
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 162/2019 
Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των 

στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, κα-

θώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κα-

τάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστη-

ριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και 

φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων 

Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4001/2011.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 28-1-2019 και την 29-1-2019)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την Οδηγία 2009/72/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενερ-
γείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ»
(L 211/55), ιδίως του άρθρου 22 αυτής.

2. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ-
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009).

3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) όπως 
ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 89, (παρά-
γραφος 3) και του 141 (παράγραφος 2) του νόμου αυτού.

4. Tnν αριθμ. 332/2016 απόφαση ΡΑΕ αναφορικά με 
την Έγκριση των Αρχών και Κανόνων του Λογιστικού 
Διαχωρισμού των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ΔΕΠΑ Α.Ε, ΕΠΑ 
Αττικής ΑΕ, ΕΠΑ, Θεσσαλίας Α.Ε. κα ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
ΑΕ., βάσει των άρθρων 80Α και 89 του ν.4001/2011.

5. Τις αποφάσεις ΡΑΕ 43/2014, 266/2014, 124/2017, 
301/2017, 356/2017 και 357/2017 αναφορικά με την 
Έγκριση Αρχών και Κανόνων κατανομής Ενεργητικού - 
Παθητικού και Δαπανών - Εσόδων για την κατάρτιση των 
λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων 
Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων ηλεκτρισμού.

6. Την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-71873/15.05.2018 επιστολή 
της ΡΑΕ προς τις εταιρίες - προμηθευτές λιανικών αγο-
ρών για την υποβολή εισήγησης σχετικά με τους Πάγιους 
Κανόνες Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και 
Παθητικού και των Δαπανών και Εσόδων, για την Κατάρ-
τιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προ-

μήθειας των Οριζόντιων Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011.

7. Τα αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-243933/3.8.2018, Ι-243591/
27.7.2018, Ι-242928/17.7.2018, Ι-242858/ 6.7.2018, 
Ι-242257/4.7.2018, Ι-242221/3.7.2018, Ι-242107/3.7.2018, 
Ι-241538/25.6.2018, Ι-240896/ 13.6.2018 έγγραφα που 
υποβλήθηκαν από τους παρόχους σε απάντηση του 
σχετικού 6.

8. Τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά 
με την παρούσα απόφαση από τις 09.11.2018 έως και 
την 5.12.2018

