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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Η ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. είναι η Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, της οποίας γεωγραφική περιοχή Δραστηριότητας 
αποτελεί η Περιφέρεια του Νομού Αττικής, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 
2364/1995 (ΦΕΚ Α’ 252). 
 
Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε., ως αποκλειστικός Διανομέας Φυσικού Αερίου στην Αττική, καλύπτει με 
υπευθυνότητα και ασφάλεια τις ενεργειακές ανάγκες της σύγχρονης εποχής στην περιοχή της Αττικής, 
αξιοποιώντας την πολύτιμη γνώση του παρελθόντος και σχεδιάζοντας δυναμικά το μέλλον. 
 
Η Εταιρεία δυνάμει της Άδειας Διανομής που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το έτος 2001, σύμφωνα με 
τον νόμο 2364/95, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 2528/97, ήταν ο αποκλειστικός Διαχειριστής του Δικτύου 
Διανομής στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία κατείχε την άδεια αποκλειστικής χρήσης του Δικτύου Διανομής 
Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Αττικής. 
Την 17η Αυγούστου 2018 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 3430/17.8.2018), ο οποίος διέπει 
την χορήγηση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση των Αδειών Φυσικού Αερίου. 
Η εταιρεία με την υπ’ αριθμόν 1316/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΦΕΚ 5904/31.12.2018 έλαβε 
Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής για περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών και με 
λήξη την 31.12.2043. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού Αδειών. 
Ο κάτοχος της Άδειας αποκτά δικαίωμα Κατασκευής του Δικτύου Διανομής Αττικής σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης. 
Παράλληλα με την υπ’ αριθμόν 1317/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ 5923/31.12.2018) η 
εταιρεία απέκτησε Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών και με 
λήξη την 31.12.2043. Η διάρκεια ισχύος και Άδειας δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και 
του Κανονισμού Αδειών με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν αιτήματος του κατόχου της το 
αργότερο ένα (1) έτος πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της. 
Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης αποκτά δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου Διανομής Αττικής.     
 
Tο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €243.811.712,05 διαιρούμενο σε 8.307.043 ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.  
 
Η ΕΔΑ Αττικής έκλεισε την 18η Εταιρική Χρήση. 
Συνδεδεμένες εταιρείες της ΕΔΑ Αττικής είναι η Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η Εταιρεία Διανομής 
Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε., η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής Αερίου Α.Ε. 

 

 

Α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις 
 
Το 2019 ήταν το τρίτο έτος που η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά στον Τομέα της Διανομής μετά την 
απόσχιση του κλάδου της Εμπορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 2/1/2017.  
Τα οικονομικά στοιχεία του 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σύγκριση με τα 
οικονομικά στοιχεία του 2018 έχουν ως εξής: 
 

• Ο κύκλος εργασιών από την ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Διανομής ανήλθε σε €56,93 εκ. έναντι €50,09 
εκ. το προηγούμενο έτος. 
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• Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε €36,35 εκατ. έναντι €26,85 
εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 35,3%.  

 

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €24,15 εκατ. έναντι €15,62 εκατ. τη χρήση 2018, εμφανίζοντας αύξηση 
54,6%. 

 

• Τα Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €17,9 εκατ. έναντι €10,78 
εκατ. το 2018, εμφανίζοντας αύξηση 66%. 

 

• Η Καθαρή Δανειακή Θέση της Εταιρείας (διαθέσιμα μείον Δανειακές Υποχρεώσεις) ανήλθε την 31.12.2019 
σε -€11,71 εκατ. έναντι -€10,73 εκατ. το 2018. 

 
 

Β. Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2019  
 
Κατά τη διάρκεια του 2019, υπεγράφησαν 20.200 νέες συμβάσεις σύνδεσης πελατών λιανικής, που αντιστοιχούν σε 
εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση 21,97 εκατομμύρια Nm3, καθώς και 7 νέες συμβάσεις με μεγάλους βιομηχανικούς 
και εμπορικούς πελάτες, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση 1,45 εκατομμύρια Nm3. 
 
Τον Φεβρουάριο 2019 ξεκίνησε η 3η φάση του προγράμματος επιδότησης κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις που απέφερε 7.521 συμβάσεις σύνδεσης. Συνολικά, εντός 
του 2019, το ύψος των τιμολογίων επιδότησης ανήλθε στα 2,55 εκατ. €.    
 
Επιπρόσθετα, το 3ο τρίμηνο του έτους έτρεξε πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης  κατασκευής εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε κεντρικές θερμάνσεις μεγάλης ισχύος, ύψους 0,20 εκατ. €. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια του έτους υπεγράφησαν 2.771 συμβάσεις σύνδεσης με ανυψωτική στήλη (riser) (τριπλασιάζοντας τον 
αριθμό του προηγούμενου έτους) με το μέσο αριθμό μετρητών ανά στήλη να ανέρχεται στους 6,4. Τέλος, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους έτρεξε προσφορά έκπτωσης έως 100% στα τέλη σύνδεσης σε όλες τις κατηγορίες τελικών 
πελατών. 
 
Τον Οκτώβριο διεξήχθη η ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών της ΕΔΑ Αττικής, όπου ο συνολικός βαθμός 
ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση κατά τα στάδια σύνδεσης ανήλθε στο 94%.  
 
Στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου, οι Χρήστες Διανομής αύξησαν σημαντικά τη 
δραστηριότητά τους, υποβάλλοντας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών 40.232 
αιτήματα (αύξηση 38% σε σχέση με το 2018) τα οποία αφορούσαν κύριες και επικουρικές υπηρεσίες. Μέχρι το 
τέλος του έτους, δραστηριοποιήθηκαν 19 συνολικά Χρήστες Δικτύου Διανομής από 15 Χρήστες που είχαν 
δραστηριοποιηθεί το 2018. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην κινητικότητα των τελικών 
καταναλωτών, για τους οποίους υποβλήθηκαν 18.506 αιτήματα νέας τροφοδοσίας (αύξηση 44% σε σχέση με το 
2018) καθώς και 4.868 αιτήματα αλλαγής προμηθευτή (αύξηση 67% σε σχέση με το 2018). 
 
Εναρμόνιση Καταστατικού Εταιρείας βάσει του ν.4548/2018. Δυνάμει της από 24.12.2019 απόφασης της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η εναρμόνιση του Καταστατικού με το ν. 
4548/2018. Συγκεκριμένα, την 13η Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της  κυβερνήσεως με 
αριθμό 104 (τεύχος Α’), ο νέος Νόμος 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», 
όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο νέος νόμος προσάρμοσε το εθνικό 
δίκαιο στην Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828. Κατόπιν τούτου 
κατέστη απαραίτητη η εναρμόνιση των Καταστατικών όλων των Ανωνύμων Εταιρειών έως την 31-12-2019. Στο εν 
λόγω πλαίσιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις νέες ρυθμίσεις του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καταργήθηκαν τα άρθρα 31, 32, 33 του Καταστατικού, δεδομένου ότι επρόκειτο 
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για μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες είχαν καταστεί άνευ αντικειμένου, προστέθηκε ακροτελεύτιο άρθρο 31 με 
τίτλο Γενικές Διατάξεις και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό σε ένα ενιαίο κείμενο. 
 
 

 

Ανάπτυξη – Κατασκευή Νέου Δικτύου 
 
Το 2019 εκτελέστηκαν κατασκευαστικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 17,12 εκ.€, μέσω είκοσι έξι (26) 
εργολαβιών. Ειδικότερα, κατασκευάστηκαν συνολικά 18.434 νέα σημεία παράδοσης (μετρητές), 6.035 σε 
υπάρχουσες ενεργές παροχές και τα υπόλοιπα σε 7.827 νέες παροχές και 362 ανυψωτικές στήλες. Ως προς το 
δίκτυο κατασκευάσθηκαν 118,64 χιλιόμετρα δικτύου Χαμηλής Πίεσης και 1,09 χιλιόμετρα νέου δικτύου Μέσης 
Πίεσης. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν δύο (2) σταθμοί διανομής 19/4bar, δύο (2) σταθμοί διανομής 4/0,025bar, έξι (6) 
σταθμοί νέων πελατών και ένας σταθμός CNG. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν στα πλαίσια έργων αναβάθμισης και 
αντικατάστασης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, 80 μεταπτώσεις και 31 αντικαταστάσεις παροχών ενώ 
παράλληλα απομονώθηκαν 7 χιλιόμετρα παλαιού μεταλλικού δικτύου. 
 
Με την υπ. αριθ. 1096/2019 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Δικτύων Διανομής 2019-2023 και εκδόθηκε σχετικό ΦΕΚ 4831/Β/21.12.2019. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει 
την επέκταση του δικτύου χαμηλής πίεσης (4bar) κατά 577 χιλιόμετρα και του δικτύου μέσης πίεσης (19 bar) κατά 9 
χιλιόμετρα για την πενταετία (2019‐2023), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανάπτυξη του δικτύου 
διανομής ανέρχεται σε 102,2 εκατ. €. Το Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει προϋπολογισμό για τις επιδοτήσεις των 
εσωτερικών εγκαταστάσεων ύψους 12,74 εκατ. €. Για την πενταετία 2019‐2023 οι νέες συμβάσεις σύνδεσης 
προβλέπεται να ανέλθουν στις 74.668, ενώ η συνολική διανεμόμενη ποσότητα φυσικού αερίου εκτιμάται σε 21,1 
εκατ. MWh φυσικού αερίου. 
 
Εκπονήθηκε, η ετήσια Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής & Προγραμματισμού Έργων (2020-2024) και ο 
κατασκευαστικός προγραμματισμός των έργων της επόμενης πενταετίας.  
 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις καταναλωτών φυσικού αερίου, 
πραγματοποιήθηκαν: 

• 15.104 ενεργοποιήσεις νέων πελατών  

• 5.037 επανενεργοποιήσεις πελατών 

• 2.204 έλεγχοι φακέλων μελετών και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου νέων 
οικοδομών 

• 18.423 έλεγχοι φακέλων μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων υφιστάμενων κτηρίων  

 

Δραστηριότητες Λειτουργίας και Συντήρησης 
 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες που αφορούν την Διεύθυνση Λ&Σ Δικτύων ΜΠ πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

• ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των δικτύων 
διανομής Μέσης Πίεσης της Αττικής 

• έγινε καθαρισμός και εσωτερική επιθεώρηση του δικτύου Μέσης Πίεσης «DEFA RING» (Φ14”, μήκος 34.8Km) 

• ενεργοποιήθηκαν και απεικονήθηκαν είκοσι ένας (21) σταθμοί MR – DR στο σύστημα SCADA 

• εγκαταστάθηκαν και συνδέθηκαν δεκατέσσερις (14) τοπικοί ελεγκτές για τη διασύνδεση σταθμών MR – DR 
και ηλεκτροβανοστασίων με το σύστημα SCADA 

• ηλεκτροδοτήθηκαν εννέα (9) σταθμοί διανομής MR – DR 

• πραγματοποιήθηκαν τριανταμία (31) βαθμονομήσεις μετρητών τύπου Turbine & Rotary σε συνεργασία με το 
πιστοποιημένο εργαστήριο του Ε.Μ.Π.  
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• υλοποιήθηκε η μετατόπιση του σταθμού διανομής ΜR 94-02 στη Μάνδρα λόγο εργασιών διαπλάτυνσης της 
Π.Ε.Ο Αθηνών – Θήβας με τη μέθοδο Hot Τapping 

• εγκαταστάθηκαν 26 συσκευές τηλεμέτρησης στα Τροφοδοτικά του συστήματος Καθοδικής Προστασίας με 
σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας τους 

• πραγματοποιήθηκε έλεγχος μόνωσης του αγωγού Μέσης Πίεσης με τη μέθοδο PCM στο Βιομηχανικό Δίκτυο 
10 bar του Ελαιώνα, στο δίκτυο Μαρκοπούλου καθώς και στην αντένα Αμαρουσίου-Εκάλης-Κρυονερίου 
(συνολικού μήκους 30 χλμ). 

• αντικαταστάθηκαν δύο (2) pillar Τροφοδοτικών Καθοδικής Προστασίας λόγω παλαιότητας. 

• στα πλαίσια της σύμβασης με την ΔΕΔΑ ΑΕ πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαρροών επί των δικτύων Χαμηλής 
Πίεσης στις περιοχές ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΟΙΝΟΦΥΤΑ- ΛΑΜΙΑ, με χρήση του οχήματος OMD και ανελήφθησαν οι 
υπηρεσίες emergency για τις ίδιες περιοχές. 

 
Το έτος 2019 στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των δικτύων 
διανομής Χαμηλής Πίεσης της Αττικής πραγματοποιήθηκαν: 

• 7.761 προληπτικές εργασίες συντήρησης ενεργών παροχών 

• 519 προληπτικές συντηρήσεις βανών δικτύου 

• 4.266 εργασίες διορθωτικής  συντήρησης δικτύων και παροχών 

• 2.989 μεταβάσεις για έλεγχο πιθανής διαρροής αερίου ή πιθανής διακοπής αερίου, οι οποίες προέκυψαν 
από τις ανωτέρω εισερχόμενες κλήσεις 

Περαιτέρω, το εικοσιτετράωρης λειτουργίας Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης δέχθηκε κι διαχειρίσθηκε 18.996 
εισερχόμενες κλήσεις 

 
 

Δραστηριότητα Διανομής (Καταμέτρηση – Εξισορρόπηση Φορτίου) 
 
Κατά τη διάρκεια του 2019, πραγματοποιήθηκαν 762.100 επιτόπου καταμετρήσεις ενδείξεων μετρητών πελατών. 
Διαχειρίστηκαν και ολοκληρώθηκαν 5.230 αιτήματα έκτακτης καταμέτρησης τελικών πελατών λόγω αλλαγής 
Χρήστη Διανομής και 1.351 αιτήματα έκτακτης καταμέτρησης τελικών πελατών λόγω διαδοχής. 
 
Ολοκληρώθηκε το σύνολο των 12 αρχικών Κατανομών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1507/2018 και τροποποιήθηκε η 
διαδικασία της τελικής κατανομής ώστε να είναι συμβατή με τον Κώδικα και να καλύπτει τους τελευταίους 18 
μήνες πραγματοποιώντας τις 2 τελικές 18μηνιαίες κατανομές όπως προβλέπεται. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε η 
ενοποίηση του ΣΕΔΔ Θριασίου με το ΣΕΔΔ Αθήνας. Επιπρόσθετα, ανανεώθηκαν οι Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης 
για το σύνολο των τελικών πελατών όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΡΑΕ 125/2018 και εφαρμόσθηκε η 
μεθοδολογία υπολογισμού της εκτιμώμενης ετήσιας κατανάλωσης σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ 125/2018 
για το σύνολο των ενεργών ΗΚΑΣΠ.   
 
Τέλος, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση-παραμετροποίηση 18 διορθωτών όγκου με ενσωματωμένη τηλεμέτρηση και 
2 διορθωτών όγκου χωρίς τηλεμέτρηση σε ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες, και έγινε ο προγραμματισμός και η 
παραμετροποίηση 3.007 έξυπνων μετρητών  σε ανυψωτικές στήλες (3.003 G4, 2 G6 και 2 G16).  
 
 

Ασφάλεια δικτύων διανομής φυσικού αερίου 
 
Στην ΕΔΑ Αττικής η διαφύλαξη της ασφάλειας όσων επηρεάζονται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα είναι 
απόλυτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Κύριος στόχος είναι η επίτευξη 
μηδενικών διαρροών στα δίκτυά μας, αλλά ταυτόχρονα  και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Στο πλαίσιο 
αυτό λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 24 ώρες / 7 ημέρες μέσω του πενταψήφιου αριθμού 
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11322. Παράλληλα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο άμεσης επέμβασης στα τηλέφωνα 8001111330 - 11322 – 
2103463365. 
 
