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Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως αυτή αναφέρεται στα περιεχόμενα 

σελίδες 5-41 των Οικονομικών Καταστάσεων 2021) έχει αναρτηθεί ξεχωριστά στην Ιστοσελίδα 

της Εταιρείας. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Προς τους Μετόχους της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2021, τις Καταστάσεις Συνολικού 
Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 
και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση Γνώμης 

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

Άλλες Πληροφορίες 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική 
αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.  
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Η γνώμη μας επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και 
δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι 
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά 
τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που 
έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να 
αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 
Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

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

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

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

— Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας.  
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— Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 
τη Διοίκηση. 

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

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

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

(α)   Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του Άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2021. 

(β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 ΑΜ ΣΟΕΛ 39291 
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ M.Α.Ε

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

31 Δεκεμβρίου 2021

31 Δεκεμβρίου 2020

Αναμορφωμένα [1]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημειώσεις

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ € €

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5 1.506.473 1.751.979

Ιδιόκτητο Δίκτυο 5 84.663.943 61.603.362

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 7 220.302.014 229.525.936

Αναβαλλόμενή Φορολογία 8 1.578.045 1.071.493

Δικαιώματα χρήσης παγίων 6 2.631.729                          2.531.205   

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 9 95.595 166.882
310.777.799 296.650.857

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα 10 3.352.348 3.276.949

Πελάτες 11 17.072.181 14.888.868

Λοιπές Απαιτήσεις 11 5.343.277 6.346.807

Διαθέσιμα για καταβολή χρηματοδότησης σχετική

με την δράση αντικατάστασης συστημάτων

θέρμανσης (Β φάση)

468.900

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 4.017.218 5.773.595

30.253.924 30.286.220

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 341.031.723 326.937.077

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 8.241.335 7.321.891

Συσσωρευμένα Κέρδη 19.565.735 19.799.889

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 269.155.411 268.470.120

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ομολογιακό Δάνειο 14 19.424.787

Μακροπροθεσμές υποχρεώσεις δικαιώματων χρήσης 

παγίων 
6 2.004.982 2.034.051

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία
15 1.166.398 1.219.867

Λοιπές προβλέψεις 16 5.849.350 2.513.340

Χρηματικές εγγυήσεις 539.794 574.882

Έσοδο Επομένων Χρήσεων 17 3.354.726 3.175.131

32.340.037 9.517.270

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις δικαιώματων χρήσης 6 725.579 572.221

Ομολογιακό Δάνειο 14 5.540.554

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 14 11.600.000 27.000.000

Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση 24 5.973.818 6.130.796

Προμηθευτές 18 9.217.214 9.260.207

Συμβατικές Υποχρεώσεις 18 1.479.515 552.525

Λοιπές Υποχρεώσεις 18 4.530.695 5.433.937

Υποχρέωση προς ΥΠΕΚΑ για την δράση

αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης (Β φάση)
468.900

39.536.275 48.949.686

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 71.876.313 58.466.957

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 341.031.723 326.937.077

Στις

 
 
 

 (1)  Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ( Σημ. 2.2 ) 
 (2)  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 49-79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ M.Α.Ε
 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

31 Δεκεμβρίου 2021
31 Δεκεμβρίου 2020

Αναμορφωμένα [1]

Σημειώσεις € €

Έσοδο Διανομής 19 61.467.658 59.430.284

Λοιπές Πωλήσεις 1.022.740 1.108.658

Έσοδα 62.490.398 60.538.942

Παροχές σε Εργαζόμενους 20 -13.333.079 -13.582.094

Λοιπά έξοδα 21 -12.644.181 -9.667.861

Αποσβέσεις -12.706.150 -12.307.293

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικου 15 -130.146 -112.709

Προβλέψεις Χρήσης 22 -135.862 -735.687

Κεφαλαιοποιήσεις Λειτουργικών Εξόδων 206.116 156.049

Κεφαλαιοποιήσεις Μισθοδοσίας 924.952 1.043.760

Έξοδα -37.818.351 -35.205.834
0 0
0 0

Λοιπά Έσοδα 46.651 116.522

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων 24.718.699 25.449.629

Έσοδα Τόκων 23 3.695 12.187

Έξοδα τόκων 23 -705.484 -258.493

Κέρδη προ φόρων 24.016.911 25.203.323

Φόρος εισοδήματος 24 -5.545.668 -6.307.791

Καθαρά κέρδη μετά το Φόρο 

Εισοδήματος
18.471.243 18.895.533

Λοιπά Συνολικά εισοδήματα ποσά που δεν 

ταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων -8.880 -15.781

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για 

την περίοδο μετά από φόρους 18.462.363 18.879.751

Για τη Χρήση που έληξε

 
 
  
 (1)  Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ( Σημ. 2.2 ) 
 (2) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 49-79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ M.Α.Ε

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Για τη Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβίου 2021

Μετοχικό Κεφάλαιο
Κόστος Έκδοσης 

Μετοχών
Αποθεματικά

Αποθεματικά από 

Αναλογιστική 

Μελέτη

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2021 243.811.712 (2.463.372) 7.479.053 (157.162) 19.799.889 268.470.121

Καθαρό κέρδος Περιόδου                                   -                                  -                                  -                                 -     18.471.243 18.471.243

Λοιπά συνολικά έσοδα                                   -                                  -                                  -                                 -     (8.880) (8.880)

Συνολικό Εισόδημα για την περίοδο                                   -                                  -                                  -                                 -     18.462.363 18.462.363

Μερίσματα πληρωθέντα                              -                                  -                                      -                                   -     

Μερίσματα πληρωθέντα                                   -                                  -                                  -                                 -     (17.777.072) (17.777.072)

Τακτικό Αποθεματικό                                   -                                  -     935.226                             -     (935.226)

Διαφορές από Αναλογιστική Μελέτη                                   -                                  -                                  -     (15.781) 15.781

Λοιπές Κινήσεις                                   -                                  -                    935.226     (15.781) (18.696.516) (17.777.072)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021 243.811.712 (2.463.372) 8.414.279 (172.943) 19.565.735 269.155.411

Μετοχικό Κεφάλαιο
Κόστος Έκδοσης 

Μετοχών

Τακτικό 

Αποθεματικό

Αποθεματικά από 

Αναλογιστική 

Μελέτη

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020 243.811.712 (2.463.372) 6.583.919 (195.944) 17.936.215 265.672.530

Επίδραση λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής 

ΔΠΧΑ 19
                                  -                                  -                                  -                      211.694                         901.724                  1.113.418   

Αναμορφωμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 

2020
243.811.712 (2.463.372) 6.583.919 15.750 18.837.938 266.785.948

Καθαρό κέρδος Περιόδου                                   -                                  -                                  -                                 -                     18.895.533                18.895.533   

Λοιπά συνολικά έσοδα                                   -                                  -                                  -                                 -     (15.781) (15.781)

Συνολικό Εισόδημα για την περίοδο 18.879.751 18.879.751

Μερίσματα πληρωθέντα                                   -                                  -                                  -                                 -     (17.195.579) (17.195.579)