9. Τα αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-249950/26.11.2018, Ι-250020/
27.11.2018, Ι-250053/27.11.2018, Ι-250192/ 29.11.2018, 
I-250522/05.12.2018, I-250601/06.12.2018, σχόλια που 
υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Επί του κανονιστικού πλαισίου
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4001/2011 όπως 
ισχύει, οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις τηρούν χωρι-
στούς λογαριασμούς, Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτε-
λεσμάτων, για κάθε μια από τις δραστηριότητες Παραγω-
γής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, 
οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο του 
άρθρου 141 του νόμου, προβλέπεται ότι στους λογαρια-
σμούς αυτούς, πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που 
προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς Συστήματος 
Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής. Τέλος, οι επιχειρήσεις 
αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες 
δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στον τομέα της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Συναφώς στην παράγραφο 3 ορίζε-
ται ότι, οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν 
τους κανόνες κατανομής Ενεργητικού - Παθητικού και 
Δαπανών - Εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την 
κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών. Περαιτέρω, προ-
βλέπεται ότι η ΡΑΕ εγκρίνει τις Αρχές και τους Κανόνες 
Κατανομής οι οποίοι εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις 
αυτές, καθώς και την τροποποίησή τους, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρού-
μενων επιδοτήσεων ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επειδή, συναφώς στον τομέα του φυσικού αερίου και 
ειδικότερα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89 
του ν. 4001/2011 ορίζεται ότι: «3. Οι Ολοκληρωμένες 
Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου τηρούν χωριστούς λογα-
ριασμούς για τις δραστηριότητες Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου, Εγκατάστασης ΥΦΑ, Εγκατάστασης Αποθήκευ-
σης Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυσικού Αερίου και άλ-
λων δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, καθώς και ενιαίο 
λογαριασμό για τυχόν άλλες δραστηριότητες τους, εκτός 
του τομέα Φυσικού Αερίου, όπως ακριβώς θα έπρατταν 
αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετι-
κές επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις, 
οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού. Οι χωριστοί λογαριασμοί που προ-
βλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο περιλαμβάνουν 
ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για 
κάθε δραστηριότητα. 4. Για την κατάρτιση των χωριστών 
λογαριασμών οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού 
Αερίου εφαρμόζουν πάγιους κανόνες κατανομής του 
ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και 
εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. 
Οι κανόνες αυτοί τροποποιούνται μετά από έγκριση της 
ΡΑΕ, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι». Στο πλαίσιο 
αυτό η ΡΑΕ, εξέδωσε την απόφαση 332/2016 σχετικά με 
την Έγκριση των Αρχών και Κανόνων του Λογιστικού 
Διαχωρισμού των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ΔΕΠΑ Α.Ε, ΕΠΑ 
Αττικής ΑΕ, ΕΠΑ, Θεσσαλίας Α.Ε. κα ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
ΑΕ.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011, 
ως «Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση» νοείται «η 
επιχείρηση που ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστη-
ριότητες παραγωγής με σκοπό την πώληση ή μεταφορά 
ή διανομή ή προμήθεια ηλεκτρικής ενεργείας, και μια 
δραστηριότητα εκτός του τομέα της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας» και ως Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση 
Φυσικού Αερίου, «η επιχείρηση που ασκεί τουλάχιστον 
μία από τις δραστηριότητες παραγωγής, Μεταφοράς, 
Διανομής, Προμήθειας, Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου 
ή προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ 
και (τουλάχιστον) μία άλλη (επιχειρηματική) δραστηριό-
τητα εκτός του τομέα του Φυσικού Αερίου».

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μια οριζόντια ολο-
κληρωμένη επιχείρηση κατά την έννοια που αποδίδεται 
στο άρθρο 2 του ν. 4001/2011, η οποία ασκεί παράλληλα 
τη δραστηριότητα της προμήθειας στον τομέα του φυ-
σικού αερίου και στον τομέα του ηλεκτρισμού, υπάγεται 
στις υποχρεώσεις τήρησης λογιστικά διαχωρισμένων κα-
ταστάσεων για την άσκηση των δύο τομέων δραστηριο-
τήτων της, και συνεπώς υπόκειται σε κανόνες κατανομής 
για τη διάσπαση των ενιαίων οικονομικών καταστάσεων 
της δραστηριότητας της προμήθειας. Οι διαχωρισμέ-
νες αυτές οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να απει-
κονίζουν την περιουσιακή δομή, τις απαιτήσεις και τις 
υποχρεώσεις της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
της προμήθειας φυσικού αερίου της επιχείρησης, όπως 
αυτές θα συντάσσονταν εάν ασκούνταν από διαφορε-
τικές επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις, 
οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού. Η εταιρία, οφείλει να τηρεί χωριστούς 

λογαριασμούς για τη δραστηριότητα τη προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας και τη δραστηριότητα προμήθειας 
φυσικού αερίου και ενοποιημένους λογαριασμούς με 
απεικόνιση σε διακριτή στήλη ως ΛΟΙΠΑ για τις άλλες 
δραστηριότητες τη προμήθειας που δεν εμπίπτουν στον 
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

ΙΙ. Επί των γενικών Αρχών και τη μεθοδολογία
Επειδή, οι Εταιρείες καταρτίζουν, υποβάλουν προς 

έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές τους 
καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του ν. 4548/2018 
(ΦΕΚ Α 104/13.6.2018), καθώς και των νόμων ν. 3229/
2004 και ν. 3301/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ / IFRS).