Σε όλη τη διάρκεια του έτους 2019, καταγράφηκαν 17 συμβάντα με διαρροή αερίου στα δίκτυα διανομής φυσικού 
αερίου, τα οποία στο σύνολό τους αντιμετωπίσθηκαν άμεσα και επιτυχώς. 
 
Η ΕΔΑ Αττικής στη συνεχή προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει φορείς διαχείρισης υποδομών, για τη μείωση των 
συμβάντων στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, πραγματοποίησε συναντήσεις συνεργασίας με εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, πραγματοποίησε κοινή διερεύνηση συμβάντος με εκπροσώπους του εμπλεκόμενου 
φορέα καθώς και των εργολάβων του.  
 
Πραγματοποιήθηκε ειδική Ημέρα Ασφάλειας αφιερωμένη στα κατασκευαστικά έργα, με συμμετοχή της 
πλειοψηφίας των εργαζομένων των εργολάβων κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου. Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκαν μεταξύ των άλλων, ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων ασφάλειας της Εταιρείας μας και 5 
Αναδόχων Κατασκευών 
 
Επίσης, η Εταιρεία δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων της και των συνεργατών της, υλοποίησε για 
πρώτη φορά σε συνεργασία με το  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (EΛINYAE) το 
πρόγραμμα ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας “Safety Pass”.  
 
Τέλος, η εταιρεία στο πλαίσιο της συνεργασίας με Δημόσιους Φορείς για την προστασία των υποδομών φυσικού 
αερίου, συνεπώς και της προστασίας του κοινωνικού συνόλου, συμμετείχε σε δράσεις, όπως ενημερώσεις Δοκίμων 
και Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου καθώς και  
πραγματοποίησε άσκηση ετοιμότητας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με την ονομασία «Αερόπη 
2019». 

 
 

Τιμολόγηση χρηστών 
 
Εντός του 2019 προσαρμόστηκαν πλήρως τα συστήματα της Τιμολόγησης Χρηστών Διανομής και 
πραγματοποιήθηκαν τιμολογήσεις Χρηστών Διανομής (620 παραστατικά), πελατών Χρηματοδοτικού προγράμματος 
(31 παραστατικά) και των Λοιπών Χρεωστών (22.086 παραστατικά). Επιπλέον, λήφθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες 
για την έγκαιρη είσπραξη των υπολοίπων όλων των  Τιμολογήσεων από το τμήμα του Πιστωτικού Ελέγχου. 
 
 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
 
Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015. Το 2019, το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας προχώρησε στην 
έκδοση/αναθεώρηση συνολικά 21 εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Συγκεκριμένα, 
εκδόθηκαν/αναθεωρήθηκαν: 

·         4 Διαδικασίες 
·         4 Οδηγίες Εργασίας 
·         4 Έντυπα 
·         9 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Επιπρόσθετα, επισκοπήθηκε το σύνολο των υφιστάμενων εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της 
Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν περισσότερα από 40 παρωχημένα 
έντυπα που βρίσκονταν αναρτημένα στο Σύστημα. 
 
Τέλος, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ετήσια εξωτερική επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, από την 
TUV Hellas Α.Ε. για το 1ο έτος επιτήρησης του Συστήματος. 
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Λοιπές Πληροφορίες 
 
Η Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων κατά τη διάρκεια του 2019 προκήρυξε συνολικά 97 διαγωνισμούς 
(Έργων, Παροχής Υπηρεσιών, Προμήθειας Υλικών).  
Συνολικά το 2019 υπογράφηκαν 304 συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμήθειας Υλικών.  
Πρόσθετα στο τέλος του έτους επικαιροποιήθηκαν και καταρτίστηκαν εκ νέου οι Διαδικασίες Ανάθεσης και 
Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών της εταιρείας. 
 
Το τμήμα Προμηθειών διαχειρίστηκε συνολικά : 

• 69 συμβάσεις (41 νέες, 7 τροποποιήσεις και 21 σε ισχύ από προηγούμενα έτη), από τις οποίες 
δημιουργήθηκαν 191 εντολές φόρτωσης υλικών 

• 227 αιτήματα για αναθέσεις υλικών και εξοπλισμού (εκτός υλικών δικτύου/ παροχών Φ.Α.). 

• 131 αναθέσεις υλικών και αναλωσίμων δικτύου/ παροχών Φ.Α.  
 
Τέλος, το ύψος του αποθέματος υλικών αποθηκών κατά τον Δεκέμβριο 2019 αυξήθηκε και ανήλθε στα € 3,7 εκ. σε 
σχέση με τα € 3,09 εκ. (Δεκέμβριος 2018) επίσης η ετήσια κυκλοφοριακή ταχύτητα του αποθέματος το 2018 
(ετήσιες αναλώσεις χωρίς τις εκποιήσεις προς το μέσο ετήσιο απόθεμα) αυξήθηκε εντυπωσιακά στο 0,91 σε σχέση 
με 0,67 το 2018 λόγω της σημαντικής αύξησης των αναλώσεων κατασκευαστικών έργων. 

 
 

Γ. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
Κίνδυνος Επιτοκίου  
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο, αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων, συνδέεται  με τα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει με τις Τράπεζες.  
Η εταιρεία, για τη χρήση 2019, είχε βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 16,3   εκ ευρώ σταθερού περιθωρίου (spread) 
και κυμαινόμενου επιτοκίου συνδεδεμένο με Euribor. Τα υφιστάμενα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
λαμβάνονται κατά κύριο λόγο για ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, ο δε χρόνος αποπληρωμής τους προβλέπεται να 
είναι εντός του πρώτου τριμήνου του 2020.Τα ανωτέρω δάνεια είναι κλειστής διάρκειας και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να επηρεαστούν οι τόκοι τους από μια μεταβολή του επιτοκίου. 
Οι επενδύσεις των διαθεσίμων αφορούν κυρίως σε προθεσμιακές βραχυπρόθεσμες καταθέσεις προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εταιρική  ρευστότητα. 
 
 

Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας περιορίζεται στα ποσά των ταμειακών διαθεσίμων και των ισοδυνάμων, 
απαιτήσεις πελατών και λοιπές απαιτήσεις όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Η 
εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις και από τα χρηματικά διαθέσιμα 
και λοιπές απαιτήσεις. 
 
 

Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Η εταιρεία παρακολουθεί την διαχείριση κεφαλαίου στην βάση της δανειακής εξάρτησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης 
ορίζεται ως ο καθαρός δανεισμός για τα συνολικά κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ως ο συνολικός 
δανεισμός μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ανέρχεται στο ποσό των € 11,7 εκ. Για την τρέχουσα χρήση τα ταμειακά 
διαθέσιμα ανέρχονται σε €4,59 εκ. 
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Κίνδυνος μεταβολής τιμών 
 
Βάσει των υφιστάμενων συνθηκών, δεν αναμένεται τα επόμενα έτη να εκδηλωθούν έντονες πληθωριστικές πιέσεις. 
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής τιμών. 
 
 

Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 
 
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, γεγονός που πηγάζει: α) από τις 
καλές λειτουργικές ταμειακές ροές της, β) από την υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση που λαμβάνει από τους 
τραπεζικούς οργανισμούς και γ) από τα περιουσιακά της στοιχεία, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της 
εταιρείας παρακολουθεί και αξιολογεί σε διάφορες χρονικές ζώνες σε καθημερινή, εβδομαδιαία και κυλιόμενη 
περίοδο 30 ημερών τις εξελίξεις και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας. Η 
πρόβλεψη ρευστότητας γίνεται τακτικά και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχισης των 
δραστηριοτήτων της.   
 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο 
περιορίζεται κυρίως στην προμήθεια υλικών. Οι συναλλαγές αυτές δεν θεωρούνται ουσιαστικές για την λειτουργία 
της Εταιρείας και αυτές γίνονται κατά κανόνα με Ευρωπαϊκούς ομίλους όπου το νόμισμα είναι το Ευρώ.  
 

Ρυθμιστικός κίνδυνος  
 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά φυσικού αερίου, 
όπως η εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας που αφορούν στη γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της Ελληνικής αγοράς ενέργειας ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στη 
ρευστότητα της Εταιρείας. 

 
 

Λοιποί κίνδυνοι 
 
Δεν υφίστανται άμεσοι λοιποί κίνδυνοι. 
 
 

Δ. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία  

 
Υιοθετώντας τις διατάξεις του Νόμου 4403/2016, ακολουθεί μια ενότητα μη χρηματοοικονομικών στοιχείων η 
οποία αφορά στις περιοχές με το μεγαλύτερο αντίκτυπο για την εταιρεία σε περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά, 
εργασιακά θέματα και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.   
 

Εταιρεία  
 
Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής επιδιώκει την επιχειρηματική αριστεία και στοχεύει σε βέλτιστες πρακτικές με 
υπεύθυνη ανάπτυξη και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. 
 
Αποστολή της εταιρείας είναι να συνδέσει κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής στο 
σύγχρονο Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και να λειτουργεί με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και αποδοτικό.  
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Βασική επιδίωξη της ΕΔΑ Αττικής είναι να λειτουργεί τις υποδομές φυσικού αερίου (με την εκτέλεση όλων των 
απαραίτητων εργασιών που συνοδεύονται με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 
συντήρηση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός συστήματος διανομής στην περιοχή της Αττικής) και παράλληλα η 
σύνδεση των καταναλωτών με το Δίκτυο Διανομής στην Αττική, παρέχοντας ασφαλείς, σύγχρονες και αποδοτικές 
λύσεις στους πελάτες της και την κοινωνία και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στους μετόχους της. 
 
 

Όραμα και Αρχές   
 
Η εταιρεία έχει όραμα να ενδυναμώσει την παρουσία της στον χώρο της αγοράς διανομής φυσικού αερίου εν γένει.  
 
Η επιχειρηματική δράση της Εταιρείας δεσμεύεται από τις ακόλουθες αρχές. 
 

• Προάσπιση της υγείας και την ασφάλειας 

• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας 

• Επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης 

• Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 

• Σεβασμός στο περιβάλλον 

• Απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

• Δικαιοσύνη στις σχέσεις της με τους επιχειρησιακούς εταίρους της 

• Ειλικρίνεια και διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές 

• Προτεραιότητα στην ικανοποίηση των χρηστών και τελικών καταναλωτών 

• Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των παρόχων στο δίκτυό της 

• Ενέργεια με γνώμονα τη βιωσιμότητά της 
 
Η ΕΔΑΑ αναπτύσσεται συνεχώς ισχυροποιώντας την λειτουργία της Διανομής Φυσικού Αερίου και επεκτείνοντας το 
Δίκτυο Αερίου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές.  
 
 

Στρατηγική προσέγγιση για την εταιρική υπευθυνότητα 
 

Η εταιρική υπευθυνότητα για την ΕΔΑ Αττικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επιχειρησιακού της μοντέλου, των 
επιχειρηματικών της πρακτικών και της εταιρικής της κουλτούρας. Η Εταιρεία ακολουθεί μία στρατηγική 
προσέγγιση 
των θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας, έχοντας ως ξεκάθαρο όραμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η εν λόγω στρατηγική 
επικεντρώνεται στους κρίσιμους πυλώνες της Οικονομίας, Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος. 
Η ΕΔΑ Αττικής επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της εστιάζοντας στον ασφαλή και αποδοτικό τρόπο 
λειτουργίας της, ενισχύοντας την πελατοκεντρική της προσέγγιση και επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και 
ανάπτυξη με σκοπό την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με καινοτόμα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η ΕΔΑ 
Αττικής επιδεικνύει μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την εφαρμογή υπεύθυνων εργασιακών 
πρακτικών, καθώς και για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία με την τοπική κοινωνία.  
 
Οι Στρατηγικές κατευθύνσεις εταιρικής υπευθυνότητας της ΕΔΑ Αττικής προσδιορίζονται ως εξής : 
 
Υπεύθυνη Επιχειρηματική Ανάπτυξη 

• Διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική της συμπεριφορά 

• Δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της 

• Επένδυση σε νέες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές 

• Εξωστρέφεια και διείσδυση σε νέες αγορές 

• Ανοικτή επικοινωνία και γόνιμη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

• Διασφάλιση συνέπειας και αποτελεσματικότητας στο έργο της 
 



 

    
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019  
σύμφωνα με τα ΔΠΧA όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   12  
    

Μέριμνα για την κοινωνία 

• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

• Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία 

• Υποστήριξη τοπικής κοινωνίας 

• Αξιοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων της 
 
Προστασία του περιβάλλοντος 

• Ενσωμάτωση αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις αποφάσεις και διαδικασίες της 

• Εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Κατάρτιση προγραμμάτων και μέσων πρόληψης και καταστολής περιβαλλοντικών θεμάτων 

• Συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος 

 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
 
Η Εταιρεία μένοντας πιστή στην αρχή διασφάλισης της ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με 
τον Ν.4624/2019. Έχοντας λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, η Εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς και 
εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων αποτελούμενο από Πολιτικές, Διαδικασίες και Οδηγίες. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίσει τα αρμόδια όργανα για την διαχείριση αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων των 
υποκειμένων καθώς και τυχόν περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει 
συντάξει και αναθεωρεί τακτικά, αναλυτική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται 
αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα. 
 
 

Δραστηριότητες Κανονιστικής Συμμόρφωσης  
 
Κατά το έτος 2019, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της 
Εταιρείας, προχώρησε στην προετοιμασία του Προγράμματος Συμμόρφωσης το οποίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη νέα Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, υποβλήθηκε προς έγκριση στη ΡΑΕ την 31η Ιανουαρίου 2019.  
 
Η Εταιρεία ακολουθώντας τις επιταγές της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, όρισε Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο 
οποίος είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης και με τη 
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που θα περιλαμβάνει όλα τα ληφθέντα μέτρα σε εκτέλεση του Προγράμματος. 
Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του Διαχειριστή για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στην Άδεια. Με την υπ’ αριθ. 834/2019 απόφαση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίθηκε ο διορισμός Υπευθύνου Συμμόρφωσης μετά από την υπ’ αριθ. 
243/18.2.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
 
Στην ΕΔΑ Αττικής, η διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της και όσων επηρεάζονται από την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της εταιρείας καθώς και με την 
επιχειρηματική της ευημερία. Για το λόγο αυτό ο ένας από τους τρεις πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής αφορά 
την ασφάλεια, τόσο στην εργασία όσο και την ασφάλεια των δικτύων διανομής φυσικού αερίου.  
 
Ο κύριος στόχος στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι η επίτευξη μηδενικών ατυχημάτων στο 
ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς, υλοποιούνται ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας που 
αφορούν στο προσωπικό της εταιρείας, ενώ παροτρύνονται οι εργολάβοι και οι συνεργάτες να ακολουθούν 
αντίστοιχες πρακτικές.  
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Η Εταιρεία εφαρμόζει από το 2008 πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στη Εργασία. Τον 
Σεπτέμβριο του 2019 η ΤUV Hellas (μέλος της TUV Nord) επιθεώρησε και πιστοποίησε το εν λόγω σύστημα 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001.  
 
Στις αρχές του 2019, η Εταιρεία πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις για όλο το προσωπικό της σε θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας. Υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλούς εργασίας κατά την οποία διανεμήθηκε το νέο 
εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας για τους εργαζομένους της ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο αναφέρονται όλοι οι 
αναγνωρισμένοι κίνδυνοι και τα μέτρα προστασίας επ’ αυτών.  
 