Τακτικό αποθεματικό                                   -                                  -                      895.134                               -     (895.134)                               -     

Διαφορές από Αναλογιστική Μελέτη                                   -                                  -                                  -     (172.912) 172.912                               -     

Λοιπές Κινήσεις                              -                    895.134     (172.912) (17.917.801) (17.195.579)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 243.811.712 (2.463.372) 7.479.053 (157.162) 19.799.889 268.470.120  
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 49-79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε 

 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

Αναμορφωμένα [1]

Σημειώσεις (€) (€)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ζημίες πρό φόρων 24.016.911 25.203.323

Προσαρμογές για :

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 5 1.463.351 1.075.466

Αποσβέσεις άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 11.599.617 11.619.984

Αποσβέσεις από δικαίωμα χρήσης παγίων ΔΠΧΑ 16 6 769.930 714.082

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 7 (1.126.749) (1.126.749)

Προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων (11.033.808) (8.512.164)

Προβλέψεις εξόδων χρήσης πληρωτέων 1.438.218 1.210.281

Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις 3.300.356 848.396

Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης κατά τη διάρκεια 

της χρήσης 17
(136.919) (130.029)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 23 705.484 258.493

Χρηματοοικονομικά έσοδα 23 (3.695) (12.187)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 30.992.696 31.148.897

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 10 (115.738) 397.191

(Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 13.190.056 11.657.330

Αύξηση / (μείωση) αναβαλλόμενου εσόδου 17 316.515

Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων 
(4.827.711) (5.838.603)

Αύξηση / (μείωση) εγγυήσεων πελατών (35.087) 120.967

Ταμειακές ροές από / (προς) Λειτουργικές 

δραστηριότητες
39.520.731 37.485.783

Τόκοι πληρωθέντες 23 (705.484) (258.493)

Φόροι Πληρωθέντες (5.219.598) (5.600.604)

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) Λειτουργικές 

δραστηριότητες
33.595.650 31.626.686

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Δικαιώμα χρήσης παγίων 6 (870.454)

Κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση του δικτύου 
5

(24.202.803) (22.775.336)

Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανόμενων των πωλήσεων)
5 (75.623) (237.719)

Aγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 (1.248.947) (265.246)

Τόκοι Εισπραχθέντες 23 3.695 12.187

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) επενδυτικές 

δραστηριότητες
(26.394.132) (23.266.115)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωμή Υποχρεώσεων μίσθωσης 6 (746.165) (682.605)

Αποπληρωμή δανείων (28.000.000) (17.300.000)

Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμό δανεισμό 37.565.341 28.000.000

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (17.777.072) (17.195.579)

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) χρηματ/κές 

δραστηριότητες
(8.957.896) (7.178.184)

Αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων  (1.756.378) 1.182.388

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξη  χρήσης 12 5.773.595 4.591.207

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 

χρήσης
4.017.218 5.773.595

Για τη Χρήση που έληξε  

 
(1)  Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ( Σημ. 2.2 ) 
(2) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 49-79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 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. 
 
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. Τον Απρίλιο 2020 σε συνέχεια της με αριθμό 6644/29-4-2020 Συμβολαιογραφικής Πράξης 
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ν. Μαυρουδή, περί σύστασης της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, οι 
μετοχές της Εταιρείας έχουν περιέλθει πλέον στη νεοσυσταθείσα εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ . 
Από αυτή την ημερομηνία αποκλειστικός μέτοχος της ΕΔΑ Αττικής είναι η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ  με ποσοστό 100%. 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ σύμφωνα με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την Xρήση 1η Ιανουαρίου 2021 - 31η  Δεκεμβρίου 2021, την 29/03/2022. 
 
  
2. ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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. 
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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 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» είναι υψηλότερες του «Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού» κατά ευρώ €9,28 εκ.  το οποίο οφείλεται κυρίως στη λήψη δανείου (€11,6εκ.) προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης της. Επιπλέον, η Εταιρεία τον Ιανουάριο του 2021  προχώρησε στην σύναψη 
σύμβασης Ομολογιακού Δανείου πενταετούς διάρκειας  ύψους (€25 εκ) με την Τράπεζα ALPHA και με περίοδο 
χάριτος ενός έτους με την χρήση του οποίου σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα διαθέσιμα της  αποπλήρωσε τον 
βραχυπρόθεσμο δανεισμό  (€28 εκ.) εντός του Ιανουάριου του 2021. Επιπλέον , η συνεχιζόμενη κερδοφορία της 
Εταιρείας η οποία διαφαίνεται και στο μελλοντικό πλάνο και η στρατηγική της Εταιρείας που προβλέπει να έχει 
θετικές ταμειακές λειτουργικές ροές ,επιτρέπουν απρόσκοπτα  την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της Εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
Επιπρόσθετα η Εταιρεία διαθέτει αχρησιμοποίητα όρια πίστωσης ύψους €64εκ με τα συνεργαζόμενα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Όλα τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ευρώ καθώς αποτελεί το ισχύον για την Εταιρεία νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης. 
 
2.2 Αλλαγές στις Λογιστικές πολιτικές 

ΔΛΠ 19, εφαρμογή της Απόφασης στα κονδύλια των παροχών αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που λήγει την 31/12/2021. 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC), σχετικά με 
την κατανομή των παροχών προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας, στο πλαίσιο προγράμματος καθορισμένων 
παροχών, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19 «Παροχές σε εργαζομένους». 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον 
τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην 
οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 
του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων 
Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 

Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το 
παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο “IASB Due Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές 
τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως 
προς το θέμα αυτό. 

Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές 
που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920, και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 
στην περίοδο από την πρόσληψη [μέχρι την συμπλήρωση 16 ετών εργασίας ακολουθώντας την κλίμακα του 
Ν.4093/2012] ή [μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων]. 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχει ως 
αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής Απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής 
πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. 
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Η επίπτωση της εφαρμογής της εν λόγω αλλαγής Λογιστικής Πολιτικής στα κονδύλια της Κατάστασης 

Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος τις περιόδους  1/1/2020 και 31/12/2020 

παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
1/1/2020

Όπως Δημοσιεύτηκαν

1/1/2020

Αναμορφωμένα

Σωρευτική Επίδραση Λόγω 

Αλλαγής Λογιστικής 

Πολιτικής

Ενεργητικό

Αναβαλλόμενη Φορολογία 1.604.686 1.253.081 (351.606)

Σύνολο Επίδραση στο Ενεργητικού 1.604.686 1.253.081 (351.606)

Παθητικό 

Αποθεματικά 6.387.975 6.599.669 211.694

Συσσωρευμένα Κέρδη 17.936.215 18.837.938 901.724
Προβλέψεις αποζημείωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την Υπηρεσία
2.551.417 1.086.393 (1.465.024)

Σύνολο επίδρασης στο Παθητικό 26.875.606 26.524.000 (351.606)

