
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία: Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών Νίκας Σωτήριος Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.desfa.gr ∆ασκαλοπούλου Αικατερίνη Μέλος ∆.Σ.

Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό συµβούλιο των Ετήσεων Οικονοµικών Καταστάσεων: 09 Φεβρουαρίου 2017 Ματράγκος Ευάγγελος Μέλος ∆.Σ.
Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής: Μπατσούλης Γεώργιος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14001 Χολέβας Κωνσταντίνος Μέλος ∆.Σ.
Ελεγκτική Εταιρία: Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. Α.Μ.ΣΟΕΛ 156 Παπαλέξης Χρήστος Μέλος ∆.Σ.
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη (έµφαση θέµατος) Αλεξόπουλος Γεώργιος Μέλος ∆.Σ.

Μαρκάκης Εµµανουήλ Μέλος ∆.Σ.

Σαµουηλίδης Ιωάννης Μέλος ∆.Σ.

  

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

31/12/2016 31/12/2015 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων 46.264 25.348

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.252.743 1.281.918 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 14.531 15.864 Αποσβέσεις 56.903 56.777

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 615 616 Προβλέψεις (2.687) 3.143

Αποθέµατα 17.852 21.478 Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0

Απαιτήσεις από πελάτες 72.879 65.807 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (11.675) (12.622)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 145.894 65.601 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.504.515 1.451.283 ∆ιαγραφές παγίων 5.141 579

Ζηµιές από πώληση παγίων 0 0

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.491) (1.400)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
10.770 14.069

Μετοχικό κεφάλαιο 639.051 639.051
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης 213.380 187.143 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.626 2.319

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 852.431 826.194 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7.073) 11.494

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 222.823 209.562 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 17.254 (9.297)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 324.713 331.517 Μείον:

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 26.739 32.697 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (10.770) (14.069)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 77.809 51.312 Καταβεβληµένοι φόροι 0 (181)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 652.084 625.088 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 106.262 76.160

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.504.515 1.451.283 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0 0

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (31.536) (49.284)

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2.364 12.359

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 1.491 1.400

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (27.682) (35.525)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.303 (32.697)

Μερίσµατα πληρωθέντα (5.589) (6.605)

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.714 (39.303)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 80.294 1.332

Κύκλος εργασιών 169.652 149.158 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 65.601 64.268

Μικτά κέρδη 46.306 28.175 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 145.894 65.601

Κέρδη   προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 59.019 37.745
Κέρδη  προ φόρων 49.786 25.145

Μείον Φόροι 15.459 8.438

 Κέρδη  µετά από φόρους (Α) 34.326 16.707

-Ιδιοκτήτες  µητρικής 34.326 16.707

Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα µετά από φόρους (Β) (2.500) 144

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 31.826 16.851 31/12/2016 31/12/2015

-Ιδιοκτήτες  µητρικής 31.826 16.851 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 826.194 816.129

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 31.826 16.851

Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 4,7290 2,3017 Λοιπές προσαρµογές 0 (181)
Κέρδη   προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 104.247 81.900 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (5.589) (6.605)

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2016  και 31/12/2015  αντίστοιχα) 852.431 826.194

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10) Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών - ∆ΛΠ 24  

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 132.845

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 30.292

Απαιτήσεις 25.842

Υποχρεώσεις 36.275

Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών ∆.Σ 114

Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών Ε.Σ 119

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Α. ΝΙΚΑΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 598845

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 – 359, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.desfa.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση 

ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

1) Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2016 έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονοµικών καταστάσεων  της 31ης ∆εκεµβρίου 2015.

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Μέλος ∆.Σ.

3) Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας  χρήσης ανέρχεται σε 219 άτοµα. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ανερχόταν σε 223 

άτοµα.

2) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

4) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η µητρική εταιρεία ∆ΕΠΑ 

Α.Ε. έχει έδρα την Ελλάδα και συµµετέχει 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
5) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2013 (σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ.5 ν.2238/1994) και έως τη χρήση 2015 (σύµφωνα µε το άρθρο 65α του ν.4174/2013) όπως  αναφέρεται στην σηµείωση 28.3.2 των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

8) Η εταιρεία συµµετέχει στην SOUTH STREAM ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ µε ποσοστό 50%, οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης

9) Το θέµα έµφασης στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο θέµα ελέγχου της αποµείωσης της αξίας των παγίων µε βάση την αξία χρήσης τους. Έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται θέµα 

αποµείωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

   Γ.Ε.ΜΗ. : 7483601000

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6) Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας συνολικού ύψους 50.832 χιλ. ευρώ. Ο λογιστικός χειρισµός που ακολουθείται για τις αγωγές περιγράφεται στη σηµείωση 28.1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

                                          Α.∆.Τ. Π 761310

7) Υφίστανται εκκρεµείς δεσµεύσεις από συµβόλαια που έχει συνάψει η εταιρεία µε προµηθευτές κυρίως για την κατασκευή και επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 147.990

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

A.∆.Τ. ΑΒ 658459

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         Α.∆.Τ. Ξ 289380

   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡ∆ΟΜΑΤΕΑΣ                                 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ∆. ΜΟΥΓΙΟΥ