Η Εταιρεία σε όλη τη διάρκεια του 2019 πραγματοποίησε σειρά δράσεων και ενεργειών με σκοπό την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του προσωπικού, των συνεργατών και των εργολάβων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. 
Συγκεκριμένα: 
 

• Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Ημέρα Ασφάλειας στις 20 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕΑcademy, με 
συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού, εκπροσώπων των μετόχων, εργολάβων καθώς και συνεργατών 
της Εταιρείας. Η εκδήλωση ήταν εστιασμένη, ώστε όλα τα θέματα να δίνουν έμφαση στις ενέργειες 
πρόληψης που πρέπει να προβαίνουν οι εργαζόμενοι, ώστε να αποφεύγονται οι συνέπειες εκδήλωσης 
επικίνδυνων συνθηκών.  

• Δράσεις ενίσχυσης του καθιερωμένου θεσμού της παρέμβασης για θέματα ασφάλειας, ώστε οι 
εργαζόμενοι να παρεμβαίνουν σε τυχόν ανασφαλείς συνθήκες και ενέργειες, με απώτερο σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη διενέργεια συναντήσεων της Διοίκησης 
με ομάδες εργαζομένων από όλες τις Διευθύνσεις της εταιρείας. 

• Διενεργήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία, πρωτότυπος καλλιτεχνικός διαγωνισμός αφίσας ασφάλειας για 
τους εργαζομένους και δόθηκαν σχετικά βραβεία. 

• Πραγματοποιήθηκε ειδική Ημέρα Ασφάλειας αφιερωμένη στα κατασκευαστικά έργα, με συμμετοχή της 
πλειονότητας των εργαζομένων των εργολάβων κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου. Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκαν μεταξύ των άλλων, ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων ασφάλειας της Εταιρείας μας και 
5 Αναδόχων Κατασκευών 

• Επίσης, η εταιρεία δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων της και των συνεργατών της, 
υλοποίησε για πρώτη φορά σε συνεργασία με το  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 
(EΛINYAE) το πρόγραμμα ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας “Safetypass”.  

 
Η ΕΔΑ Αττικής συμμετείχε για δεύτερη φορά στον διαγωνισμό  Health & Safety Awards 2019 και απέσπασε τρία 
βραβεία. Ειδικότερα, η ΕΔΑ Αττικής βραβεύτηκε με:  
 

• Χρυσό βραβείο για 2η συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας», για το 
σύνολο δράσεων με γενικότερο τίτλο: «Να σκέφτεσαι, Να εργάζεσαι, Να επιστρέφεις σπίτι ασφαλώς». 

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων», για το σύνολο δράσεων με 
σύνθημα: «Παρεμβαίνω για την ασφάλεια!». 

• Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού», Εργάζομαι με 
Ασφάλεια – Υπεύθυνος Εγώ, Ασφαλείς Όλοι! 

• Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας» σε συνεργασία με τη 
Vodafone για τη δράση «Κοινή Διερεύνηση Συμβάντος».  

• Βραβείο Winner στην Ενότητα «Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί» στην κατηγορία «Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας», για το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που εφαρμόζονται, με τίτλο: «Ασφαλώς, 
Νοιαζόμαστε!». 

 
 
 
 
 
 



 

    
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019  
σύμφωνα με τα ΔΠΧA όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   14  
    

 

Υπευθυνότητα για το περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας  
 
Η ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα των φυσικών 
οικοσυστημάτων. Αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει ως προς την ενεργή της συμβολή στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.  
 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπ’όψιν ότι η ανάληψη των περιβαλλοντικών της ευθυνών δημιουργεί πρόσθετη αξία στην 
Εταιρεία, στους πελάτες της και στο κοινωνικό σύνολο όπου δραστηριοποιείται η ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., δεσμεύεται για 
την αντιμετώπιση τυχόν άμεσων και έμμεσων συνεπειών στο περιβάλλον ως απόρροια των δραστηριοτήτων της. Η 
Εταιρεία ξεκίνησε την ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
14001:2015, με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, η 
Εταιρεία αναπτύσσει το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 με σκοπό την 
ορθολογική  διαχείριση της ενέργειας. Έχουν ήδη εγκριθεί οι πρώτες διαδικασίες των δύο Συστημάτων Διαχείρισης 
καθώς και η αποτύπωση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων για το σύνολο της Εταιρείας. 
 
Στην Εταιρεία πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς και του προσωπικού 
καθαριότητας, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων οικιακού τύπου που 
παράγονται εντός των εγκαταστάσεων.  
 
Συνεχίστηκε το πρόγραμμα εμπιστευτικής καταστροφής και ανακύκλωσης χαρτιού, ανακύκλωσης μπαταριών, 
μελανοδοχείων, μικρών ηλεκτρικών συσκευών λαμπτήρων, υλικών συσκευασίας καθώς και οι ενέργειες 
διαχείρισης υπολειμμάτων σωλήνων πολυαιθυλενίου και άλλων υλικών. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέα σημεία 
ανακύκλωσης και αναβαθμίστηκαν τα υπάρχοντα, ειδικά με την προσθήκη επιπλέον κάδων εμπιστευτικής 
καταστροφής και ανακύκλωσης χαρτιού, ενισχύοντας την Πολιτική ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 
Διαμορφώθηκαν και αναρτήθηκαν ειδικές οδηγίες και διαγράμματα ροής στις γωνιές ανακύκλωσης  για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανακυκλωμένων υλικών. 
 
Πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικά έργα στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων πιθανού 
περιβαλλοντικού συμβάντος στα κτήρια της Εταιρείας με την προσθήκη λεκανών συλλογής καυσίμων ή/και ελαίων 
κάτω από τις δεξαμενές αποθήκευσης τους στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας.  
 
Το έτος 2019 ολοκληρώθηκε ο ενεργειακός έλεγχος της Εταιρείας, ο οποίος και υποβλήθηκε στο ΥΠΕΚΑ σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του Ν.4342/2015. Ο ενεργειακός έλεγχος αφορούσε το σύνολο της Εταιρείας 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων, του στόλου των 
οχημάτων και λοιπών καταναλώσεων.  
 
Το έτος 2019 παρουσιάστηκε αύξηση νέων συνδέσεων κτηρίων με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην Αττική. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και του βαθμού εξοικονόμησης ενέργειας 
στις εν λόγω κτιριακές εγκαταστάσεις, παρέχοντας σημαντικό οικονομικό και διαχειριστικό όφελος από την 
αντικατάσταση του καυσίμου με φυσικό αέριο, αλλά και περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος στο 
περιβάλλον, λόγω της μείωσης των εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.   
 
 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) για την ΕΔΑ Αττικής αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της 
επιχειρηματικότητας και της λειτουργίας της. Οι κατευθύνσεις και δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για 
την ΕΔΑ Αττικής εστιάζονται σε τέσσερις βασικούς και άρρηκτα συνδεδεμένους πυλώνες, αυτών του κοινωνικού 
συνόλου, των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος.  
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Η Εταιρεία, με ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή, εστιάζει σε ζητήματα που αναδύονται μέσω κοινωνικών 
απαιτήσεων, όπως η υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, η ανάδειξη του αθλητικού και πολιτιστικού 
ιδεώδους, η ενίσχυση ομάδων πληθυσμού που βιώνουν συνθήκες οικονομικής ανέχειας κ.α.  
 
Κατά το έτος 2019, η Εταιρεία ανέλαβε την κάλυψη δαπάνης ύψους 1.272 € για την αγορά αγωνιστικής εμφάνισης 
αθλητών της ομάδας "ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ", καθώς και τη χορηγική υποστήριξη με κάλυψη δαπάνης ύψους 5.800 € 
για την προσφορά αθλητικής πρόθεσης στον αθλητή κύριο Βέλτση Κωνσταντίνο, Παραολυμπιονίκη με τη 
συμμετοχή του στο άθλημα σκυτάλης 4x100 στο Ρίο.  Παράλληλα, στον ίδιο θεματικό πυλώνα δράσεων 
χορηγήθηκε το ποσό των 1.000 €, για την επιβράβευση, σε συνέχεια της επίδοσης και διάκρισης με δυο Χρυσά 
Μετάλλια στους αγώνες “European Championship Tae Kwon Do 2019”, του κυρίου Παπακωνσταντίνου Ιωάννη, ως 
μέλος της Εθνικής Ομάδας Tae Kwon Do και Kick Boxing.   
 
Σε συνεργασία με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων χρηματοδοτήθηκε ο σχεδιασμός και υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος "Ταξίδι στο κέντρο της γης", για σχολικές ομάδες, με διάρκεια υλοποίησης από το 
2018 έως και το 2019. Για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος το έτος 2019, η Εταιρεία συνέβαλε με 
οικονομικούς πόρους ύψους 5.000 €.  
  
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του πυλώνα της κοινωνικής συνεισφοράς και συγκεκριμένα της εκπαίδευσης, προσφέρθηκε 
σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα, παρωχημένος εξοπλισμός της Εταιρείας - συγκεκριμένα ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και οθόνες - καθώς επίσης, προσφέρθηκε λευκή συσκευή για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
λειτουργίας σχολικής μονάδας, με δαπάνη ύψους 210 €. 
 
Με σκοπό την ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών που επιβιώνουν μέσα σε δυσάρεστες και δυσμενείς συνθήκες, η 
Εταιρεία ενίσχυσε με δαπάνη ύψους 5.000 € το έργο του Σωματείου «Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-
Χαρούμενα Νιάτα», με βασική δραστηριότητά του την οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης για παιδιά, τη 
φιλοξενία τους και την υλοποίηση προγραμμάτων βασισμένων σε εμψυχωτικές δράσεις αισθητικής αγωγής. Το 
ποσό χορηγίας αφορούσε στην κάλυψη εξόδων για τη φιλοξενία 10 παιδιών στην κατασκήνωση.  
  
Επίσης, με σκοπό την ενίσχυση Φορέων και Οργανισμών που κατέχουν υπό τη μέριμνά τους την ενίσχυση και 
κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης μη εύπορων οικογενειών και φυσικών προσώπων, η Εταιρεία προχώρησε σε 
δράση προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορυδαλλού, τον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας του Δήμου Λυκόβρυσης και του Οργανισμού "Κιβωτός του Κόσμου", με συνολική δαπάνη ύψους 6.863 €. 
 
Τέλος, η Εταιρεία προέβη στην οικονομική υποστήριξη με τη δαπάνη ύψους 5.000 € του Διεθνή Ανθρωπιστικού 
Οργανισμού "Lifeline Hellas", για την κάλυψη εξόδων διοργάνωσης χριστουγεννιάτικου φιλανθρωπικού Gala, με 
σκοπό την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την προσφορά ιατρικού εξοπλισμού στα κρατικά νοσοκομεία της 
Ελλάδας.  
 
Τέλος, η Εταιρεία προσέφερε στο προσωπικό της ημερολόγια και στυλό για το έτος 2020, εις ένδειξη αναγνώρισης 
και ευχαριστίας για την προσφορά τους. 
    
Η Εταιρεία μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής της λειτουργίας, των μοντέλων επιχειρηματικότητας που 
ακολουθεί, των επενδύσεών της, των τεχνολογιών που αναπτύσσει καθώς και των συνεργασιών της έχει δεσμευτεί  
να ενσωματώσει και προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στο σύνολο των επιχειρηματικών της δράσεων και να 
υιοθετεί ανελλιπώς τους 17 Στόχους του ΟΗΕ στις αποφάσεις της και στα πλάνα ανάπτυξής της. 
 
 

Εργασιακά ζητήματα 
 
Υπεγράφη η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβασης Εργασία 2019, στα πλαίσια της  σχετικής νομοθεσίας. 
 
Υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία Edenred για τη διάθεση Ticket Restaurant Cards στο προσωπικό 
σύμφωνα με τη ΣΣΕ 2019, σε μηνιαία βάση. 



 

    
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019  
σύμφωνα με τα ΔΠΧA όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   16  
    

 
Για την Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη του προσωπικού (Συμβόλαιο Υγείας) διενεργήθηκε Διαγωνισμός και υπεγράφη 
συμβόλαιο με την Εταιρεία Generali επίσης στα πλαίσια διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων του προσωπικού 
(check up/προληπτικός έλεγχος), διενεργήθηκε διαγωνισμός και υπεγράφη σύμβαση με τον Όμιλο της Βιοιατρικής. 
  
Μετά τον σεισμό τον Ιούλιο 2019, με επίκεντρο την περιοχή της Μαγούλας Αττικής, κλήθηκε εξειδικευμένος 
Μηχανικός, ο οποίος διενήργησε τους απαραίτητους ελέγχους και χορήγησε βεβαιώσεις με το « καλώς έχει» των 
κτηρίων Λυκόβρυσης και Μεταμόρφωσης.  
 
Είναι σε εξέλιξη η αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων, με νέας τεχνολογίας. 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, εγκαταστάθηκε  σύστημα σειράς προτεραιότητας στο Κατάστημα. 
 
Στα πλαίσια ελέγχου ασφαλείας των εγκαταστάσεων μας, αντικαταστάθηκαν οι πυροκροτητές συστημάτων ολικής 
κατάκλυσης με CO2 και στα πλαίσια των κανόνων Υγιεινής διενεργήθηκε θερμογραφικός έλεγχος των 
ηλεκτρολογικών πινάκων και πεδίων. 
 
Ανανεώθηκε η  Σύμβασης Εργασίας με τον Ιατρό Εργασίας και για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο θεσμός της 
επισκέπτρια υγείας, υπογράφοντας σύμβαση με την Εταιρεία Ergonomia. 
 
 

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και Ρυθμιστικών Θεμάτων 
 

Λόγω της ρυθμιζόμενης φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 

εταιρείας με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των Αδειών Διανομής και Διαχείρισης από τη Διεύθυνση 

Διαχείρισης Κινδύνων και Ρυθμιστικών Θεμάτων είναι διαρκής. Τα σημαντικότερα πεπραγμένα του 2019 ήταν τα 

ακόλουθα: 

 

• Προετοιμάστηκαν και απεστάλησαν στη ΡΑΕ η ετήσια έκθεση παρακολούθησης για το 2018 και τα μηνιαία, 

τριμηνιαία και εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία του 2019 

• Καταρτίστηκε σε συνεργασία με τους άλλους Διαχειριστές και υποβλήθηκε στην Αρχή το σχέδιο της κοινής 

Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης και της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης 

• Καταρτίστηκε η εταιρική διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου 

• Καταρτίστηκε η εταιρική διαδικασία Διαχείρισης Αεριοκλοπής 

• Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που είχε διαμορφωθεί σε 

συνεργασία με τη ΡΑΕ και τους λοιπούς Διαχειριστές. 
 
 

Εσωτερικός Έλεγχος  
 
Στη εταιρεία λειτουργεί τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενο στην Ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης προκειμένου 
να διασφαλίσει τον επαρκή προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των λειτουργιών και διαδικασιών σε όλα τα 
επίπεδα της ιεραρχίας και της οργανωτικής της δομής, ώστε να εξασφαλίζονται η νομιμότητα και ασφάλεια της 
διαχείρισης και των συναλλαγών αλλά και η αποδοτικότητα των λειτουργικών συστημάτων και των εργασιών της 
εταιρείας. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του Τμήματος συνεργάζεται με εξωτερικό σύμβουλο 
αρμόδιο για θέματα εσωτερικού ελέγχου. 
 