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
31/12/2020

Όπως Δημοσιεύτηκαν

31/12/2020

Αναμορφωμένα

Σωρευτική Επίδραση Λόγω 

Αλλαγής Λογιστικής 

Πολιτικής

Ενεργητικό

Αναβαλλόμενη Φορολογία 1.500.502 1.071.493 (429.009)

Σύνολο Επίδραση στο Ενεργητικού 1.500.502 1.071.493 (429.009)

Παθητικό 

Αποθεματικά 7.110.197 7.321.891 211.694

Συσσωρευμένα Κέρδη 18.653.056 19.799.889 1.146.833
Προβλέψεις αποζημείωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την Υπηρεσία
3.007.402 1.219.867 (1.787.536)

Σύνολο επίδρασης στο Παθητικό 28.770.655 28.341.647 (429.009)  

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
31/12/2020

Όπως Δημοσιεύτηκαν

31/12/2020

Αναμορφωμένα

Επίδραση Λόγω Αλλαγής 

Λογιστικής Πολιτικής

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού (364.053) (112.709) 251.344

Φόρος Εισοδήματος (6.247.468) (6.307.791) (60.323)

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα ποσά που δεν 

ταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(69.869) (15.781) 54.088

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
31/12/2020

Όπως Δημοσιεύτηκαν

31/12/2020

Αναμορφωμένα

Επίδραση Λόγω Αλλαγής 

Λογιστικής Πολιτικής

Κέρδη προ Φόρων 24.951.979 25.203.323 251.344

Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις 1.099.740 848.396 (251.344)  

Νέα πρότυπα, ερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαική Ένωση. 
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Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των Δ.Π.Χ.Α. έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από ή μετά την 01/01/2021. 

 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις): «Αναμόρφωση Επιτοκίων Αναφοράς – Φάση 2» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

 
Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται οι εργασίες του αναφορικά με τις 
επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό 
επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για 
τη λογιστική αντιμετώπιση αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού 
επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν 
διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής 
διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού 
κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 
επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 να λάβουν τις ίδιες 
διευκολύνσεις με αυτές που προβλέπονται στις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών 
επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής 
οντότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επιπτώσεις στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση): «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον Covid -19» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020) 

 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων που 
δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας 
τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης 
μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση 
παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί 
μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή 
έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

o Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο με ή 
μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 

o Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την 
30η Ιουνίου 2021, 

o Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης. 
 

Τον Μάρτιο του 2021, το ΣΔΛΠ αποφάσισε την παράταση, κατά ένα επιπλέον έτος έως την 30η Ιουνίου 2022, της 

περιόδου κατά της οποία εφαρμόζεται η πρακτική εξάσκηση στις παραχωρήσεις ενοικίου σε μια αλλαγή στις 

πληρωμές μισθώσεων, που αρχικά είχε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η 

τροποποίηση δεν είχε επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Νέα πρότυπα, ερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων που δεν έχουν ακόμη 
εφαρμοστεί ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση   

 

Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποιήσεις των Δ.Π.Χ.Α. έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά η αίτησή τους δεν έχει ακόμη αρχίσει ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2021) 

 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου 
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές 
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Η τροποποιήση δεν 
έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 
 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022)  
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των 
δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις 
προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση 
αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση των 
Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις)  
 

Οι Τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023 με νωρίτερη 
εφαρμογή να επιτρέπεται. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσεων ουσιαστικής 
σημασίας στις γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 αντικαθιστούν την 
απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» 
λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για 
να βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας της ουσιαστικότητας κατά τη λήψη κρίσεων για γνωστοποιήσεις 
λογιστικής πολιτικής. 
 
ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών 
εκτιμήσεων (Τροποποιήσεις)  
 
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023 με νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές σε 
λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις 
εισάγουν έναν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές 
καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι 
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις 
σφαλμάτων. 
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Η Εταιρεία θα αξιολογήσει πιθανή επίπτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων οι οποίες ωστόσο δεν έχουν ακόμη 
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 Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων (Σημείωση 5) και αποσβένονται έως τη λήξη της διάρκειας ωφέλιμης ζωής τους η 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: 
 
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 
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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 Χρηματοοικονομικής θέσης, αναλύονται ως «Δικαίωματα Εκχώρησης» 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 Δικαιωμάτων Εκχώρησης.  
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. 
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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.  
 
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 χρηματοοικονομικής θέσης και 
παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων. 
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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. 
 

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 προϋπηρεσίας 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. 
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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 
Χρηματοοικονομικών 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 Μισθώσεις 
 
- 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). 
 
 
2.16 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού νόμου που ισχύει ή έχει θεσμοθετηθεί κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών 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 
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 31.12.2021 ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 120 του 
ν.4799/2021, σε ποσοστό 22% για το 2021 και εφεξής, για τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που εκτιμάται ότι 
θα αναγνωριστούν. 
 

2.17 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: 

o λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της συνολικής παραδιδόμενης ποσότητας και της 
συνολικής ποσότητας των Ωρομετρούμενων Σημείων παράδοσης για το μήνα κατανάλωσης 
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o προσομοιώνοντας το μείγμα καταναλωθείσας ποσότητας, ανά κατηγορία Τιμολόγησης, για το μήνα 
κατανάλωσης με όμοια ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης 

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

o βασιζόμενη στις Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης για το σύνολο των τελικών πελατών όπως αναφέρεται 
στην απόφαση της ΡΑΕ 125/2018 όπως αυτή αναθεωρήθηκε από την 750/2020 

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 έως 31.12.2021 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. Η περίοδος αναγνώρισης του 
συγκεκριμένου εσόδου είναι από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης του παγίου έως και την 31.12.2043. 
 
2.18 Έξοδα Επιδότησης 
 
Η Εταιρεία πραγματοποίησε Συνολικά Έξοδα Επιδότησης Εσωτερικών εγκαταστάσεων των Τελικών Πελατών για το 
έτος 2020  €2,05 εκ και για το έτος 2021  €1,24 εκ. 
 
 
2.19 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 για το 2021 έχει σχηματίσει τακτικό αποθεματικό για το ποσό των 
€8.414.279 όπως απεικονίζεται στην κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και συσσωρευμένα κέρδη ύψους 
€19.565.735. 
 
 
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 
Χρηματοοικονομικών 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. 
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3.1  Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο, αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές επιτοκίων, συνδέεται με τα 
μακροπρόθεσμα και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει με τις Τράπεζες. Η Εταιρεία, για την χρήση 2021 
είχε μακροπρόθεσμα δανεισμό οφειλόμενο σε Ομολογιακό Δάνειο ύψους €25 εκ και βραχυπρόθεσμα δάνεια 
ύψους €11,6 εκ ευρώ σταθερού περιθωρίου (spread) και κυμαινομένου συνολικού επιτοκίου συνδεδεμένου με  
Euribor. Το ομολογιακό Δάνειο έχει περίοδο χάριτος ένα έτος και η πρώτη δόση είναι πληρωτέα τον Ιανουάριο του 
2022 ενώ η τελευταία τον Ιανουάριο του 2026. 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 εξαμήνου του 2022.  
 