Επειδή, στην παράγραφο 4 του άρθρου 141 του ν. 4001/
2011 ορίζεται για τις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας ότι: 
«Οι ελεγκτές των Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων ελέγ-
χουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται 
στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δρα-
στηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις 
και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το πιστο-
ποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται, 
ιδίως, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής για 
το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρηση της 
υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2, προς αποφυγή των 
διακρίσεων και των σταυροειδών επιδοτήσεων, μεταξύ 
των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκρισή τους 
από τη γενική συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις 
μαζί με το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους 
χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η 
ΡΑΕ μπορεί να προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους για 
την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από 
το άρθρο αυτό και για το σκοπό αυτόν έχει δικαίωμα 
πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλε-
κτρικής ενέργειας».

Επειδή, στην παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4001/
2011 ορίζεται για τις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας ότι: 
«Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο προ-
σάρτημα ή στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους και ισχύοντες 
κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστά-
σεις για κάθε δραστηριότητα, τις σημαντικές πράξεις 
που έχουν πραγματοποιήσει με τις Συνδεδεμένες επι-
χειρήσεις ή με επιχειρήσεις, στη μετοχική σύνθεση των 
οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική 
με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. 
Αντίγραφο του προσαρτήματος τηρείται στα γραφεία 
της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού. Συ-
μπληρωματικά με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, κα-
θώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3229/2004 και 
3301/2004 που αφορούν στη δημοσίευση των οικονομι-
κών καταστάσεων, οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα 
χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέ-
πεται από το άρθρο αυτό, δημοσιεύονται με τις ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης».

Επειδή, συναφώς για τον τομέα του φυσικού αερίου 
εισάγονται όμοιες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 89 του ν. 4001/2011 ορίζε-
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ται ότι: «Οι ελεγκτές της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης 
ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που τηρού-
νται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγρά-
φων, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες 
αυτές ασκούνταν από διαφορετικά νομικά πρόσωπα, 
ελέγχοντας και την ορθή εφαρμογή των κανόνων κατα-
νομής και υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση 
της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και στη ΡΑΕ το πόρισμα 
του ελέγχου τους. Η ΡΑΕ έχει το δικαίωμα διεξαγωγής, 
οποτεδήποτε, έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση της 
τήρησης των διατάξεων του άρθρου αυτού». Συναφώς, 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 89 του ν. 4001/2011 
ορίζεται για τις εταιρίες φυσικού αερίου ότι: «Οι Ολο-
κληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου παραθέτουν, 
στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεών τους, 
τους εγκεκριμένους και ισχύοντες κανόνες κατανομής, 
τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε δραστη-
ριότητά τους, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγ-
ματοποιήσει με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ή με επι-
χειρήσεις στη μετοχική σύνθεση των οποίων μετέχουν 
οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική με τους χωριστούς 
λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. Το προσάρτημα 
δημοσιεύεται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 
Ολοκληρωμένης Επιχείρησης».

Επειδή, για τους λογαριασμούς που αφορούν στις 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στην παράγραφο 9 
του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι: «Οι 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου 
οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στους 
οποίους απεικονίζονται τουλάχιστον τα οικονομικά 
ανταλλάγματα που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές 
για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας. Η ΡΑΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής».

Επειδή, κρίνεται ότι δεν συνιστά ορθό ρυθμιστικό 
μέτρο για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η δι-
αφοροποίηση των κανόνων κατανομής ανά εταιρεία, 
καθώς δύναται να επιφέρει σημαντική πολυπλοκότητα 
και αδυναμία εξαγωγής συγκριτικών αποτελεσμάτων, η 
ΡΑΕ κρίνει αναγκαίο να εγκρίνει κοινούς κανόνες κατανο-
μής για όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν παράλληλα τη 
δραστηριότητα της προμήθειας στον τομέα του φυσικού 
αερίου και στον τομέα του ηλεκτρισμού, με στόχο να 
επιτευχθεί συνοχή των κανόνων λειτουργίας της αγοράς 
ενέργειας, που θα διευκολύνει τη δραστηριοποίηση των 
συμμετεχόντων σε αυτήν καθώς και θα διευκολύνει τον 
εποπτικό ρόλο της Αρχής ως προς την εφαρμογή των 
κανόνων αυτών.