Στα πλαίσια των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά το κυλιόμενο έτος 2018-2019 (Q4/2018-Q3/2019), εντοπίστηκαν 
ευρήματα σε διάφορες περιοχές ελέγχου και αξιολογήθηκαν βάσει κρισιμότητας. Επιπλέον, έχουν καθοριστεί οι 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που παραμένουν σε εκκρεμότητα ανά εύρημα, ορίζοντας τον ανάλογο αρμόδιο, 
καθώς και οι αρχικές ημερομηνίες υλοποίησης των εν λόγω διορθωτικών ενεργειών. 
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Προοπτικές Εταιρείας  
 

Η στρατηγική της Εταιρείας θα αναπτυχθεί σε δύο βασικούς πυλώνες για το 2020, τη διεύρυνση των χρήσεων 
φυσικού αερίου και τη δυναμική επέκταση του δικτύου με στόχο την αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του δικτύου 
διανομής καθώς και την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών. 
 
Υπάρχουσες και νέες δράσεις θα υποστηρίξουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας για το 2020, 
όπως η επιδότηση των νέων συνδέσεων, η υλοποίηση νέων προωθητικών ενεργειών καθώς και η ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών. 
 
Η δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας προβλέπεται να συνεχιστεί, στοχεύοντας στην αύξηση της 
διείσδυσης και του όγκου διανομής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη κερδοφορία της. 

 
 

Ε. Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
Η σύνθεση του Δ.Σ. στις 31.12.2019 είχε ως ακολούθως:  
 
Πιέρρος Χατζηγιάννης – Πρόεδρος Δ.Σ.  
Γρηγόριος Κουκέας – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
Νικόλαος Βεντίκος– Μέλος Δ.Σ. 
Σόλων Δεσποτόπουλος – Μέλος Δ.Σ.  
Γρηγόριος Κωνσταντέλλος – Μέλος Δ.Σ.  

 
 

ΣΤ. Χρηματοοικονομικοί – μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 
Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου(Καθαρά Κέρδη μετά φόρων / Πωλήσεις) ήταν 30,90% το 2019 και αυξήθηκε σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση (21,08%), λόγω του αυξημένου εσόδου από το Τέλος Διανομής. 
 
Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι υψηλότερες του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού κατά €9,9 εκατ. ευρώ το 
2019 ενώ για το  2018 η αντίστοιχη διαφορά ήταν της τάξεως  των €1,84 εκατ. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά €3,3εκατ. λόγω αυξημένου κατασκευαστικού 
αντικειμένου το 2019 σε σχέση με το 2018 καθώς και αύξηση του δανεισμού κατά €2,13 εκατ. όπως επίσης και στην 
μείωση του χρεωστικού υπολοίπου πελατών κατά €4,39 εκατ.   
 
Ο Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (Σύνολο Δανείων / Σύνολο Παθητικού)  της εταιρείας αυξήθηκε σε 5,19% κατά το 
2019 από 4,66% το 2018 κυρίως λόγω της αύξησης του εταιρικού Δανεισμού από 14,17εκ το 2018 σε 16,3εκ το 
2019.  
 
Για τον ίδιο λόγο αυξήθηκε και ο Δείκτης Καθαρής Δανειακής Επιβάρυνσης (Σύνολο Δανείων-Χρηματικά Διαθέσιμα 
/ Σύνολο Παθητικού) της εταιρείας από 3,53% το 2018 σε 3,73% το 2019. 
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Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 

• Συνολικές Καταγεγραμμένες Περιπτώσεις Ατυχημάτων: 1 
 

• Διαρροές Αερίου ανά Χιλιόμετρο Δικτύου: 0,18 
 

• Δείκτης Ημερών Τεχνικής Ολοκλήρωσης: 76%  
 

 

Ζ. Ανοιχτά θέματα προς Διευθέτηση  
 
Ανάκτηση Εσόδου βάσει Κανονισμού Τιμολόγησης 

Βάσει της μεθοδολογίας του υπολογισμού της ταρίφας διανομής, του ισχύοντος Κανονισμού Τιμολόγησης και  της 
απόφασης ΡΑΕ 328/2016 (ΦΕΚ 3067/26-09-2016), η εταιρεία μπορεί να ανακτήσει τα λειτουργικά έξοδα, τα κόστη 

που συνδέονται με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες καθώς και ένα οριζόμενο ποσοστό απόδοσης επί του 

απασχολούμενου κεφαλαίου.  

Η εταιρεία θα εκκαθαρίζει οποιαδήποτε υπέρ ή υπό ανάκτηση εσόδου στην περίοδο που θα ισχύουν τα νέα 
τιμολόγια διανομής (2019-2022). Το τελικό ποσό της εκκαθάρισης, για τα έτη 2017-2018,θα προσδιοριστεί σε 
συνεργασία με τη ΡΑΕ κατά τη διαδικασία της Τακτικής Αναθεώρησης και  έγκρισης των νέων τιμολογίων διανομής. 
Στο τέλος Ιανουαρίου 2020 ελάβαμε την υπ’ αριθμόν 1120Α/2018 απόφαση της από 15-11-2018 Ολομέλειας της 
Ρ.Α.Ε. όπου αποφάσισε ότι 1) Κατά τον υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς για το έτος 2017, η διαφορά που 
έχει προκύψει από το λανθασμένο τρόπο υπολογισμού της Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας του έτους 2017 
θα αναγνωριστεί και θα μετακυλιθεί στα επόμενα έτη μόνο κατά 50%. Το υπόλοιπο 50% θα επιβαρύνει την ΕΔΑ 
Αττικής, χωρίς να ενταχθεί στην ανακτήσιμη διαφορά. 2) Σχετικά με το αμφισβητούμενο ποσό ύψους τριακοσίων 
σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ (348.130,06 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για τη χρέωση δυναμικότητας διανομής που αφορά στο Α΄ τετράμηνο 2018, η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία 
Ενέργειας υποχρεούται να πληρώσει το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2018, 
ενώ το υπολειπόμενο θα επιβαρύνει την ΕΔΑ Αττικής, χωρίς να ενταχθεί στην ανακτήσιμη διαφορά. 
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημειώσεις

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ € €

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5 1.820.696 1.681.087

Ιδιόκτητο Δίκτυο 5 39.597.057 21.345.018

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 7 239.753.925 249.831.629

Αναβαλλόμενή Φορολογία 8 1.604.686 1.452.610

Δικαιώματα χρήσης παγίων 6 3.162.618                                         -     

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 9 306.687 431.183
286.245.668 274.741.526

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα 10 3.697.156 3.099.885

Πελάτες 11 12.982.555 17.368.231

Λοιπές Απαιτήσεις 11 6.708.352 5.511.675

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 4.591.207 3.441.769

27.979.270 29.421.560

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 314.224.938 304.163.085

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 13 243.811.712 243.811.712

Κόστος Έκδοσης Μετοχών (2.463.372) (2.463.372)

Αποθεματικά 6.387.975 6.044.945

Συσσωρευμένα Κέρδη 17.936.215 18.319.769

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 265.672.530 265.713.054

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπροθεσμές υποχρεώσεις δικαιώματων χρήσης 

παγίων 
2.2 2.535.011                                         -     

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία
15 2.551.417 2.323.910

Λοιπές προβλέψεις 16 1.802.727 1.695.513

Χρηματικές εγγυήσεις 453.914 373.866

Έσοδο Επομένων Χρήσεων 17 3.305.159 2.796.234

10.648.229 7.189.523

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις δικαιώματων χρήσης 2.2 671.196                                         -     

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 14 16.300.000 14.170.000

Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση 6.152.070 4.909.115

Προμηθευτές 18 10.293.338 6.982.989

Συμβατικές Υποχρεώσεις 18 234.630 231.459

Λοιπές Υποχρεώσεις 18 4.252.946 4.966.946

37.904.179 31.260.509

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 48.552.408 38.450.032

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 314.224.938 304.163.085

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 27‐55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων

Στις
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

31 Δεκεμβρίου  2019 31 Δεκεμβρίου  2018

Σημειώσεις € €

Έσοδο Διανομής 19 56.934.362 50.094.260

Λοιπές Πωλήσεις 1.005.205 1.050.446

Έσοδα 57.939.567 51.144.706

Μισθοδοσία 20 -13.604.132 -13.531.217

Λοιπά έξοδα 21 -9.023.993 -12.495.850

Αποσβέσεις -11.972.491 -10.839.468

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικου 9 267.613

Προβλέψεις Χρήσης 22 -570.366 111.433

Κεφαλαιοποιήσεις Λειτουργικών Εξόδων 182.712 131.796

Κεφαλαιοποιήσεις Μισθοδοσίας 1.095.317 1.116.907

Έξοδα -33.892.945 -35.238.785
0 0
0 0

Λοιπά Έσοδα 326.389 109.212

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων 24.373.011 16.015.133

Έσοδα Τόκων 23 80.205 19.671

Έξοδα τόκων 23 -298.469 -411.754

Κέρδη προ φόρων 24.154.749 15.623.049

Φόρος εισοδήματος 24 -6.079.147 -4.598.732

Καθαρά κέρδη μετά το Φόρο 

Εισοδήματος
18.075.601 11.024.318

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα ποσά που δεν 

ταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων -172.912 -244.838

Καθαρά κέρδη / ( ζημίες ) περιόδου 17.902.689 10.779.480

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για 

την χρήση μετά από φόρους 17.902.689 10.779.480

Για την χρήση που έληξε

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 27‐55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2019

Σημειώσεις

Μετοχικό Κεφάλαιο
Κόστος Έκδοσης 

Μετοχών

Τακτικό 

Αποθεματικό

Μεταφορές από 

Αναλογιστική 

Μελέτη

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018                261.957.085   (2.463.372)               5.652.323                               -                       7.932.910              273.078.946   
                                  -                                  -                                  -                                 -                                      -     

Καθαρό κέρδος Περιόδου                                   -                                  -                                  -                                 -                     11.024.318                11.024.318   

Λοιπά συνολικά έσοδα                                   -                                  -                                  -                                 -     (244.838) (244.838)

Συνολικό Εισόδημα για την περίοδο 10.779.480 10.779.480

Μειώση Μετοχικού Κεφαλαίου (18.145.373) (18.145.373)

Τακτικό Αποθεματικό                                   -                                  -                      392.622   (392.622)                               -     

Λοιπές Κινήσεις (18.145.373) 392.622 (392.622) (18.145.373)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018 243.811.712 (2.463.372) 6.044.945 0 18.319.769 265.713.054

Μετοχικό Κεφάλαιο
Κόστος Έκδοσης 

Μετοχών
Αποθεματικά

Μεταφορές από 

Αναλογιστική 

Μελέτη

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 243.811.712 (2.463.372) 6.044.945 18.319.769 265.713.054

Καθαρό κέρδος Περιόδου                                   -                                  -                                  -                                 -     18.075.601 18.075.601

Λοιπά συνολικά έσοδα                                   -                                  -                                  -                                 -     (172.912) (172.912)

Συνολικό Εισόδημα για την περίοδο                                   -                                  -                                  -                                 -     17.902.689 17.902.689

Μερίσματα πληρωθέντα                                   -                                  -                                  -                                 -     (17.943.213) (17.943.213)

Τακτικό Αποθεματικό                                   -                                  -     538.974                             -     (538.974)                               -     

Μεταφορές αποθεματικού από Αναλογιστική 

Μελέτη 2017‐2018
                                  -                                  -                                  -     (195.944) 195.944                               -     

Λοιπές Κινήσεις                                   -                                  -                    538.974     (195.944) (18.286.243) (17.943.213)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 243.811.712 (2.463.372) 6.583.919 (195.944) 17.936.215 265.672.530

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 27‐55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 
 Κατάσταση Ταμειακών Ροών

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

(€) (€)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ζημίες πρό φόρων 24.154.749 15.623.049

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 642.005 397.138

Ζημιές από την πώληση / διαγραφής παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
8.892

Αποσβέσεις άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 11.618.893 11.569.255

Αποσβέσεις από δικαίωμα χρήσης παγίων ΔΠΧΑ 16 838.343

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.126.749) (1.126.749)

Προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων (8.838.390) (10.175.216)

Προβλέψεις εξόδων χρήσης πληρωτέων 710.974 792.217

Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις 613.947 (29.824)

Απόσβεση τελών σύνδεσης (106.881) (57.919)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 298.469 411.754

Χρηματοοικονομικά έσοδα (80.205) (19.671)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 28.725.154 17.392.927

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (578.290) (180.114)

(Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 16.589.732 3.137.820

Αύξηση / (μείωση) αναβαλλόμενου εσόδου 615.806 1.515.475

Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων 
2.541.207 (857.560)

Αύξηση / (μείωση) εγγυήσεων πελατών 80.048 138.688

Ταμειακές ροές από / (προς) Λειτουργικές 

δραστηριότητες
47.973.657 21.147.236

Τόκοι πληρωθέντες (298.469) (411.754)

Φόροι Πληρωθέντες (6.290.878)

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) Λειτουργικές 

δραστηριότητες
41.384.311 20.735.482

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση του δικτύου (18.590.427) (14.791.232)

Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανόμενων των πωλήσεων)
(442.244) (299.372)

Aγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (414.441) (556.613)

Τόκοι Εισπραχθέντες 80.205 19.671

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) επενδυτικές 

δραστ/τες 
(19.366.907) (15.627.547)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωμή Υποχρεώσεων μίσθωσης (794.753) -                                            

Αποπληρωμή δανείων (21.150.000) (22.290.000)

Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμό δανεισμό 19.020.000 16.600.000

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (17.943.213)

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) χρηματ/κές 

δραστηριότητες
(20.867.966) (5.690.000)

Αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων  1.149.438 (582.065)

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξη  χρήσης 3.441.769 4.023.833

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 

χρήσης
4.591.207 3.441.769

Χρήση που έληξε  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 27‐55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονιμικών καταστάσεων
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως “ΕΔΑ Αττικής” ή “Εταιρεία») είναι ο αποκλειστικός 
διανομέας Φυσικού Αερίου στην Αττική. Η εταιρεία προήλθε από τoν νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της 
Δραστηριότητας Διαχείρισης των δικτύων Διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες της ΕΠΑ Αττικής, της 2ης 
Ιανουαρίου 2017. Ο διαχωρισμός αυτός βασίστηκε στον Νόμο 4336 / 14.08.2015 με τον οποίον προβλεπόταν η 
σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο 2015.  
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η Διανομή Φυσικού Αερίου στους καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται εντός της 
γεωγραφικής περιοχής της Αττικής, καθώς επίσης και η διενέργεια όλων των εργασιών που συνοδεύονται με τον 
προγραμματισμό, την μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος διανομής στην περιοχή της Αττικής. 
 
Η εταιρεία λειτουργούσε με βάση την τριακονταετή άδεια που παραχωρήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής κατά την ίδρυσή 
της το 2001 βάσει του Νόμου 2528/97. Εντός του 2018 εκδόθηκαν οι άδειες Διανομής και Διαχείρισης, οι οποίες 
λήγουν στις 31.12.2043. 
 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ σύμφωνα με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 
 
Αρχές του 2018 η εταιρεία ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση των μετοχών της νεοσύστατης εταιρείας «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.» 
στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. και την Attiki Gas BV. Πρόσθετα κατά την 27 Νοεμβρίου 2018 έγινε μεταβίβαση των 
μετοχών που κατείχε η μέτοχος Attiki Gas BV, στην εταιρία ΔΕΠΑ ΑΕ και έγινε η σχετική καταχώριση στο βιβλίο 
Μετοχών της εταιρίας. Από αυτή την ημερομηνία αποκλειστικός μέτοχος της ΕΔΑ Αττικής είναι η Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με 100% ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο . 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2019- 31η  Δεκεμβρίου 2019, την 21/02/2020. 
 
 
2 ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
παρατίθενται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες επί των Διεθνών Προτύπων όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.   
 