3.2  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.  
 
 
3.3 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 
εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις εξαιτίας του εποπτικού πλαισίου 
καθώς και από τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπές απαιτήσεις. 
 
  
3.4 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 2021

Ομολογιακό Δάνειο 5.540.554 5.544.785 13.880.002

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11.600.000

Τόκοι Δανειακών Υποχρεώσεων 250.065 - -

Τρέχουσα Φορολογική Υποχρέωση 5.973.818

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14.977.359 - -

Υποχρεώσεις Δικαιώματος Χρήσης Παγίων 725.579 721.948 1.283.034 

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

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 27.000.000

Τόκοι Δανειακών Υποχρεώσεων 41.478 - -

Τρέχουσα Φορολογική Υποχρέωση 6.130.796

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15.205.191 -  
Υποχρεώσεις Δικαιώματος Χρήσης Παγίων 572.221 515.443 1.518.608  
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3.5 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
 

Η εταιρεία παρακολουθεί την διαχείριση κεφαλαίου στην βάση της δανειακής εξάρτησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης 
ορίζεται ως ο καθαρός δανεισμός προς τα συνολικά ίδια κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ως ο συνολικός 
δανεισμός μείον τα ταμειακά διαθέσιμα. Για την τρέχουσα περίοδο τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε €4,01 εκ. 
  
Οι  αντίστοιχοι δείκτες καθαρής δανειακής επιβάρυνσης για τα έτη 2021 και 2020 ήταν οι ακόλουθοι: 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020
€ €

Σύνολο δανεισμού              36.565.341   27.000.000

Μείον:Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.017.218 5.773.595

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού 32.548.123 21.226.405

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 269.155.411 268.470.120

Καθαρό Χρέος / Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων 12,09% 7,91%  
 
 
3.6 Κίνδυνος μεταβολής τιμών 
 
Βάσει των υφιστάμενων συνθηκών, υπαρχει πιθανότητα να διατηρηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις το 2022. Η 
εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής τιμών.  
 
 
3.7 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. 
 
3.8 Λοιποί κίνδυνοι 
 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας 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. 
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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: 
 

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

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

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

o Βασιζόμενη στις Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης για το σύνολο των τελικών πελατών όπως αναφέρεται 
στην απόφαση της ΡΑΕ 125/2018 όπως αυτή αναθεωρήθηκε από την 750/2020. 
 

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. 
 
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 2021           956.375         1.946.397             233.817                    3.105.833         6.242.422         62.874.847   

Προσθήκες - 37.504 - 38.119 75.623 24.202.803 

Μειώσεις - - - - - 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου  2021           956.375         1.983.901             233.817                    3.143.952         6.318.045         87.077.651   

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021           618.731         1.231.138             138.798                    2.501.776         4.490.443           1.271.486   

Χρεώσεις για την περίοδο 68.141 71.019 17.862 164.107 321.130 1.142.222 

Μειώσεις - - - 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου  2021           686.872         1.302.157             156.660                    2.665.883         4.811.572           2.413.707   

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου  2021           269.504             681.743               77.157                        478.069         1.506.473         84.663.943   

Για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  2021

 
 

Βελτιώσεις 

Μισθωμένων 

Κτιρίων 

Μηχανήματα 

& μηχ/κός  

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Ιδιόκτητο 

Δίκτυο

Λογιστική αξία πρό Αποσβέσεων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020           939.187         1.889.649             219.487                    2.956.380         6.004.704         40.099.511   

Προσθήκες 17.188 56.748 14.330 173.350 261.616 22.775.336 

Μειώσεις - - - (23.897) (23.897)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020           956.375         1.946.397             233.817                    3.105.833         6.242.422         62.874.847   

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020           550.190         1.148.888             121.467                    2.363.461         4.184.007              502.454   

Χρεώσεις για την περίοδο 68.541 82.250 17.331 161.841 329.963 769.031 

Μειώσεις - - - (23.527) (23.527)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020           618.731         1.231.138             138.798                    2.501.776         4.490.443           1.271.486   

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου 2020           337.644             715.259               95.019                        604.057         1.751.979         61.603.362   

Για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020

 
 

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: 
 

Αξία Κτήσης
Κτήρια & Κτηριακές 

Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

Μέσα

Λοιπός 

Εξοπλισμός
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021                     3.250.303                     794.548               38.780                   4.083.630   

Προσθήκες περιόδου - 870.454 - 870.454 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021                     3.250.303                 1.665.001               38.780                   4.954.083   

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 942.824 578.755 30.845 1.552.425

Προσθήκες περιόδου 460.681 301.315 7.934 769.930

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021 1.403.504 880.070 38.780 2.322.354

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2021                     2.307.479                     215.792                 7.934               2.531.205   

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου  2021                     1.846.798                     784.931                        -                 2.631.729   

Για τη Χρήση που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2021

 
 

 

Αξία Κτήσης
Κτήρια & Κτηριακές 

Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

Μέσα

Λοιπός 

Εξοπλισμός
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 3.221.776 740.404 38.780 4.000.960

Προσθήκες χρήσης 28.526 54.144 - 82.670

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 3.250.303 794.548 38.780 4.083.630

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 469.374 353.991 14.977 838.343

Προσθήκες χρήσης 473.449 224.764 15.868 714.082

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 942.824 578.755 30.845 1.552.425

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2020 2.752.402 386.413 23.802 3.162.618

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 2.307.479 215.792 7.934 2.531.205

31 Δεκεμβρίου 2020

 
 

Υποχρεώσεις Δικαιώματων Χρήσης Παγίων 31-Δεκ-21 31-Δεκ-20

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.606.272 3.206.207 

Προσθήκες 870.454 82.670 

Αποπληρωμές (842.543) (783.961)

Τόκοι Δικαιωμάτων Χρήσης Παγίων 96.378 101.356 

Υπόλοιπο 2.730.561 2.606.272 

Μακροπρόθεσμο Μέρος 2.004.982 2.034.051 

Βραχυπρόθεσμο Μέρος 725.579 572.221 

Υποχρεώσεις Δικαιώματος Χρήσης Παγίων 2.730.561 2.606.272 

Αποπληρωμές (842.543) (783.961)

Τόκοι Δικαιωμάτων Χρήσης Παγίων 96.378 101.356 

Μείωση Υποχρέωσης Δικαιώματος Χρήσης 

Παγίων
(746.165) (682.605)
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7 ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

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

Αξία Κτήσης

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 508.765.273 (49.662.548) 459.102.724 12.009.805 471.112.530 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 938.003 938.003 310.944 1.248.947 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021 509.703.276 (49.662.548) 460.040.728 12.320.749 472.361.477 

Αποσβέσεις

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 (254.476.365) 23.747.329 (230.729.035) (10.857.559) (241.586.595)

