεις 2007 έως και 2010. Από τον έλεγχο που έγινε για τις  

διαχειριστικές χρήσεις 2009 και 2010, προέκυψε επί πλέον φόρος εισοδήµατος ποσού 1.106 χιλ. ευρώ, ενώ  για τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2007 και 2008, προέκυψε επί πλέον φόρος εισοδήµατος ποσού 1.101 χιλ. ευρώ. Για τη  διαχειριστική 

χρήση 2011,  διενεργήθηκε ειδικός φορολογικός έλεγχος (σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ.5 ν.2238/1994), από τον Τακτικό 

Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας και εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης για την εν λόγω χρήση.  Η ∆ιοίκηση της 
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εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασµό ώστε να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση.  

 

29 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας αντιπροσωπεύουν εγγυοδοσία εκπλήρωσης υποχρέωσης Σύµβασης 

497/12 µε την Εγνατία Οδό ύψους € 145 χιλ. και υποχρέωσης ιδιωτικού συµφωνητικού SLA0061 µε τον  

Παπαβλασόπουλο Ι. ύψους 3 χιλ. 

 

 

30 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31
ης 

 ∆εκεµβρίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν την εταιρεία, για τα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 