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως έχει αυτή 
τροποποιηθεί από την αναπροσαρμογή της αξίας των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού περιλαμβανομένων και των παραγώγων, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των 
επιμέρους λογιστικών μεγεθών. 
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της επιχειρησιακής  
δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία των 
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Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» είναι υψηλότερες του «Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού» κατά ευρώ 10 εκ.  το οποίο οφείλεται στην αύξηση του υπολοίπου των προμηθευτών λόγω 
αυξημένου Κατασκευαστικού Αντικειμένου. Παρά ταύτα, η συνεχιζόμενη κερδοφορία της Εταιρείας η οποία 
διαφαίνεται και στο μελλοντικό πλάνο και οι θετικές ταμειακές λειτουργικές ροές επιτρέπουν τη  συνέχιση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
Όλα τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ευρώ καθώς αποτελεί το ισχύον για την Εταιρεία νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης. 
 
2.2 Αλλαγές στις Λογιστικές πολιτικές 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 
 
Ή Εταιρεία εφάρμοσε, για πρώτη φορά, το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» με την επίδραση της εφαρμογής αυτών των 
Προτύπων να αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής την 1 Ιανουαρίου 2019. 

ΔΠΧΑ 16:  <<Μισθώσεις>> 

Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17 Μισθώσεις. Το 
ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και 
απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει όλες τις μισθώσεις στις οικονομικές του καταστάσεις, με ένα ενιαίο 
λογιστικό πλαίσιο, με ορισμένες εξαιρέσεις.  
Η λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχη με αυτή του ΔΛΠ 17, δηλαδή 
οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν να ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε χρηματοοικονομικές και λειτουργικές.  
Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019.  
Η Εταιρεία επιλέγοντας τη σχετική δυνατότητα που παρέχει το πρότυπο, επέλεξε να υιοθετήσει την εξαίρεση του 
προτύπου όπου επιτρέπει να μην αναμορφωθούν τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης και η επίπτωση της 
εφαρμογής να μην αναγνωριστεί στο υπόλοιπο της καθαρής θέσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εφάρμοσε τις 
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 στις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωρισθεί ως 
μισθώσεις με βάσει το ΔΛΠ 17 .Τέλος η Εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία 
μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε 
αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).  
Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 κατά την 31 Δεκεμβρίου  2019 (αύξηση/(μείωση)) έχει ως εξής: 
 

Αξία Κτήσης
Δικαιώματα Χρήσης Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 3.803.952 

Προσθήκες 197.008 

Μειώσεις - 

Aποσβέσεις (838.343)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου  2019 3.162.618 

Υποχρεώσεις Δικαιώματος Χρήσης Παγίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 3.803.952 

Προσθήκες 197.008 

Αποπληρωμές (906.316)

Τόκοι Δικαιωμάτων Χρήσης Παγίων 111.563 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 3.206.207 

Μακροπρόθεσμο Μέρος 2.535.011 

Βραχυπρόθεσμο Μέρος 671.196 

Υποχρεώσεις Δικαιώματος Χρήσης Παγίων 3.206.207 
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α) Φύση της επίδρασης της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16  
 
Η Εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης για ακίνητα, Λοιπό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα.  
 
Η Εταιρεία  δεν είχε μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές αλλά διαθέτει μόνο 
λειτουργικές.   
 
Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που προηγουμένως 
ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός από τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. Το δικαίωμα χρήσης παγίου για τις 
περισσότερες μισθώσεις αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τη λογιστική τους αξία, εφαρμοζόταν, με την διαφορά ότι το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία της 
αρχικής εφαρμογής. Το δικαίωμα χρήσης παγίων αναγνωρίστηκε ίσο με την αξία της υποχρέωσης μίσθωσης. Η 
υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία των υπολειπομένων πληρωμών, προεξοφλημένης με το 
κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής.  
 
β) Σύνοψη νέων λογιστικών πολιτικών  
 
Παρακάτω παρατίθενται οι νέες λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, που ισχύουν 
από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής:  
 
- Δικαιώματα χρήσης παγίων  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την ημερομηνία που το 
περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο κόστος τους, 
μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την τυχών απομείωση της αξίας τους και προσαρμοσμένο κατά την 
αναμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης παγίων 
αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου 
παγίου και των όρων της σύμβασης μίσθωσης.  
 
- Υποχρεώσεις μισθώσεων  
 
Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρεία  αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την παρούσα αξία των 
μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Οι πληρωμές συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά 
σταθερά μισθώματα.  
Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, η Εταιρεία  χρησιμοποιεί το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού 
κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη 
σύμβαση μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται 
με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία 
των υποχρεώσεων μισθώσεων αναμετράται εάν υπάρξει τροποποίηση στη σύμβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη 
διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.  
 
- Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας  
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας 
μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών , από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το 
δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με περιουσιακά στοιχεία 
χαμηλής αξίας. Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα 
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  
 
 
- Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης  
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Η Εταιρεία προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρονικής περιόδου που καλύπτεται από (α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το 
δικαίωμα θα εξασκηθεί ή από (β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα δε θα 
εξασκηθεί.  
Η Εταιρεία  έχει το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Η Εταιρεία 
αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης, λαμβάνοντας υπόψη όλους 
τους σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο, να εξασκήσει το δικαίωμα ανανέωσης. 
Μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επανεξετάζει τη διάρκεια της μίσθωσης, εάν 
υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εμπίπτουν στον έλεγχό της και επηρεάζουν την 
επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώματος ανανέωσης (όπως για παράδειγμα μια αλλαγή στην επιχειρηματική 
στρατηγική της Εταιρείας). 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

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

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει 

των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το 

χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές 

οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με 

αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 

πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοoικονομικές 

Καταστάσεις της εταιρείας. 

 

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

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

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

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2019) 

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

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων 

Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

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

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες 

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

 

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

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 

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

 • Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2020)  
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Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 
προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 
προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο 
τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή 
άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της 
επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία επίπτωση.  
 

 • Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)  
 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να 
καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός 
του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 
Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις 
αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον 
ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2021) 
 
 Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου 
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές 
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Το πρότυπο δεν είναι συναφές με τη 
δραστηριότητα της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν θα έχει καμία επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
2.3 Ιδιόκτητο Δίκτυο – Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  
 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και τυχόν 
απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του παγίου στοιχείου ή 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, κατά περίπτωση, μόνο όταν θεωρείται πιθανό ότι θα 
προκύψουν μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες για την Εταιρεία και το κόστος του παγίου μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα.  
Την 5/6/2018 ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων σχετική τροπολογία, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α’179) αναφορικά με δίκτυα ιδιοκτησίας των ΕΔΑ ( άρθρο 47). Με την 
ανωτέρω τροπολογία διευκρινίζεται ότι τα νέα και υπό κατασκευή πάγια Δικτύου Διανομής από 1/4/2017 ανήκουν 
στην ΕΔΑ Αττικής. 
Ως εκ τούτου τα εν λόγω πάγια παρουσιάζονται στην κατηγορία Ιδιόκτητο Δίκτυο των Οικονομικών Καταστάσεων 
(Σημείωση 5) και αποσβένονται έως τη λήξη της διάρκειας ωφέλιμης ζωής τη οποία εκτιμάται σε 50 έτη. 
 
Για τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια, η απόσβεση υπολογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου κατά την εκτιμώμενη 
διάρκεια ωφέλιμης ζωής των παγίων.  
 
Η απόσβεση των λοιπών ενσώματων ακινητοποιήσεων γίνεται ως ακολούθως: 
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Βελτιώσεις μισθωμένων κτιρίων: σύμφωνα με την διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. 
 
Κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμός 5-10 έτη  
Μεταφορικά μέσα   5-10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   5-10 έτη 
 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζονται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία 
κατάρτισης ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Οι λοιπές δαπάνες επισκευής και συντήρησης παγίων 
επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 
 
Οι αναπόσβεστες αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων επανεξετάζονται για το ενδεχόμενο απομείωσης της 
αξίας τους όταν γεγονότα ή τροποποιήσεις υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία ενός παγίου ενδέχεται να μην 
είναι ανακτήσιμη. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, και η αναπόσβεστη αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη 
αξία τότε η αξία του παγίου μειώνεται στο ύψος της ανακτήσιμης αξίας. 
 
Τα κέρδη και οι ζημιές που προκύπτουν από την πώληση των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται από 
την διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τιμήματος πώλησης και της λογιστικής τους αξίας και αναγνωρίζονται 
άμεσα στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων της Εταιρείας. 
 
 
2.4 Συμφωνίες Παραχώρησης (Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία) 
 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν κυρίως τα δικαιώματα που κατέχει η ΕΔΑ Αττικής για την χρήση του 
δικτύου φυσικού αερίου. Τα δικαιώματα που αφορούν τμήμα του εν λόγω δικτύου εκχωρήθηκαν στην ΕΔΑ Α.Ε, ως 
δικαίωμα χρήσης, κατά την σύσταση της Εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο τμήμα κατασκευάστηκε από την Εταιρεία και 
μεταβιβάστηκε στην ΔΕΠΑ Α.Ε η οποία με την σειρά της εκχώρησε τα δικαιώματα χρήσης στην αξία του κόστους 
του. Τα δικαιώματα αυτά ανήκουν στην ΕΔΑ Αττικής βάσει της υπάρχουσας Άδειας Διανομής, και αποσβένονται – 
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης – στην διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.  
 

Στις Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου σε ιδιώτη, η Εταιρεία εφαρμόζει τη 
Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 12) εφόσον πληρούνται οι παρακάτω δύο συνθήκες: 
 
α) ο παραχωρητής (grantor) ελέγχει ή καθορίζει ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παράσχει ο πάροχος (operator), σε 
ποιους και σε ποια τιμή, και 
β) ο παραχωρητής ελέγχει οποιοδήποτε σημαντικό υπόλοιπο συμφερόντων στην υποδομή στο τέλος της περιόδου 
της συμφωνίας παραχώρησης. 
 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διερμηνεία, τέτοιες υποδομές δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του 
παραχωρησιούχου ως ενσώματα πάγια, αλλά στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ως Χρηματοδοτική 
Συμβολή Δημοσίου (financial asset model) και/ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως Δικαίωμα Παραχώρησης 
(intangible asset model), ανάλογα με τους συμβατικά συμφωνηθέντες όρους.  
 
Με βάση τους συμφωνηθέντες όρους η Εταιρεία, ως παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει ένα άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού στο βαθμό που λαμβάνει ένα δικαίωμα (άδεια) να χρεώνει τους χρήστες της δημόσιας υπηρεσίας. 
 
Το δικαίωμα της χρέωσης των χρηστών της δημόσιας υπηρεσίας δεν αποτελεί ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα λήψης 
μετρητών, καθώς τα ποσά που λαμβάνονται εξαρτώνται από το κατά πόσο το κοινό κάνει χρήση της υπηρεσίας. Τα 
άυλα στοιχεία ενεργητικού, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΔΕΕΧΠ 12, εμφανίζονται στα «Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία» της κατάστασης οικονομικής θέσης, αναλύονται ως «Δικαίωμα Παραχώρησης» και αποτιμούνται στο 
κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο. Το έτος 2017 και βάσει 
της εγκυκλίου 170392 της 15.01.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αποσβέσεις των 
δικαιωμάτων εκχώρησης και των επιχορηγήσεων υπολογίζονταν ως την 31.12.2036. Εντός του 2018 εκδόθηκαν οι 
άδειες Διανομής και Διαχείρισης, οι οποίες λήγουν στις 31.12.2043 και αναλόγως παρατάθηκε και η διάρκεια 
υπολογισμού των αποσβέσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  
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Βάσει του άρθρου 80Β του Ν. 4336/2015, έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται 
από τις ΕΔΑ που συστάθηκαν σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και είναι βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος 
ανάπτυξης του δικτύου, ανήκουν από 1/4/2017 στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρείας Διανομής ΕΔΑ Α.Ε. . 
 
 
2.5 Λογισμικά Προγράμματα 
 
Τα κόστη για αγορά και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων καθώς και για τις αντίστοιχες άδειές τους 
κεφαλαιοποιούνται καθώς πραγματοποιούνται προκειμένου να τεθούν τα πάγια σε λειτουργία. Τα κόστη αυτά 
αποσβένονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία 
κυμαίνεται περίπου στα 5 χρόνια. 
 

 
2.6 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
 

Τα στοιχεία ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές υποδηλώνουν ότι η 
λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στην περίπτωση όπου η 
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 
μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Η αξία χρήσεως προκύπτει από τις 
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που υπολογίζονται στην σημερινή τους καθαρή αξία χρησιμοποιώντας ένα 
προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων το οποίο αποτυπώνει την τρέχουσα εκτίμηση της αγοράς για την αξία και τους 
συγκεκριμένους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού. Οι ζημίες απομείωσης 
καταχωρούνται άμεσα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της Εταιρείας. 
 
2.7 Αποθέματα  
 

Αποθέματα θεωρούνται τα υλικά για την κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, καθώς και τα 
εξαρτήματα για την συντήρησή του. Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και 
της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 
κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας, μείον τυχόν εξόδων πώλησης. 
 

 
2.8 Κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
 
Tα χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος, 
ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η κατάταξη βασίζεται σε δύο κριτήρια: 

• εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών 
ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

• εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται αποκλειστικά σε 
αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αφορούν εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, εμπορικές, βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές και λοιπές υποχρεώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών. 
 
Όλα τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας διακρατούνται με σκοπό την είσπραξή των 
συμβατικών ταμειακών ροών και επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος.  
 
2.8.1 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
Οι απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία (αρχικά τιμολογημένο ποσό) και ύστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την εκτίμηση για τυχόν μη 
εισπραχθέντα ποσά. 
Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές. Τα περιουσιακά στοιχεία 
περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 
περίοδο αναφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
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2.8.2 Απομείωση 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες στις απαιτήσεις από πελάτες και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις 
συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η 
Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει. 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετρείται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για απαιτήσεις από πελάτες. 
 
Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία 
χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα 
ιστορικά στοιχεία για πιστωτικές ζημίες, προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες 
και το οικονομικό περιβάλλον.  
 
2.8.3 Δεσμευμένες προθεσμιακές καταθέσεις 

Καταθέσεις οι οποίες έχουν δεσμευθεί για συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα, 
κατηγοριοποιούνται στις δεσμευμένες προθεσμιακές καταθέσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης και 
παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων. 
 
2.8.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εντός περιόδου περιλαμβάνουν καταθέσεις, προθεσμιακές καταθέσεις και 
άλλες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με λήξη έξι, τριών μηνών ή και λιγότερο. Διευκρινίζεται ότι για τους 
σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ορίζονται ως ανωτέρω. 
 
2.8.5 Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις  
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αφορούν σε υποχρεώσεις για πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν 
αποκτηθεί στα πλαίσια της οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας από τους προμηθευτές. Οι υποχρεώσεις 
αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία, ενώ μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
 
2.8.6 Δανειακές Υποχρεώσεις  
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία αποτελείται από το 
εισπραχθέν ποσό, μειωμένο με τις σχετικές δαπάνες σύναψης του δανείου, ενώ μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα κόστη δανεισμού τα οποία 
σχετίζονται με την κατασκευή του δικτύου, αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους του δικτύου και συνεπώς 
κεφαλαιοποιούνται. Τα λοιπά κόστη δανεισμού, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος. 
 
 
2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο  
 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει μόνο ονομαστικές μετοχές οι οποίες παρουσιάζονται στα Ιδια Κεφάλαια. Πρόσθετες 
δαπάνες, ήτοι δαπάνες έκδοσης μετοχών, που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου 
απεικονίζονται αφαιρετικά στην Καθαρή Θέση ως Δαπάνες Έκδοσης Μετοχών μετά φόρου. 
 