Χρεώσεις για την περίοδο (11.078.647) (11.078.647) (520.970) (11.599.617)

Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων 1.126.749 1.126.749 1.126.749 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021 (265.555.012) 24.874.078 (240.680.934) (11.378.530) (252.059.464)

Καθαρή αξία  31 Δεκεμβρίου 2021 244.148.264 (24.788.470) 219.359.794 942.219 220.302.014 

Για τη Χρήση που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2021

 
 

Αξία Κτήσης

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 508.765.273 (49.662.548) 459.102.724 11.744.559 470.847.283 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες - - - 265.246 265.246 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 508.765.273 (49.662.548) 459.102.724 12.009.805 471.112.530 

Αποσβέσεις

Δικαιώματα 

εκχώρησης 

€

 Επιχορηγήσεις  

€

Σύνολο 

Δικαιωμάτων 

Εκχώρησης

€

Λογισμικό

€

Σύνολο 

Άυλων Παγίων

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 (243.420.306) 22.620.581 (220.799.725) (10.293.634) (231.093.359)

Χρεώσεις για την χρήση (11.056.059) - (11.056.059) (563.925) (11.619.984)

Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων - 1.126.749 1.126.749 - 1.126.749 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 (254.476.365) 23.747.329 (230.729.035) (10.857.559) (241.586.595)

Καθαρή αξία 31 Δεκεμβρίου 2020 254.288.908 (25.915.219) 228.373.689 1.152.246 229.525.936 

Για τη Χρήση που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2020

 
 
 

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: 
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1η Ιανουαρίου 

2021

Αναγνωρισμένο 

στα Λοιπά 

Συνολικά 

Εισοδήματα

Αναγνωρισμένο στη 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος το 2021

31 Δεκεμβρίου  2021

Κεφαλαιοποιήσεις Τόκων  & Έξοδα 

Δανεισμού
21.792 (3.352) 18.440

Πελάτες (146.697) 19.227 (127.470)

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

λόγου εξόδου από την υπηρεσία
(292.768) (2.505) 38.665 (256.608)

Αναβαλλόμενο έσοδο για τέλη σύνδεσης (762.031) 23.992 (738.040)

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων (109.889) 283 (109.606)

Πρόβλέψη τελών ΚΕΔΕ (769.398) (769.398)

Λοιπές τροποποιήσεις 218.100 186.537 404.638

(1.071.493) (2.505) (504.047) (1.578.045)

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις / 

(Απαιτήσεις)

Σύνολο
 

 

1η Ιανουαρίου 

2020

Επίπτωση λόγω 

Αλλαγής 

Λογιστικής 

Πολιτικής [1]

1η Ιανουαρίου 2020

Αναδιατυπωμένα [1]

Αναγνωρισμένο στα 

Λοιπά Συνολικά 

Εισοδήματα

Αναγνωρισμένο στη 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος το 2020

31 Δεκεμβρίου 

2020

Κεφαλαιοποιήσεις Τόκων  & Έξοδα 

Δανεισμού
15.149 15.149 6.643 21.792

Πελάτες (182.870) (182.870) 36.174 (146.697)

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

λόγου εξόδου από την υπηρεσία
(612.340) 351.606 (260.734) (4.984) (27.050) (292.768)

Αναβαλλόμενο έσοδο για τέλη σύνδεσης (793.238) (793.238) 31.207 (762.031)

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων (104.366) (104.366) (5.524) (109.889)

Λοιπές τροποποιήσεις 72.979 72.979 145.122 218.100

(1.604.686) 351.606 (1.253.081) (4.984) 186.571 (1.071.493)

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις / 

(Απαιτήσεις)

Σύνολο

 
 
 

 [1] Αφορά την υιοθέτηση της απόφασης της επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ σχετικά με το ΔΛΠ 19 ( βλ. Σημείωση 2.2) 
 

 

 

9 ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
 

Τα λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

         (€)          (€)

Χρηματικές εγγυήσεις καταβληθείσες σε τρίτους 95.595 98.837

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 68.045

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 95.595 166.882  
 

Οι χρηματικές εγγυήσεις αφορούν κυρίως σε ποσά που καταβλήθηκαν σε τρίτους κατά την έναρξη της 
συνεργασίας.  
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Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 31/12/2020  αφορούσαν κυρίως ποσά οφειλόμενα από τη 
χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων τα οποία αναμένονταν 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 στις 31 Δεκεμβρίου  
του 2021 αυξημένα  στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά €75.399 σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 
2020.  
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

(€) (€)

Υλικά δικτύου φυσικού αερίου και ανταλλακτικά 3.850.559 3.734.822

Προβλέψεις για βραδέως κινούμενα υλικά και υλικά 

με Ποιοτικά προβλήματα 
(498.211) (457.872)

Υλικά δικτύου φυσικού αερίου και ανταλλακτικά 

στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης 3.352.348 3.276.949

 
 
 

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

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

Την 1η Ιανουαρίου 457.872 434.857

Πρόσθετη πρόβλεψη 78.542 62.447

Αντιστροφή αχρησιμοποίητων ποσών (36.037) (32.593)

Ποσά που έγινε χρήση της πρόβλεψης (2.167) (6.838)

Υπόλοιπο 498.211 457.872  
 
 
 

11 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

         (€)          (€)

Πελάτες 18.265.636 16.166.270

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1.193.455) (1.209.356)

Σύνολο πελατών 17.072.181 14.956.913

Μείον: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (68.045)

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων Πελατών

17.072.181 14.888.868

Λοιπές απαιτήσεις 5.748.430 6.751.960

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (405.153) (405.153)

Σύνολο Λοιπών απαιτήσεων 5.343.277 6.346.807

Γενικό Σύνολο 22.415.459 21.235.675  
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Λοιπές Απαιτήσεις 

Απαιτήσεις από δήμους 959.136 959.136

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 3.253.606 4.552.188

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 5.823 23.407

Έσοδα ανταποδοτικών έργων 155.203 76.726

Προκαταβολές προσωπικού και δάνεια 404.360 404.465

Έξοδα επόμενων χρήσεων 536.684 301.688

Λοιπά 72.200 72.932

Απαιτήσεις από το  Ελληνικό Κράτος 361.419 361.419

Σύνολο 5.748.430 6.751.960  
 
 

Η δημιουργία των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις συμπεριλήφθηκε στις προβλέψεις χρήσης στην 
κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων. Τα ποσά που επιβαρύνουν τον λογαριασμό επισφαλών απαιτήσεων 
διαγράφονται όταν δεν υπάρχει πιθανότητα είσπραξης των  απαιτήσεων αυτών. Το σύνολο της πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε €1.598.608 (Δεκέμβριος 2020: €1.614.509). 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις την 31/12/2020 αφορούσαν απαιτήσεις προερχόμενες από το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα εσωτερικών εγκαταστάσεων τα οποία αναμένονταν να εισπραχθούν σε περίοδο μεγαλύτερη των 12 
μηνών από το τέλος της περιόδου  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Σημείωση 9 ). 
 