Επειδή, προς επιδίωξη του προαναφερόμενου σκο-
πού, η ΡΑΕ ζήτησε με την υπ.αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-71873/
15.5.2018 επιστολή (σχετικό 6) από τις εταιρίες που 
ασκούν τη δραστηριότητα της προμήθειας, την υποβολή 
εισήγησης σχετικά με τους Πάγιους Κανόνες Κατανομής 
των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού και των 
Δαπανών και Εσόδων, για την Κατάρτιση Χωριστών Λο-
γαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας των Ορι-
ζόντιων Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4001/2011.

Επειδή, σε συνέχεια της υποβολής των ως άνω σχετι-

κών εισηγήσεων (σχετικό 7) ακολούθησε διεξαγωγή δη-
μόσιας διαβούλευσης σχετικά με τους κανόνες κατανο-
μής οριζόντιας ολοκληρωμένης επιχείρησης που ασκεί 
παράλληλα τη δραστηριότητα της προμήθειας στον το-
μέα του φυσικού αερίου και στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας επί της οποίας υποβλήθηκαν ως προτάσεις τα 
έγγραφα του σχετικού 9 τα οποία ελήφθησαν υπόψη από 
την Αρχή κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της.

Για τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα 

άρθρα 89 και 141 του ν.4001/2011,
1. Tην έγκριση των Αρχών και Κανόνων Κατανομής 

των στοιχείων του Ενεργητικού - Παθητικού, καθώς και 
των Δαπανών - Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών 
Λογαριασμών της Δραστηριότητας της Προμήθειας σε 
ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολο-
κληρωμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το κείμενο που 
ακολουθεί με τα Παραρτήματά του και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

«...

Αρχές και Κανόνες Κατανομής των στοιχείων του 
Ενεργητικού - Παθητικού, καθώς και των Δαπανών - 
Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαρια-
σμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλε-
κτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια 
Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων

 Α. Εισαγωγή
Ο λογιστικός διαχωρισμός αφορά στη διάσπαση των 

ενιαίων οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης 
προμήθειας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
(Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση), σε επιμέρους 
οικονομικές καταστάσεις για κάθε μία από τις δραστη-
ριότητες της επιχείρησης.

Οι Επιχειρήσεις προμήθειας φυσικού αερίου και ηλε-
κτρικής ενέργειας τηρούν χωριστούς λογαριασμούς και 
συντάσσουν διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις για 
τις παρακάτω δραστηριότητες:

1) Δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου
2) Δραστηριότητα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οι χωριστοί εσωτερικοί λογαριασμοί θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνουν τις αναφορές ισολογισμού και κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης, όπως αυτές θα συντάσσονταν 
εάν ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις ακολου-
θώντας τα πρότυπα και τους κανόνες που τους διέπουν 
κατά περίπτωση.

Η κατάρτιση των διαχωρισμένων λογαριασμών θα γί-
νεται με κατανομή των στοιχείων των λογαριασμών της 
Επιχείρησης στους τομείς που δραστηριοποιείται, ήτοι 
στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και 
στον τομέα της προμήθειας φυσικού αερίου ή σε λοιπές 
δραστηριότητες.