2.10 Προγράμματα συνταξιοδότησης και μετά-συνταξιοδοτικές παροχές  

Η Εταιρεία συμμετέχει στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων και καταβάλλει εισφορές στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό αποτελεί πρόγραμμα καθορισμένης εισφοράς 
χωρίς να υπάρχει υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή πρόσθετου ποσού, πέραν αυτών που έχουν καταβληθεί 
και έχουν αναγνωρισθεί σαν έξοδα κατά την περίοδο που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες. 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Εργατικό Δίκαιο οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση ως παροχή 
συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό, σαν πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Η 
συγκεκριμένη υποχρέωση υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των καθορισμένων παροχών στην ημερομηνία 
σύνταξης του Ισολογισμού μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις για μη αναγνωριζόμενες αναλογιστικές ζημιές ή 
κέρδη, καθώς και για τις υπηρεσίες που οι εργαζόμενοι έχουν εισφέρει σε προηγούμενες χρήσεις.  
 
Η υποχρέωση υπολογίζεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητου αναλογιστή. Η παρούσα αξία της 
υποχρέωσης υπολογίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με την χρήση επιτοκίων 
υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων στο ίδιο νόμισμα που οι παροχές θα πληρωθούν και έχουν διάρκεια που 
πλησιάζει την διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης για συνταξιοδότηση. Οι αναλογιστικές ζημιές ή τα αναλογιστικά 
κέρδη χρεώνονται ή πιστώνονται ανάλογα στα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσης. Το κόστος προυπηρεσίας πλέον 
του χρηματοοικονομικού κόστους καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσης. 
 
2.11 Προβλέψεις  
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα 
παρελθόντος γεγονότος, εφόσον είναι προφανές ότι θα απαιτηθεί χρηματική εκροή για την τακτοποίηση αυτής της 
υποχρέωσης και όταν το απαιτούμενο ποσό  μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
2.12 Επιχορηγήσεις Παγίων στοιχείων  
 

Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για τη χρηματοδότηση Συμβάσεων Παραχώρησης παρουσιάζονται σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 20 ως μείωση του Δικαιώματος. 
 
2.13 Μετατροπή ξένου νομίσματος και συναλλαγές  
 

Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημέρα των 
συναλλαγών. Τα χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων. Οι απορρέουσες συναλλαγματικές διαφορές κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 
την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων. 
 
2.14 Συμβατικές υποχρεώσεις 
 
Εάν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγμα ή η οικονομική οντότητα διατηρεί δικαίωμα επί ενός ποσού ανταλλάγματος 
το οποίο είναι χωρίς επιφυλάξεις, προτού η οντότητα μεταβιβάσει το αγαθό ή την υπηρεσία στον πελάτη, τότε η 
Εταιρεία απεικονίζει το αντάλλαγμα-έσοδο ως συμβατική υποχρέωση, όταν η πληρωμή πραγματοποιείται ή 
καθίσταται απαιτητή (όποιο από τα δύο ισχύει πρώτο). 
 
Για την Εταιρεία, οι συμβατικές υποχρεώσεις κυρίως προέρχονται από προκαταβολές για την κατασκευή του 
δικτύου διανομής αλλά και των απαραίτητων επεκτάσεων για την εξυπηρέτηση των πελατών.  
 
2.15 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού νόμου που ισχύει ή έχει θεσμοθετηθεί κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.  
 
O Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της υποχρέωσης στις 
προσωρινές διαφορές, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης των 
υποχρεώσεων και απαιτήσεων και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, στο βαθμό 
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που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 
εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών.  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεξετάζονται σε κάθε κλείσιμο χρήσης και μειώνονται στο βαθμό 
που δεν θεωρείται πλέον πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το 
σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται 
να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο που θα χρησιμοποιηθεί η απαίτηση ή θα τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και 
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί 
κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. Οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στις 31.12.2019 ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
ν.4646/2019, σε ποσοστό 24% για το 2020 και εφεξής, για τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που εκτιμάται ότι 
θα αναγνωριστούν. 
 

2.16 Αναγνώριση εσόδων  
 

 (α) Διανομή αερίου (χρέωση ενέργειας και χρέωση ισχύος) 
 
Η Εταιρεία τιμολογεί χρέωση ενέργειας και ισχύος σε Αδειούχους Χρήστες (Εμπόρους) για την παροχή υπηρεσίας 
Διανομής Αερίου. Οι Χρήστες είναι οι Εμπορικές Εταιρείες Παροχής Αερίου που τιμολογούν αντίστοιχα τους 
καταναλωτές, βιομηχανικούς και μη. Στο τέλος του έτους, δημιουργείται πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, 
απεικονίζοντας την ποσότητα του αερίου που έχει διανεμηθεί και για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα τιμολόγιο 
στους πελάτες. 
 
Η πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, για την χρέωση Ενέργειας Διανομής, για τα Ωρομετρούμενα και τα μη 
Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης, προσδιορίζεται στις αρχές του επόμενου μήνα, σωρευτικά: 

− λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της συνολικής παραδιδόμενης ποσότητας και της 
συνολικής ποσότητας των Ωρομετρούμενων Σημείων παράδοσης για το μήνα κατανάλωσης 

− Προσομοιώνοντας το μείγμα καταναλωθείσας ποσότητας, ανά κατηγορία Τιμολόγησης, για το μήνα 
κατανάλωσης με όμοια ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης 

− Προσομοιώνοντας το μείγμα καταναλωθείσας ποσότητας, ανά κατηγορία Τιμολόγησης, για το μήνα 
κατανάλωσης με όμοια ιστορικά δεδομένα βαθμοημερών 

− Βασιζόμενη στις Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης για το σύνολο των τελικών πελατών όπως αναφέρεται 
στην απόφαση της ΡΑΕ 125/2018 

Η πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, για την χρέωση Δυναμικότητας Διανομής προσδιορίζεται, στις αρχές του 
επόμενου μήνα με την εφαρμογή ετήσιων τιμολογίων δυναμικότητας ανοιγμένων σε μια ημέρα, επί τις ενεργές 
ημέρες που θα εξυπηρετείται κάθε σημείο παράδοσης  από τον εκάστοτε Χρήστη Διανομής το μήνα κατανάλωσης. 
 
 
(β) Τέλη σύνδεσης -επέκτασης 
 
Η ΕΔΑ Αττικής εισέπραξε το 2019 τέλη σύνδεσης μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία οικιακών πελατών κατά την 
σύναψη της σύμβασης σύνδεσης. Η κατηγορία αυτή είναι των λεγόμενων Risers (ατομικές εγκαταστάσεις με 
ανυψωτικές στήλες). Τα εν λόγω τέλη αφορούν στο ποσό που καταβάλλει ο πελάτης προκειμένου να συνδεθεί στο 
δίκτυο Φυσικού Αερίου. Τα τέλη σύνδεσης των μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών πελατών αντιστοιχούν στο 
κόστος επέκτασης του δικτύου προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης. Τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται 
στον ίδιο χρόνο με τις αποσβέσεις των αντίστοιχων παγίων. Η περίοδος αναγνώρισης του συγκεκριμένου εσόδου 
είναι από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης του παγίου έως και την 31.12.2043 εφόσον για το αντίστοιχο πάγιο η 
ΕΔΑΑ έχει την άδεια χρήσης αλλά όχι την κυριότητα (άυλο πάγιο). 
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2.17 Έξοδα Επιδότησης 
 
Η Εταιρεία πραγματοποίησε Συνολικά Έξοδα Επιδότησης Εσωτερικών εγκαταστάσεων των Τελικών Πελατών για το 
έτος 2018  €4,76 εκ και για το έτος 2019 €2,55 εκ. 
 
2.18 Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις κατά την περίοδο που το δικαίωμα καταβολής του εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
Σύμφωνα με τον Εταιρικό Νόμο υπάρχει περιορισμός στο ποσό που διανέμεται στους μετόχους. Ο νόμος δεν 
επιτρέπει τη διανομή μερίσματος στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι ή μετά 
τη διανομή γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά. 
 
Βάσει του συγκεκριμένου πλαισίου, η εταιρεία έχει σχηματίσει τακτικό αποθεματικό για το ποσό των €6.583.919 
όπως απεικονίζεται στην κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και συσσωρευμένα κέρδη ύψους €17.936.215 
 
 
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας την εκθέτουν σε επιμέρους χρηματοοικονομικά ρίσκα όπως: Ρίσκο αγοράς, 
πιστωτικό ρίσκο και ρίσκο ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας στοχεύει στο 
απρόβλεπτο των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών συγκυριών 
στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 
 
Ωστόσο, παρά τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες,  η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών 
Καταστάσεων, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα.  
 
Για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, η διοίκηση της 
εταιρείας βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης, με απώτερο στόχο τον περιορισμό της 
οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στο ελάχιστο και στην διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της. 
 

3.1 Κίνδυνος αγορών 
 
3.1.1  Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο, αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές επιτοκίων, συνδέεται με τα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει με τις Τράπεζες. Η εταιρεία, για τη χρήση 2019, είχε βραχυπρόθεσμα 
δάνεια ύψους 16,3   εκ ευρώ σταθερού περιθωρίου (spread) και κυμαινόμενου συνολικού επιτοκίου συνδεδεμένο 
με Euribor. Τα υφιστάμενα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια λαμβάνονται κατά κύριο λόγο για ανάγκες σε 
κεφάλαια κίνησης ο δε χρόνος αποπληρωμής τους προβλέπεται να είναι εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Τα 
ανωτέρω δάνεια είναι κλειστής διάρκειας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να επηρεαστούν οι τόκοι τους από μια 
μεταβολή του επιτοκίου. Οι επενδύσεις των διαθεσίμων αφορούν κυρίως σε προθεσμιακές βραχυπρόθεσμες 
καταθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εταιρική  ρευστότητα. 
 

3.1.2  Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο 
περιορίζεται κυρίως στην προμήθεια υλικών. Οι συναλλαγές αυτές δεν θεωρούνται ουσιαστικές για την λειτουργία 
της Εταιρείας και αυτές γίνονται κατά κανόνα με Ευρωπαϊκούς ομίλους όπου το νόμισμα είναι το Ευρώ.  
 
3.2 Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας περιορίζεται στα ποσά των ταμειακών διαθεσίμων και των ισοδυνάμων, 
απαιτήσεις πελατών και λοιπές απαιτήσεις όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Η 
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εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις εξαιτίας του εποπτικού πλαισίου 
καθώς  και από τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπές απαιτήσεις. 
  
3.3 Κίνδυνος Ρευστότητας  
 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, γεγονός που πηγάζει: α) από τις 
καλές λειτουργικές ταμειακές ροές της, β) από την υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση που λαμβάνει από τους 
τραπεζικούς οργανισμούς και γ) από τα περιουσιακά της στοιχεία, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της 
εταιρείας παρακολουθεί και αξιολογεί σε διάφορες χρονικές ζώνες σε καθημερινή, εβδομαδιαία και κυλιόμενη 
περίοδο 30 ημερών τις εξελίξεις και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας. Η 
πρόβλεψη ρευστότητας γίνεται τακτικά και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχισης των 
δραστηριοτήτων της.   

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Εντός 1 έτους Από 1 έως 2 έτη Μετά από 2 έτη

Στις 31 Δεκεμβρίου  2019

Ομολογιακό Δάνειο - -

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16.300.000

Τόκοι Δανειακών Υποχρεώσεων (προβλέψεις 2019) 111.233 - -

Τρέχουσα Φορολογική Υποχρέωση 6.152.070

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14.669.681 - -

Εντός 1 έτους Από 1 έως 2 έτη Μετά από 2 έτη

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Ομολογιακό Δάνειο - -

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 14.170.000

Τόκοι Δανειακών Υποχρεώσεων (προβλέψεις 2019) 95.595 - -

Τρέχουσα Φορολογική Υποχρέωση 4.909.115

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.085.799 -   
 

 
3.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
 

Η εταιρεία παρακολουθεί την διαχείριση κεφαλαίου στην βάση της δανειακής εξάρτησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης 
ορίζεται ως ο καθαρός δανεισμός για τα συνολικά κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ως ο συνολικός 
δανεισμός μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ανέρχεται στο ποσό των € 11,71 εκ. Για την τρέχουσα χρήση τα 
ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε €4,59 εκ. 
    
Οι  αντίστοιχοι δείκτες καθαρής δανειακής επιβάρυνσης για τον Δεκέμβριο του 2019 και 2018 ήταν οι ακόλουθοι: 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018
€ €

Σύνολο δανεισμού              16.300.000   14.170.000

Μείον:Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.591.207 3.441.769

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού 11.708.793 10.728.231

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 265.672.530 265.713.054

Καθαρό Χρέος / Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων 4,41% 4,04%  
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3.5 Κίνδυνος μεταβολής τιμών 
 
Βάσει των υφιστάμενων συνθηκών, δεν αναμένεται τα επόμενα έτη να εκδηλωθούν έντονες πληθωριστικές πιέσεις. 
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής τιμών.  
 
3.6 Ρυθμιστικός κίνδυνος  
 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά φυσικού αερίου, 
όπως η εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας που αφορούν στη γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της Ελληνικής αγοράς ενέργειας ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στη 
ρευστότητα της Εταιρείας. 
 
3.7 Λοιποί κίνδυνοι 
 

Η δραστηριότητα της εταιρίας εκτίθεται στην κατάσταση που επικρατεί στην κατασκευαστική αγορά και ενδέχεται 
να επηρεασθεί αρνητικά από την ύφεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 
 
 
4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που υπό τις παρούσες συνθήκες 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν.  
 
4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές όσον αφορά στο μέλλον. Οι απορρέουσες λογιστικές 
εκτιμήσεις, εξ’ ορισμού, θα είναι σπάνια ίσες με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι 
παραδοχές οι οποίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντική προσαρμογή στην λογιστική αξία των 
παγίων, καθώς και στις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης οικονομικής χρήσης, αναλύονται παρακάτω. 
 
4.2 Αναγνώριση εσόδων και προβλέψεις εσόδων 
 

Η Εταιρεία τιμολογεί χρέωση ενέργειας και ισχύος σε Αδειούχους Χρήστες (Εμπόρους) για την παροχή υπηρεσίας 
Διανομής Αερίου. Οι Χρήστες είναι οι Εμπορικές Εταιρείες Παροχής Αερίου που τιμολογούν αντίστοιχα τους 
καταναλωτές, βιομηχανικούς και μη. Στο τέλος του έτους, δημιουργείται πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, 
απεικονίζοντας την ποσότητα του αερίου που έχει διανεμηθεί και για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα τιμολόγιο 
στους πελάτες. 
 