 

12 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

             (€)              (€)

Διαθέσιμα στο ταμείο 5.198 11.980

Διαθέσιμα σε τράπεζες και προθεσμιακές 

καταθέσεις
4.012.020 5.761.615

Σύνολο ταμείου και χρηματικών διαθεσίμων
4.017.218 5.773.595

 
 

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

 

` 31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

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.  
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14 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

             (€)              (€)

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Ομολογιακό Δάνειο                    19.424.787   0
Σύνολο δανείων                    19.424.787   0

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ομολογιακό Δάνειο 5.540.554                                         0   

Λοιπός Τραπεζικός Δανεισμός                    11.600.000                         27.000.000   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                    17.140.554                         27.000.000   

Σύνολο δανεισμού 36.565.341 27.000.000  
 
Η Εταιρεία τον Ιανουάριο του 2021 σύναψε σύμβαση Ομολογιακού Δανείου €25 εκ.  με την Alpha Bank πενταετούς 
διάρκειας με περίοδο χάριτος το πρώτο έτος από την ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου. Η αποπληρωμή 
του Δανείου θα γίνει σε εννέα εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις και  οι δείκτες που ορίζονται από την Σύμβαση κατά την 
31/12/2021 τηρούνται πλήρως. 
 
Η Εταιρεία έχει διαθέσιμα τα ακόλουθα όρια πίστωσης προκειμένου να συμβάλλουν στις ανάγκες χρηματοδότησης 
του κεφαλαίου κίνησης: 
 

Αχρησιμοποίητα όρια πίστωσης ( € ) 31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

Βραχυπρόθεσμα όρια πίστωσης 63.915.806 30.968.784  
 
    
 
 

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: 

    



 
 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2021 
σύμφωνα με τα ΔΠΧA όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   71
   

  

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

Αναμορφωμένα [1]

Μεταβολές έτους για αποζημιώσεις προσωπικού         (€)         (€)

1/1/2020 2.551.417

Επίδραση λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (1.465.024)

Καθαρή υποχρέωση, αρχή του έτους 1.219.867 1.086.393

Κόστος υπηρεσιών 117.880 114.890

Χρηματοοικονομικό κόστος 5.351 9.370

Αναλογιστικό( Κέρδος)/Ζημιά 11.385 20.765

Διακανονισμοί/Περικοπές/Τερματισμοί/Ζημιά(Κέρδος) 6.915 18.448

Παροχές πληρωθείσες απευθείας από την Εταιρία (195.000) (30.000)

Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημιά εμπειρίας

Συνολική υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 1.166.398 1.219.867

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 1.166.398 1.219.867

Καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης 1.166.398 1.219.867  
 
 

31 Δεκεμβρίου  2021
31 Δεκεμβρίου 2020

Αναμορφωμένα [1]

Επανεκτιμήσεις
Κέρδος / (ζημιά) από αλλαγή υποθέσεων (17.117)

Κέρδος / (ζημιά) διαφορετικής εμπειρίας (11.385) (3.648)

Συνολικό Κέρδος / (ζημιά) αναγνωρισθέν στα Λοιπά Συνολικά 

εισοδήματα 
(11.385) (20.765)

 
 

  

Ποσά αναγνωρισθέντα στην κατάσταση συνολικoύ εισοδήματος

Κόστος υπηρεσιών 117.880 84.890

Καθαρός τόκος 5.351 9.370

Διακανονισμοί/Περικοπές/Τερματισμοί/Ζημιά(Κέρδος) 6.915 18.448

Συνολικό κόστος 130.146 112.709
 

 

 
Οι βασικές παραδοχές απεικονίζονται στο παρακάτω πίνακα: 
            

Μεσο-σταθμικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν

Επιτόκιο προεξόφλησης Σταθερό 0,40% Σταθερό 0,40%

Ποσοστό αύξησης μισθοδοσίας 0,70% 0,70%

Πληθωρισμός 1,7% 1,7%

Μέση αναμενόμενη απομένουσα εργασιακή ζωή 17,0 17,7  
 

Ο βαθμός ευαισθησίας των συνολικών υποχρεώσεων για συνταξιοδότηση προσωπικού ως προς τις μεσοσταθμικές 
παραδοχές είναι ως εξής: 
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Μεταβολή παραδοχής

Επίπτωση στη 

συνολική υποχρέωση

Επιτόκιο προεξόφλησης Αύξηση κατά 0,5% Μείωση κατά 2%

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

Επιτόκιο προεξόφλησης Μείωση κατά 0,5% Αύξηση κατά 2%

Ποσοστό μείωσης μισθοδοσίας Μείωση κατά 0,5% Μείωση κατά 0%  
 
 

 

16 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

Υπόλοιπο έναρξης 1η Ιανουαρίου 2.513.340 1.802.727

-Χρησιμοποιήση προβλέψεων / 

Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους 

κατασκευαστικού αντικειμένου

(272.681) 272.681

-Επιπρόσθετες προβλέψεις  για νομικές 

υποθέσεις
119.798 699.810

-Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

νομικών υποθέσεων
(128.394)

-Χρησιμοποιημένες προβλέψεις νομικών 

υποθέσεων στη διάρκεια της χρήσης
(8.373) (133.483)

-Πρόβλεψη τελών ΚΕΔΕ 3.497.265

Τελικό υπόλοιπο  5.849.350 2.513.340

Νομικές & Λοιπές προβλέψεις

 
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας  προκειμένου να εναρμονιστεί την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123679/3381 του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (η Απόφαση), που ρυθμίζει τους όρους και τη διαδικασία απόδοσης από  τους 
Διαχειριστές Διανομής Φυσικού Αερίου, προς την ΚΕΔΕ, του ειδικού τέλους του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 που 
άρθρου 5 του ν. 2364/1995 για τα έτη 2019 και 2020 (Το Ειδικό Τέλος 10% επί των μερισμάτων) έλαβε ως 
πρόβλεψη τελών ΚΕΔΕ επί του αποτελέσματος χρήσης 2021 το  ποσό  3.497.265,10 Ευρώ. Το ποσό της πρόβλεψης 
ταξινομήθηκε στα «Λοιπά Έξοδα» στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων. 
 

 

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 έως την 31-12-2043.  
 

Αρχικό υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 3.305.159

Τέλη σύνδεσης τιμολογηθέντα κατά τη διάρκεια της χρήσης 0

Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης κατά τη διάρκεια της 

χρήσης
(130.029)

Υπόλοιπο στις 31  Δεκεμβρίου  2020 3.175.131

Αρχικό υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 3.175.131

Τέλη σύνδεσης τιμολογηθέντα κατά τη διάρκεια της περιόδου 316.515

Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης κατά τη διάρκεια της 

περιόδου
(136.919)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2021      3.354.726   
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18 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

             (€)              (€)

Προμηθευτές-Πιστωτές 9.217.214 9.260.207

Λοιπές υποχρεώσεις 4.530.695 5.433.937

Υποχρεώσεις Συμβάσεων 1.479.515 552.525

15.227.424 15.246.669

Λοιπές υποχρεώσεις 31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

             (€)              (€)

'Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 1.438.218 1.210.281

Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη και 

ασφαλιστικούς οργανισμούς
471.729 904.509

Υποχρεώσεις προερχόμενες από 

πραγματοποιημένο μη πιστοποιημένο 

κατασκευαστικό αντικείμενο

1.975.000 2.777.431

Λοιπές Υποχρεώσεις 445.418 342.166

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 200.330 199.550

4.530.695 5.433.937

Στις

 
 

Στα έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα, περιλαμβάνονται ποσά για δεδουλευμένα έξοδα και τόκους που αφορούν την 
συγκεκριμένη περίοδο.  
 
 
19 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
  
Το βασικό έσοδο της Εταιρείας 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. 1428/2020 απόφασης της ΡΑΕ.  
Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 το συνολικό έσοδο διανομής ανήλθε σε €61.467.658 (1/1 
έως 31/12/2020 € 59.430.284) το έσοδο από το σκέλος της Ενέργειας ανήλθε σε €49.123.302   
(Συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης τιμολογήσεων Δεκεμβρίου €9,4 εκ.) και από το σκέλος της Δυναμικότητας σε 
€12.344.356 (Συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης τιμολογήσεων Δεκεμβρίου €1,08 εκ).  
Βάσει της μεθοδολογίας του υπολογισμού της ταρίφας διανομής και του ισχύοντος Κανονισμού Τιμολόγησης,  της 
απόφασης της ΡΑΕ 1428/2020 (ΦΕΚ 4925/09-11-2020), 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  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

         (€)          (€)

Αμοιβές προσωπικού 8.466.761 8.720.687

Εργοδοτικές εισφορές 2.295.967 2.562.665

Ασφάλιστρα προσωπικού & Δαπάνες 

συνταξιοδότησης - Πρόγραμματα 

καθορισμένων παροχών

1.047.495 848.705

Λοιπές προβλέψεις παροχών προσωπικού                               866.027                                874.946   

Λοιπά έξοδα 656.829 575.092

13.333.079 13.582.094

Για τη Χρήση που έληξε

 
 

21 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31 Δεκεμβρίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020

€ €

Έξοδα Διαφήμισης και Προβολής 689.363 572.267

Εξοδα τρίτων 4.064.549 3.759.562

Έξοδα Επιδότησης 1.243.500 2.050.955

Ενοίκια 125.231 171.879

Ασφάλιστρα 686.234 565.056

Έξοδα Συντήρησης/Επισκευής 1.519.838 1.444.195

Λοιπά Έξοδα 4.315.466 1.103.947

Λοιπά Έξοδα 12.644.181 9.667.861

Για τη Χρήση που έληξε

 
 

Επί  της γραμμής  Λοιπά Έξοδα   συνολικού ποσού    €4.315.466  εμπεριέχεται  με Απόφαση της Διοίκησης της 
Εταιρείας  ως πρόβλεψη εξόδου επί του αποτελέσματος χρήσης 2021  ποσό  €3.497.265,10, σύμφωνα με την με 
αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123679/3381 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (η Απόφαση), που ρυθμίζει 
τους όρους και τη διαδικασία απόδοσης από  τους Διαχειριστές Διανομής Φυσικού Αερίου, προς την ΚΕΔΕ, του 
ειδικού τέλους του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 που άρθρου 5 του ν. 2364/1995 για τα έτη 2019 και 2020 (Το 
Ειδικό Τέλος 10% επί των μερισμάτων). 
 

 
22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Οι Προβλέψεις περιόδου  αναλύονται ως ακολούθως: 
 

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (40.339) (23.015)

Πρόβλεψη Νομικών υποθέσεων (111.425) (437.933)

Προβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 15.902 (2.059)

Προβλέψεις Εκτακτών Κινδύνων 

Κατασκευαστικού Έργου
(272.681)

Προβλέψεις Χρήσης (135.862) (735.687)   
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23 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
  

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

31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

(€) (€)

Έσοδα από τόκους :

- Τόκοι καταθέσεων 3.695 12.187

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.695 12.187

Έξοδα από τόκους :

- Τόκοι & έξοδα ομολογιακού δανείου (515.125)

- Λοιποί τόκοι και έξοδα τραπεζών (128.640) (157.137)

- Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών εξόδων 

(Ομολόγιακο Δάνειο)
34.659

-Τόκοι από χρήση παγίων  ΔΠΧΑ 16 (96.378) (101.356)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (705.484) (258.493)

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (701.789) (246.306)

Για τη Χρήση που έληξε

 
 

 
24 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 22% για την 
χρήση 2021 (24% το 2020). 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  2021
31 Δεκεμβρίου 2020

Αναμορφωμένα

(€) (€)

Τρέχων φόρος της χρήσης 5.973.818 6.130.796

Διαφορές Φόρου Εισοδήματος 

προηγούμενης χρήσης
75.897 (9.576)

Αναβαλλόμενος φόρος (504.047) 186.571

Φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα 

χρήση
5.545.668 6.307.791

 
 
 

 

Β) Η συμφωνία φόρου εισοδήματος της περιόδου 31.12.2021 και 31.12.2020 έχει ως  ακολούθως: 
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31 Δεκεμβρίου  2021
31 Δεκεμβρίου 2020 

Αναμορφωμένα

(€) (€)

Κέρδη προ φόρων 24.016.911 25.203.323

Φόρος βάσει του ονομαστικού συντελεστή 

22%(2021) 24%(2020)
5.283.720 6.048.798

Διαφορές που προκύπτουν από την αλλαγή του 

φορολογικού συντέλεστη από 24%(2020) σε 22% 
143.459

Φορολογικές επιδράσεις:

Έσοδα μη φορολογητέα (206.249) (12.840)

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 321.205 215.646

Λοιπές προσαρμογές (72.364) 65.764

Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης 75.897 (9.576)

Φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα χρήση 5.545.668 6.307.791

Πραγματικός Φορολογικός Συντελεστής 23,09% 25,03%

Για την περίοδο  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 ώστε να λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α σύμφωνα με τo Νόμο 4174/2013 για την Χρήση 2021. 
Για τις χρήσεις 2009-2015 έχουν παραγραφεί οι οποιεσδήποτε φορολογικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τον 
φόρο εισοδήματος. Για τις  χρήσεις  2011 μέχρι και 2020 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  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

Δίκτυο υπό κατασκευή 3.567.768 5.786.315
3.567.768 5.786.315  

 
 

 
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: 
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31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

         (€)          (€)

Εντός δωδεκαμήνου 16.912 4.359

Για περισσότερους από 12 μήνες

και λιγότερο από 5 έτη
43.554 12.973

Περισσότερο από 5 έτη 32.431 38.918

Σύνολο 92.897 56.249  
 
 

Πιθανές μελλοντικές υποχρεώσεις 
 

Σε συνέχεια αιτήματος της Ενώσεως Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

(ΡΑΕ) με την υπ. αριθ. 1058/2020 απόφασή της,  αποφάσισε τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων προς Επιλέγοντες 

Πελάτες, οι οποίοι κατά τη περίοδο 14.08.2015 – 01.12.2016 χρεώθηκαν τιμολόγιο διανομής 4€/ΜWh, βάσει της 

οικείας διάταξης του Ν.4336/2015.  
Οι εν λόγω Επιλέγοντες Πελάτες (δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων), με βάση την Απόφαση, θα πρέπει να 
λάβουν επιστροφή των ποσών σε συνέχεια γραπτής αίτησης προς τους Διαχειριστές. Η Εταιρεία δύναται να 
καταβάλει το καταβλητέο ποσό σε δόσεις, σε περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της 
Απόφασης.  
Η Εταιρεία, κατά την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία, υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση αναθεώρησης τις ανωτέρω 
απόφασης, στις 23.09.2020. 