Η πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, για την χρέωση Ενέργειας Διανομής, για τα Ωρομετρούμενα και τα μη 
Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης, προσδιορίζεται στις αρχές του επόμενου μήνα, σωρευτικά: 

− λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της συνολικής παραδιδόμενης ποσότητας και της 
συνολικής ποσότητας των Ωρομετρούμενων Σημείων παράδοσης για το μήνα κατανάλωσης 

− Προσομοιώνοντας το μείγμα καταναλωθείσας ποσότητας, ανά κατηγορία Τιμολόγησης, για το μήνα 
κατανάλωσης με όμοια ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης 

− Προσομοιώνοντας το μείγμα καταναλωθείσας ποσότητας, ανά κατηγορία Τιμολόγησης, για το μήνα 
κατανάλωσης με όμοια ιστορικά δεδομένα βαθμοημερών 

− Βασιζόμενη στις Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης για το σύνολο των τελικών πελατών όπως αναφέρεται 
στην απόφαση της ΡΑΕ 125/2018 

Η πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, για την χρέωση Δυναμικότητας Διανομής προσδιορίζεται, στις αρχές του 
επόμενου μήνα με την εφαρμογή ετήσιων τιμολογίων δυναμικότητας ανοιγμένων σε μια ημέρα, επί τις ενεργές 
ημέρες που θα εξυπηρετείται κάθε σημείο παράδοσης, από τον εκάστοτε Χρήστη Διανομής το μήνα κατανάλωσης. 
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4.3 Έλεγχος απομείωσης  και Εκτιμώμενη απομείωση μη χρηματοοικονομικών πάγιων 
 
Η Εταιρεία όταν υπάρχουν ενδείξεις ετησίως εάν μη χρηματοοικονομικά πάγια έχουν υποστεί απομείωση σύμφωνα 
με τις λογιστικές αρχές που δηλώνονται στη παράγραφο 2.6. Οι υπολογισμοί αυτοί απαιτούν τη χρήση διαφόρων 
εκτιμήσεων. 
Το ανακτήσιμο ποσό της Εταιρείας καθορίζεται με βάση τους υπολογισμούς της αξίας χρήσης (value in use).Οι 
συγκεκριμένοι υπολογισμοί χρησιμοποιούν τις προ φόρων εκτιμήσεις των ταμειακών ροών βασιζόμενες σε 
εκτιμήσεις της Διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τον εν ισχύ νόμο περί Ενέργειας. 
 
4.4 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Το ποσό 
της πρόβλεψης της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς καταχωρείται ως δαπάνη στις προβλέψεις χρήσεως στην 
κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
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5 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βελτιώσεις 

Μισθωμένων 

Κτιρίων 

Μηχανήματα 

& μηχ/κός  

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Ιδιόκτητο 

Δίκτυο

Λογιστική αξία πρό Αποσβέσεων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018           889.930         1.639.472             231.413                    2.656.248         5.417.063           6.716.869   

Προσθήκες 19.198 61.299 2.747 216.128 299.372 14.814.111 

Μειώσεις - (23.669) (44.332) (68.334) (136.336) (22.878)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018           909.128         1.677.102             189.828                    2.804.041         5.580.099         21.508.102   

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018           423.095         1.027.125             152.634                    2.145.913         3.748.768                 43.632   

Χρεώσεις για την περίοδο 62.518 72.473 11.249 131.447 277.687 119.451 

Μειώσεις - (22.284) (44.332) (60.828) (127.444) - 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018           485.614         1.077.314             119.551                    2.216.532         3.899.012              163.083   

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου 2018           423.514             599.788               70.277                        587.509         1.681.087         21.345.018   

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018

Βελτιώσεις 

Μισθωμένων 

Κτιρίων 

Μηχανήματα 

& μηχ/κός  

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Ιδιόκτητο 

Δίκτυο

Λογιστική αξία πρό Αποσβέσεων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019           909.128         1.677.102             189.828                    2.804.041         5.580.099         21.508.102   

Προσθήκες 30.060 212.547 40.376 159.261 442.244 18.591.410 

Μειώσεις - - (10.718) (6.922) (17.640) - 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019           939.187         1.889.649             219.487                    2.956.380         6.004.704         40.099.511   

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019           485.614         1.077.314             119.551                    2.216.532         3.899.012              163.083   

Χρεώσεις για την περίοδο 64.576 71.574 12.633 153.851 302.634 339.371 

Μειώσεις - - (10.717) (6.922) (17.639) - 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019           550.190         1.148.888             121.467                    2.363.461         4.184.007              502.454   

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου 2019           388.997             740.761               98.020                        592.919         1.820.696         39.597.057   

Για την χρήση  που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019

 

 
Tο ιδιόκτητο Δίκτυο περιλαμβάνει και τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση. 
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6 ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΧΡΉΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ  
 
Τα Δικαιώματα χρήσης παγίων αναγνωρίστηκαν συνέπεια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 
2019 . Η ανάλυση της κίνησης τους έχει ως ακολούθως: 

Κτήρια & Κτηριακές 

Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

Μέσα

Λοιπός 

Εξοπλισμός
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019                     3.174.543                     595.794               33.615               3.803.952   

Χρεώσεις για την περίοδο 47.234 144.610 5.165 197.008 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019                     3.221.776                     740.404               38.780               4.000.960   

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019                                    -                                  -                          -                               -     

Χρεώσεις για την περίοδο 469.374 353.991 14.977 838.343 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019                         469.374                     353.991               14.977                  838.343   

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2019                     3.174.543                     595.794               33.615               3.803.952   

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου 2019                     2.752.402                     386.413               23.802               3.162.618    
 
7 ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

H παρουσίαση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της αξίας τους φαίνονται παρακάτω: 

Αξία Κτήσης

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Δίκτυο υπό 

κατασκευή  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 508.765.273 (49.662.548) - 459.102.724 10.773.505 469.876.229 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες - - - - 556.613 556.613 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 508.765.273 (49.662.548) - 459.102.724 11.330.118 470.432.843 

Αποσβέσεις

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Δίκτυο υπό 

κατασκευή  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 (221.312.007) 20.367.083 (200.944.923) (9.213.785) (210.158.708)

Χρεώσεις για την περίοδο (11.052.241) - (11.052.241) (517.015) (11.569.255)

Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων - 1.126.749 1.126.749 - 1.126.749 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 (232.364.247) 21.493.832 - (210.870.415) (9.730.800) (220.601.215)

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 276.401.025 (28.168.716) - 248.232.309 1.599.319 249.831.629 

Για την χρήση που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2018

Αξία Κτήσης

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Δίκτυο υπό 

κατασκευή  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 508.765.273 (49.662.548) - 459.102.724 11.330.118 470.432.843 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες - 414.441 414.441 

Μεταφορές από τα/(στα) άυλα - - 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 508.765.273 (49.662.548) - 459.102.724 11.744.559 470.847.283 

Αποσβέσεις

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Δίκτυο υπό 

κατασκευή  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 (232.364.247) 21.493.832 (210.870.415) (9.730.800) (220.601.215)

Χρεώσεις για την περίοδο (11.056.059) (11.056.059) (562.834) (11.618.893)

Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων 1.126.749 1.126.749 1.126.749 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 (243.420.306) 22.620.581 - (220.799.725) (10.293.634) (231.093.359)

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 265.344.967 (27.041.967) - 238.302.999 1.450.925 239.753.925 

Για την χρήση που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2019
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Οι αποσβέσεις των Άυλων περιουσιακών στοιχείων και Επιχορηγήσεων διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο. Οι 
Άδειες Διαχείρισης και Διανομής έχουν ημερομηνία λήξης την 31/12/2043 και αναλόγως υπολογίστηκε και η 
διάρκεια υπολογισμού των αποσβέσεων των Άυλων περιουσιακών στοιχείων . 
       

       
8 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και απεικονίζει τις προσωρινές διαφορές με την 
Ελληνική Φορολογία, που αναμένεται να τακτοποιηθούν στο μέλλον. 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στις συνημμένες καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1η Ιανουαρίου 

2018

Αναγνωρισμένο στα 

Λοιπά Συνολικά 

Εισοδήματα

Αναγνωρισμένο στη 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος το 2018

31 Δεκεμβρίου 

2018

Δικαιώματα εκχώρησης

(Περίοδος απόσβεσης)
6.076 2.785 8.861

Πελάτες (17.623) - (52.333) (69.957)

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

λόγου εξόδου από την υπηρεσία
(656.871) (81.613) 157.506 (580.977)

Αναβαλλόμενο έσοδο για τέλη σύνδεσης (388.217) - (318.920) (707.137)

Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις - (113.460) (113.460)

Λοιπές τροποποιήσεις (8.089) - 18.148 10.059

(1.064.725) (81.613) (306.273) (1.452.610)

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις / 

(Απαιτήσεις)

Σύνολο

 
 

1η Ιανουαρίου 

2019

Αναγνωρισμένο στα 

Λοιπά Συνολικά 

Εισοδήματα

Αναγνωρισμένο στη 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος το 2019

31 Δεκεμβρίου 

2019

Κεφαλαιοποιήσεις Τόκων  & Έξοδα 

Δανεισμού
8.861 6.288 15.149

Πελάτες (69.957) - (112.914) (182.870)

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

λόγου εξόδου από την υπηρεσία
(580.977) (54.604) 23.241 (612.340)

Αναβαλλόμενο έσοδο για τέλη σύνδεσης (707.137) - (86.102) (793.238)

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων (113.460) - 9.094 (104.366)

Λοιπές τροποποιήσεις 10.059 - 62.920 72.979

(1.452.610) (54.604) (97.472) (1.604.686)

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις / 

(Απαιτήσεις)

Σύνολο
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9 ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
 

Τα λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

         (€)          (€)

Χρηματικές εγγυήσεις καταβληθείσες σε τρίτους 98.625 98.065

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 208.062 333.118

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 306.687 431.183  
 

Οι χρηματικές εγγυήσεις αφορούν κυρίως σε ποσά που καταβλήθηκαν σε τρίτους κατά την έναρξη της 
συνεργασίας.  
 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν κυρίως ποσά οφειλόμενα από τη χρηματοδότηση εσωτερικών 
εγκαταστάσεων τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν σε περισσότερο από 12 μήνες μετά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς. 
 
10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

 
Τα αποθέματα αφορούν Υλικά δικτύου φυσικού αερίου και ανταλλακτικά και παρουσιάζονται στο τέλος του 2019 
αυξημένα στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά €597.271 σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2018.  
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

€ €

Υλικά δικτύου φυσικού αερίου και ανταλλακτικά 4.132.013 3.553.723

Προβλέψεις για βραδέως Κινούμενα Υλικά και Υλικά 

με Ποιοτικά προβλήματα 
(434.857) (453.838)

Υλικά δικτύου φυσικού αερίου και ανταλλακτικά 

στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης 3.697.156 3.099.885  
 
 

Η επίδραση της ετήσιας πρόβλεψης για βραδέως κινούμενα υλικά και υλικά με ποιοτικά προβλήματα 
συμπεριλαμβάνεται στις προβλέψεις για κινδύνους στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 

2019 2018

Την 1η Ιανουαρίου 453.838 500.660

Πρόσθετη πρόβλεψη 76.373 55.713

Αντιστροφή αχρησιμοποίητων ποσών (82.563) (85.546)

Ποσά που έγινε χρήση της πρόβλεψης (12.792) (16.989)

Στις 31 Δεκεμβρίου 434.857 453.838  
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11 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

         (€)          (€)

Πελάτες 14.566.622 18.595.220

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1.376.005) (893.871)

Σύνολο πελατών 13.190.617 17.701.349

Μείον: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (σημ. 8) (208.062) (333.118)

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων Πελατών

12.982.555 17.368.231

Λοιπές απαιτήσεις 7.113.505 5.916.828

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (405.153) (405.153)

Σύνολο Λοιπών απαιτήσεων 6.708.352 5.511.675

Γενικό Σύνολο 19.690.907 22.879.906  
Λοιπές Απαιτήσεις 

Απαιτήσεις από δήμους 1.055.267 1.053.947

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 4.919.980 3.550.682

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 77.960 21.850

Κόστη εσωτερικών εγκαταστάσεων εισπρακτέα 

από πελάτες Δημοσίου 
- 14.984

Έσοδα ανταποδοτικών έργων 69.648 273.420

Προκαταβολές προσωπικού και δάνεια 395.203 355.881

Έξοδα επόμενων χρήσεων 173.324 199.324

Λοιπά 60.705 85.322

Απαιτήσεις από το  Ελληνικό Κράτος 361.419 361.419

Σύνολο 7.113.505 5.916.828  
 

Η δημιουργία των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις συμπεριλήφθηκε στα  λοιπά έσοδα/έξοδα στην 
κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων. Τα ποσά που επιβαρύνουν τον λογαριασμό επισφαλών απαιτήσεων 
διαγράφονται όταν δεν υπάρχει πιθανότητα είσπραξης των  χρηματικών διαθεσίμων. Το σύνολο της πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε €1.781.158 (Δεκέμβριος 2018: €1.299.024). 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις προερχόμενες από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα εσωτερικών 
εγκαταστάσεων τα οποία αναμένονται να εισπραχθούν σε περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών από το τέλος της 
περιόδου  των οικονομικών καταστάσεων ( Σημείωση 9 ). 
 
 

12 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

             (€)              (€)

Διαθέσιμα στο ταμείο 13.737 53.758

Διαθέσιμα σε τράπεζες και προθεσμιακές 

καταθέσεις
4.577.470 3.388.011

Σύνολο ταμείου και χρηματικών διαθεσίμων
4.591.207 3.441.769

 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα δεν διαφέρουν για τους 
σκοπούς της κατάρτισης  της κατάστασης ταμειακών ροών.  
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13 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

` 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκέμβριος 2018

Αριθμός κοινών μετοχών 8.307.043 8.307.043

Ονομαστική αξία € 243.811.712 243.811.712
 

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €243.811.712 διαιρούμενο σε 8.307.043 ονομαστικές μετοχές. 
Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία €29,35. Η συνολική αξία των εκδοθέντων μετοχών έχει καταβληθεί πλήρως. Η 
εταιρεία κατέβαλε πρόσθετα κόστη που αφορούν φόρους για την έκδοση κοινών μετοχών, συνολικής αξίας 
€2.463.372 κατά την ίδρυση της το 2001.  
 
 
14 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

             (€)              (€)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπός Τραπεζικός Δανεισμός                 16.300.000                         14.170.000   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                 16.300.000                         14.170.000   

Σύνολο δανεισμού 16.300.000 14.170.000  
 

Κατά τη διάρκεια του 2019 η εταιρεία έκανε χρήση βραχυπρόθεσμων δανείων μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών. 
  
Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσμού δανεισμού βασίζεται σε Euribor , πλέον καθορισμένου περιθωρίου συν εισφοράς 
Ν.128. . 
 
Η Εταιρεία έχει διαθέσιμα τα ακόλουθα όρια πίστωσης προκειμένου να συμβάλλουν στις ανάγκες χρηματοδότησης 
του κεφαλαίου κίνησης: 

Αχρησιμοποίητα όρια πίστωσης ( € ) 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκέμβριος 2018

Βραχυπρόθεσμα όρια πίστωσης 36.668.784 38.818.500

36.668.784 38.818.500  
 
 

15 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

Η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει την καταβολή συνταξιοδοτικής αποζημίωσης που υπολογίζεται βάσει των χρόνων 
υπηρεσίας και τις τελικές αποδοχές. Το παθητικό που απορρέει από την υποχρέωση καταβολής συνταξιοδοτικής 
αποζημίωσης αποτιμάται μέσω ανεξάρτητης αναλογιστικής μελέτης. 
 