Σε συνέχεια με την επιστολή ΡΑΕ Ο-84766/02.11.2020, η Εταιρεία ενημερώθηκε από την Αρχή ότι η ΡΑΕ, κατά τις 

από 22/10/2020 και 29/10/2020 συνεδριάσεις της Ολομέλειάς της, αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης 

αναθεώρησης που υπέβαλε η  ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε κατά της Απόφασης 1058/2020. 

Οι κύριες ενέργειες σχετικά με την υπόθεση είναι: 

 

• Τον Ιανουάριο 2021, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την υπ. αρ. 1479/2020 Απόφασή της 

έθεσε νέο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την εφαρμογή της Απόφασης. 

• Τον Ιούνιο 2021, με την απόφαση της Αρχής (Ο-88141) η Εταιρεία κλήθηκε να εντάξει στο καθεστώς 

αντιστάθμισης, Επιλέξιμους Πελάτες που είχαν σε ισχύ, συζευγμένες συμβάσεις προμήθειας και 

διανομής και να υπολογίσει εκ νέου τα σχετικά ποσά βάσει νέων οδηγιών. 

• Τον Νοέμβριο 2021, με την Απόφαση 727/2021, η Ρυθμιστική Αρχή ενημέρωσε την Εταιρεία με τα 

τελικά ποσά αντιστάθμισης προς τους Επιλέγοντες Πελάτες, απορρίπτοντας τις χρεώσεις αντίστοιχα 

των ποσών για τα οποία έπρεπε να αποζημιωθεί η Εταιρεία. 

 

Σε συμμόρφωση με το διατακτικό των ως άνω  Αποφάσεων, η Εταιρεία παρείχε στην Αρχή όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, ενώ παράλληλα έχει ασκήσει κατά αυτών όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ελληνική 

νομοθεσία. Ειδικότερα η Εταιρεία έχει καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο για την ακύρωση των ως άνω 

αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής. 
Περαιτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας, με βάση την πιο πρόσφατη γνώμη των νομικών της συμβούλων 10/1/2022, 
εκτιμά ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακύρωσης είναι βάσιμοι και οι υπ’αριθ. 1058/2020 και 727/2021 αποφάσεις της 
ΡΑΕ θα ακυρωθούν από το δικαστήριο. 
 
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: 
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31 Δεκεμβρίου  2021 31 Δεκεμβρίου 2020

         (€)          (€)

Υπόλοιπα με συνδεόμενα μέρη

(α) Απαιτήσεις από ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε 72.569                                  39.175   

(β) Απαιτήσεις από ( Φυσικό Αέριο -Ε.Ε.Ε.) 14.247.676 13.119.191

(γ) Απαιτήσεις από  ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε                                15.697   14.746

(δ) Απαιτήσεις από ΔΕΔΑ 3.269                                    3.041   

(ε) Απαιτήσεις από ELPEDISON 528.139                               379.387   

Συνολικές Απαιτήσεις 14.867.349 13.555.541

(α) Υποχρεώσεις προς ΔΕΔΑ                                17.611   40.762

(β) Υποχρεώσεις προς ( Φυσικό Αέριο -Ε.Ε.Ε.) 42.667 9.885 

(γ) Υποχρεώσεις προς ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε                              140.051   148.902 

200.330 199.550

Στις

 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη          (€)          (€)

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

- Αγορές /ΔΕΔΑ                                99.675                                    40.476   

-Δικαστικά έξοδα Φυσικό Αέριο -Ε.Ε.Ε.                                        75   1.151

-Λοιπές υπηρεσίες από ΔΕΠΑ                              310.516   120.083

-Λοιπές υπηρεσίες από Φυσικό Αέριο -Ε.Ε.Ε.                                           -   4.781 

-Από παροχή φυσικού αερίου  (Φυσικό Αέριο -Ε.Ε.Ε.)                                  1.539   2.049 

-Από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Φυσικό Αέριο -

Ε.Ε.Ε.)
178.188 117.929

589.993 286.469

β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020

-Έσοδα Διανομής ( Φυσικό Αέριο -Ε.Ε.Ε.)                        50.316.836                            51.657.109   

-Έσοδα Διανομής ( ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. )                              368.205                                 219.149   

-Έσοδα Διανομής ( ELPEDISON )                          1.811.647                              1.396.454   

-Προαιρετικές Υπηρεσίες  προς  ELPEDISON                                17.945                                      7.132   

-Μεταπωλητικές Υπηρεσίες ( Φυσικό Αέριο -Ε.Ε.Ε. )                              118.390                                    93.200   

-Πωλήσεις  Υπηρεσιών( ΔΕΔΑ Υποδομών)                                28.620                                    14.746   

-Πωλήσεις Υλικών ( ΔΕΔΑ)                                  2.636                                      2.452   

-Υποστηρικτικές Υπήρεσίες ΔΕΔΑ                                           -   33.717

-Προαιρετικές Υπήρεσίες ΔΕΔΑ 24.506 283.865

52.688.786 53.707.824  
 

γ) Απολαβές Διοίκησης 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020

-Αμοιβές Διοίκησης 162.640 159.565

Σύνολο 162.640 159.565  
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27 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών A.E.  
(μοναδικής μετόχου της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής  Μ.Α.Ε. ΕΔΑ Αττικής) με την ανακήρυξη της εταιρείας « 
Italgas  S.P.A.» ως Προτιμητέου Επενδυτή για τη συναλλαγή από τα   Διοικητικά Συμβούλια των  μετόχων της υπό 
ιδιωτικοποίηση εταιρείας, ήτοι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) σε 
ποσοστό 65% και την εταιρεία  «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»  (ΕΛΠΕ) σε ποσοστό 35%.  Η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας Ιδιωτικοποίησης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά της Ουκρανίας. 
Δεδομένου ότι και οι δύο χώρες είναι δύο από τους βασικούς επιχειρηματικούς εταίρους στην αγορά Φυσικού 
Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις 
σχετικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της. 
Τέλος η εταιρεία μας δεν έχει άμεσες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές με τα δυο ανωτέρω κράτη. 
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