Η κίνηση στην υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια του έτους είναι ως εξής: 
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31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Μεταβολές έτους για αποζημιώσεις προσωπικού         (€)         (€)

Καθαρή υποχρέωση, αρχή του έτους 2.323.910 2.265.073

Κόστος υπηρεσιών 99.928 174.721

Χρηματοοικονομικό κόστος 36.485 25.595

Αναλογιστικό( Κέρδος)/Ζημιά 246.271 (135.686)

Διακανονισμοί/Περικοπές/Τερματισμοί/Ζημιά(Κέρδος) 77.766

Κόστος υπηρεσιών προηγούμενων χρήσεων                            73.379   

Παροχές πληρωθείσες απευθείας από την Εταιρία (287.568) (467.929)

Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημιά εμπειρίας (18.755) 462.136

Συνολική υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 2.551.417 2.323.910

    
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 2.551.417 2.323.910

Καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης 2.551.417 2.323.910

 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Επανεκτιμήσεις
Κέρδος / (ζημιά) από αλλαγή υποθέσεων (246.271) 135.686

Κέρδος / (ζημιά) διαφορετικής εμπειρίας 18.755 (462.136)

Συνολικό Κέρδος / (ζημιά) αναγνωρισθέν στα Λοιπά Συνολικά 

εισοδήματα 
(227.516) (326.450)

Ποσά αναγνωρισθέντα στην κατάσταση συνολικoύ εισοδήματος

Κόστος υπηρεσιών (187.639) (293.208)

Καθαρός τόκος 36.485 25.595

Κόστος υπηρεσιών προηγούμενων χρήσεων 73.379 0

Διακανονισμοί/Περικοπές/Τερματισμοί/Ζημιά(Κέρδος) 77.766

Συνολικό κόστος (9) (267.613)

 
 
Οι βασικές παραδοχές απεικονίζονται στο παρακάτω πίνακα: 
            

Μεσο-σταθμικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν

Επιτόκιο προεξόφλησης Σταθερό 0,78% Σταθερό 1,57%

Ποσοστό αύξησης μισθοδοσίας 0,70% _0,50%

Πληθωρισμός 1,7% 1,0%

Μέση αναμενόμενη απομένουσα εργασιακή ζωή 17,9 19

 
Ο βαθμός ευαισθησίας των συνολικών υποχρεώσεων για συνταξιοδότηση προσωπικού ως προς τις μεσο-σταθμικές 
παραδοχές είναι ως εξής: 
 

Μεταβολή παραδοχής Επίπτωση στη 

συνολική υποχρέωση

Επιτόκιο προεξόφλησης Αύξηση κατά 0,5% Μείωση κατά 6,7%

Ποσοστό αύξησης μισθοδοσίας Αύξηση κατά 0,5% Αύξηση κατά 7,4%

Επιτόκιο προεξόφλησης Μείωση κατά 0,5% Αύξηση κατά 7,4%

Ποσοστό αύξησης μισθοδοσίας Μείωση κατά 0,5% Μείωση κατά 6,7%
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16 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

2019 2018

Υπόλοιπο έναρξης 1η Ιανουαρίου 1.695.513 1.979.180

Xρέωση /(πίστωση) κατά την διάρκεια της 

χρήσης :

‐Επιπρόσθετες προβλέψεις  για νομικές 

υποθέσεις
171.881 109.199

‐Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

νομικών υποθέσεων
(64.667) (392.866)

Τελικό υπόλοιπο  31 Δεκεμβρίου 1.802.727 1.695.513

Νομικές & Λοιπές προβλέψεις

             (€)

 
 

 

 

17 ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 

Η Εταιρεία εισπράττει τέλη σύνδεσης-επέκτασης για συγκεκριμένη κατηγορία οικιακών καταναλωτών (ανυψωτικές 
στήλες) κατά την υπογραφή της σύμβασης και τα αναγνωρίζει ως έσοδο στα τέλη σύνδεσης και επέκτασης στην 
ίδια χρήση. Τα έσοδα από τα τέλη σύνδεσης από την κατηγορία των Βιομηχανικών πελατών αναγνωρίζονται 
σταδιακά και παράλληλα με τις αποσβέσεις των παγίων με τα οποία συνδέονται έως την 31-12-2043 εφόσον η 
ΕΔΑΑ έχει την άδεια χρήσης και όχι την κυριότητα του παγίου. Η αναγνώριση του εσόδου γίνεται σε 50 χρόνια 
εφόσον είναι πάγιο ιδιοκτησίας της ΕΔΑΑ. 
 

Αρχικό υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 1.338.678

Τέλη σύνδεσης τιμολογηθέντα κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.515.475

Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης κατά τη διάρκεια της 

χρήσης
(57.919)

Υπόλοιπο στις 31  Δεκεμβρίου  2018 2.796.234

Αρχικό υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 2.796.234

Τέλη σύνδεσης τιμολογηθέντα κατά τη διάρκεια της περιόδου 615.806

Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης κατά τη διάρκεια της 

περιόδου
(106.881)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019      3.305.159   
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18 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

             (€)              (€)

Προμηθευτές‐Πιστωτές 10.293.338 6.982.989

Λοιπές υποχρεώσεις 4.252.946 4.966.946

Υποχρεώσεις Συμβάσεων 234.630 231.459

14.780.914 12.181.394

Λοιπές υποχρεώσεις 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

             (€)              (€)

'Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 710.974 792.217

Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και 

ασφαλιστικούς οργανισμούς
633.935 1.600.551

Υποχρεώσεις προερχόμενες από 

πραγματοποιημένο μη πιστοποιημένο 

κατασκευαστικό αντικείμενο

2.462.393 2.096.285

Λοιπές Υποχρεώσεις 440.604 371.607

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 5.041 106.286

4.252.946 4.966.946

Στις

 
 

Στα έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα, περιλαμβάνονται ποσά για δεδουλευμένα έξοδα και τόκους που αφορούν την 
συγκεκριμένη περίοδο.  
 
 
19 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
  
Το βασικό έσοδο της εταιρίας προέρχεται από τη χρέωση του τέλους της Διανομής του φυσικού αερίου μέσω του 
εταιρικού δικτύου. Η χρέωση αυτή διακρίνεται σε χρέωση για την Ενέργεια (για τους πραγματικούς όγκους που 
διανεμήθηκαν) και  την Δυναμικότητα (η δυναμικότητα που δεσμεύει ο χρήστης στο δίκτυο διανομής). Οι ταρίφες 
ανά κατηγορία εσόδου και πελάτη έχουν καθοριστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 345/2016 απόφασης της ΡΑΕ.  
 

Για τη χρήση του 2019 το έσοδο από το σκέλος  της Ενέργειας ανήλθε σε €45.183.462 (Συμπεριλαμβανομένης 
πρόβλεψης τιμολογήσεων Δεκεμβρίου € 7,6 εκ) και από το σκέλος της Δυναμικότητας σε €11.750.900 
(Συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης τιμολογήσεων Δεκεμβρίου € 1,03 εκ).  

Βάσει της μεθοδολογίας του υπολογισμού της ταρίφας διανομής και του ισχύοντος Κανονισμού Τιμολόγησης,  της 
απόφασης της ΡΑΕ 328/2016 (ΦΕΚ 3067/26-09-2016), η εταιρεία μπορεί να ανακτήσει τα λειτουργικά έξοδα, τα 
κόστη που συνδέονται με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες καθώς και ένα οριζόμενο περιθώριο κέρδους.  
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20 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

         (€)          (€)

Αμοιβές προσωπικού 9.357.409 9.723.828

Εργοδοτικές εισφορές 2.554.807 2.542.536

Ασφάλιστρα προσωπικού & Δαπάνες 

συνταξιοδότησης ‐ Πρόγραμματα 

καθορισμένων παροχών

765.764 633.711

Λοιπές προβλέψεις παροχών προσωπικού                       423.994   384.470

Λοιπά έξοδα 502.157 246.671

13.604.132 13.531.217

Για την χρήση που έληξε

 
 

 

21 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

31 Δεκεμβρίου  2019 31 Δεκεμβρίου  2018

€ €

Έξοδα Διαφήμισης και Προβολής 266.190 413.043

Εξοδα τρίτων 3.124.492 3.477.033

Έξοδα Επιδότησης 2.552.593 4.762.879

Ενοίκια 11.113 874.432

Ασφάλιστρα 400.547 346.506

Έξοδα Συντήρησης/Επισκευής 1.617.547 1.767.295

Λοιπά Έξοδα 1.051.512 854.663

Λοιπά Έξοδα 9.023.993 12.495.850

Για την χρήση  που έληξε

 
 
 

22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Οι Προβλέψεις Χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

(€) (€)

Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων 18.981 46.822

Πρόβλεψη Νομικών υποθέσεων (107.214) 283.666

Προβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (482.134) (219.055)

Προβλέψεις Χρήσης (570.366) 111.433   
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23 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
  

Τα χρηματοδοτικά έξοδα για την περίοδο αναφοράς αποτελούνται από τα ακόλουθα: 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

(€) (€)

Έσοδα από τόκους :

‐ Τόκοι καταθέσεων 80.205 19.671

Χρηματοοικονομικά έσοδα 80.205 19.671

Έξοδα από τόκους :

‐ Τόκοι & έξοδα ομολογιακού δανείου                                    -   (195.145)

‐ Λοιποί τόκοι και έξοδα τραπεζών (186.906) (252.793)

‐ Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών εξόδων 

(Ομολόγιακο Δάνειο)
                                   -   (22.771)

‐Τόκοι από χρήση παγίων IFRS 16 (2.2) (111.563)                                    -   

Χρηματοοικονομικά έξοδα (298.469) (470.709)

 Μείον :

‐ Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι                                    -   58.955

Συνολικά χρηματοοικονομικά έξοδα (298.469) (411.754)

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (218.264) (392.084)

Για την χρήση που έληξε

 
 
 
 
24 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 24% για την 
χρήση 2019 ενώ για την χρήση 2018 ανερχόταν σε 29%. Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει 
από τον ονομαστικό κυρίως λόγω μη φορολογικής αναγνώρισης ορισμένων δαπανών και της αναβαλλόμενης 
φορολογίας. 
 
Α) Ο φόρος εισοδήματος στην Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων, αναλύεται ως ακολούθως: 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

(€) (€)

Τρέχων φόρος της χρήσης 6.152.070 4.909.115

Διαφορές Φόρου Εισοδήματος 

προηγούμενης χρήσης
24.549 (4.110)

Αναβαλλόμενος φόρος (97.472) (306.273)

Φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα 

χρήση
6.079.147 4.598.732

Για την χρήση που έληξε
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Β) Η συμφωνία φόρου εισοδήματος της χρήσης 2019 και 2018 έχει ως εξής: 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

(€) (€)

Κέρδη προ φόρων 24.154.749 15.623.049

Φόρος βάσει του ονομαστικού συντελεστή  24% 5.797.140 4.530.684

Διαφορές που προκύπτουν από την αλλαγή του 

φορολογικού συντέλεστη
(209.989)

Φορολογικές επιδράσεις:

Μη εκπιπτόμενες φορολογικές δαπάνες 223.411 103.555

Λοιπές προσαρμογές 34.047 178.592

Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης 24.549 (4.110)

Φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα χρήση 6.079.147 4.598.732

Πραγματικός Φορολογικός Συντελεστής 25,17% 29,44%

Για την χρήση  που έληξε

 
 
 

25 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία αναγνώρισε στις Χρηματοοικονομικές της καταστάσεις επαρκείς προβλέψεις σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις που είναι πιθανό να προκύψουν.  
 
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α σύμφωνα με τo Νόμο 4174/2013, για την χρήση 
2019. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί 
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές μέχρι και τη χρήση 2008 ενώ για τις χρήσεις 2009-2013 έχουν παραγραφεί οι οποιεσδήποτε φορολογικές 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τον φόρο εισοδήματος. Για τις  χρήσεις  2011 μέχρι και 2018 οι σχετικές εκθέσεις 
φορολογικής συμμόρφωσης ήταν «χωρίς Επιφύλαξη» και έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές 
σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. 
 
 
Ασφαλιστική κάλυψη  
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής. Η Εταιρεία είναι ασφαλισμένη 
για διάφορους τύπους κινδύνων. Η ασφαλιστική κάλυψη κτιρίων, αποθεμάτων, περιουσίας, οχημάτων καθώς και 
αστικής ευθύνης κρίνεται επαρκής. 
 
Κεφαλαιακές Δεσμεύσεις  
Οι Κεφαλαιακές δαπάνες για την κατασκευή δικτύου που προκύπτουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του 
ισολογισμού αλλά που δεν έχουν πραγματοποιηθεί έχουν ως ακολούθως: 

     

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Δίκτυο υπό κατασκευή 7.121.664 5.025.607
7.121.664 5.025.607  
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Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις  
 
 
Οι μελλοντικές πληρωμές στο πλαίσιο λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες επηρεάζουν τα λειτουργικά έξοδα αλλα 
δεν έχουν ενταχθεί στο ΔΠΧΑ 16 ως ειδική εξαίρεση έχουν ως ακολούθως: 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

         (€)          (€)

Εντός δωδεκαμήνου 3.243 839.327

Για περισσότερους από 12 μήνες

και λιγότερο από 5 έτη
12.973 1.901.729

Περισσότερο από 5 έτη 42.161 1.614.640

Σύνολο 58.376 4.355.696  
 

 
26 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει έσοδα πωλήσεων, κόστη και δαπάνες που απορρέουν από συναλλαγές 
μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Τέτοιου είδους συναλλαγές περιλαμβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών στα συνήθη πλαίσια των λειτουργιών της Εταιρείας και έχουν ως ακολούθως: 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

         (€)          (€)

Υπόλοιπα με συνδεόμενα μέρη

(α) Απαιτήσεις από ΔΕΠΑ 82.355                           34.070   

(β) Απαιτήσεις από ( Φυσικό Αέριο ‐Ε.Ε.Ε.) 11.906.136 16.093.252

(γ) Απαιτήσεις από  ( ΖΕΝΙΘ )                                           -                             29.173   

(δ) Απαιτήσεις από ΔΕΔΑ 82.667                             5.550   

Συνολικές Απαιτήσεις 12.071.157 16.162.045

(α) Υποχρεώσεις προς ΔΕΠΑ                                           -   36.743

(β) Υποχρεώσεις προς ΔΕΔΑ                                  4.744   31.395

(γ) Υποχρεώσεις προς ( Φυσικό Αέριο ‐Ε.Ε.Ε.) 297 38.148 

5.041 106.286

Στις

 

   

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκέμβριος 2018

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη          (€)          (€)

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

‐ Αγορές /ΔΕΔΑ                                  3.826   

 Όσμηση  (ΔΕΣΦΑ)                                           -   112.339

‐Δικαστικά έξοδα Φυσικό Αέριο ‐Ε.Ε.Ε.                                  2.540   1.396

‐Λοιπές υπηρεσίες από ΔΕΠΑ                                      126   

‐Λοιπές υπηρεσίες από ΔΕΔΑ 6.216 

‐Από παροχή φυσικού αερίου  (Φυσικό Αέριο ‐Ε.Ε.Ε.)                                17.027   

‐Από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Φυσικό Αέριο ‐

Ε.Ε.Ε.)
123.767 117.971

147.286 237.922

Για την χρήση  που έληξε 
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β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκέμβριος 2018

‐Έσοδα Διανομής ( Φυσικό Αέριο ‐Ε.Ε.Ε.)                        52.676.413                     48.688.998   

‐Έσοδα Διανομής ( ΔΕΠΑ )                              178.561                          165.853   

‐Έσοδα Διανομής ( ΖΕΝΙΘ )                                           -                             56.675   

‐Υποστηρικτικές Υπήρεσίες , Μεταπωλητικές και ενοίκια 

προς Φυσικό Αέριο ‐Ε.Ε.Ε.
                                          -                                  155   

‐Κατασκευή Δικτύου CNG ‐ΔΕΠΑ                              122.500                                        -   

‐Μεταπωλητικές Υπηρεσίες ( Φυσικό Αέριο ‐Ε.Ε.Ε. )                              286.041                          184.740   

‐Μεταπωλητικές Υπηρεσίες ( ΖΕΝΙΘ )                                           -                                  390   

‐Πωλήσεις Υλικών ( ΔΕΔΑ)                                  7.195                                        -   

‐Υποστηρικτικές Υπήρεσίες ΔΕΔΑ 179.366 5.500

53.450.077 49.102.311

γ) Απολαβές Διοίκησης 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκέμβριος 2018

‐Αμοιβές Διοίκησης 214.640 245.427

Σύνολο 214.640 245.427

 
  
 
27 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 

 
Το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει, σε επόμενη συνεδρίαση του, την διανομή κερδών προς τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
 

 

28 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση 
της Εταιρίας. 
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