Για τους λογαριασμούς που δεν είναι δυνατόν να 
κατανεμηθούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα, γιατί 
αφορούν είτε σε περισσότερες από μία δραστηριότητες 
είτε στο σύνολο της επιχείρησης προμήθειας φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. μηχανογράφηση, 
λογιστήριο), θα χρησιμοποιούνται οι Αρχές και οι Κανό-
νες κατανομής της παρούσας απόφασης.
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Β. Αρχές και Κανόνες Κατανομής Ενεργητικού - Παθη-
τικού, Δαπανών - Εσόδων

1. Γενικές Αρχές και Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία για την κατάρτιση των λογιστικά δια-

χωρισμένων λογαριασμών περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
βήματα:

Ι) Καθορισμός των διακριτών δραστηριοτήτων στις 
οποίες θα πρέπει να διαχωριστούν λογιστικά οι λογα-
ριασμοί της Επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Δραστηριότητα Προμήθειας 
Φυσικού Αερίου, Δραστηριότητα Προμήθειας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας).

II) Συλλογή λογαριασμών που άμεσα αποδίδονται στις 
διακριτές δραστηριότητες και προσάρτηση των λογα-
ριασμών αυτών (ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). Σε αυτό το στάδιο 
οι Λογαριασμοί του Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και 
Εξόδων διαχωρίζονται στις δραστηριότητες που αφο-
ρούν άμεσα. Σε περίπτωση που τα συστήματα της εται-
ρείας μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες μεταβλητές 
για την άμεση κατανομή κονδυλίων σε δραστηριότητες 
(ενδεικτικά κέντρα κόστους, επιχειρησιακές περιοχές/
business areas, εσωτερικές εντολές/internal orders), τότε 
ο προσδιορισμός και η ομαδοποίηση των λογαριασμών 
μπορεί να γίνεται βάσει αυτών των μεταβλητών.

III) Συλλογή λογαριασμών που δεν μπορούν άμεσα 
να συσχετισθούν και να κατανεμηθούν στις διακριτές 
δραστηριότητες.

IV) Επιμερισμός των λογαριασμών που δεν μπορούν 
άμεσα να συσχετισθούν και να κατανεμηθούν στις δι-
ακριτές δραστηριότητες βάσει κανόνων (ΕΜΜΕΣΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ), ώστε τελικώς να ενσωματωθούν με τους 
λογαριασμούς της δραστηριότητας που έχουν προκύψει 
από το σημείο II.

V) Σύνταξη διαχωρισμένων καταστάσεων αποτελε-
σμάτων χρήσεως των διακριτών δραστηριοτήτων της 
Επιχείρησης Προμήθειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.

VI) Σύνταξη διαχωρισμένων ισολογισμών των διακρι-
τών δραστηριοτήτων της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης

Ως λογαριασμός εννοείται το υπόλοιπο το οποίο πα-
ρουσιάζεται ανά γραμμή ισοζυγίου της Εταιρίας.

Σε περίπτωση που οι εταιρείες εκτελούν, εντός της 
δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλε-
κτρικής ενέργειας, και άλλες δραστηριότητες οφείλουν 
να καταρτίζουν διαχωρισμένους ισολογισμούς και κατα-
στάσεις αποτελεσμάτων χρήσης σε ξεχωριστή στήλη με 
την ένδειξη ΛΟΙΠΑ.

2. Μέθοδοι Κατανομής
2.1 Άμεση Κατανομή Λογαριασμών στις Δραστηριό-

τητες που ανήκουν
Το κριτήριο για την άμεση κατανομή είναι κυρίως η 

χρήση ή ο τρόπος δημιουργίας του συγκεκριμένου λογα-
ριασμού. Ο άμεσος τρόπος κατανομής λογαριασμού σε 
δραστηριότητα αφορά στην κατανομή δίχως τη χρήση 
ενδιάμεσου τρόπου καταμερισμού. Οι λογαριασμοί που 
αφορούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα κατανέμονται 
απευθείας και εξ’ ολοκλήρου στη δραστηριότητα αυτή.

Προκειμένου να συνταχθούν οι οικονομικές καταστά-
σεις διενεργούνται οι ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες 

πραγματοποιούνται στον ελάχιστο βαθμό λογαριασμού 
Γενικής Λογιστικής:

1) Διενεργείται καταγραφή των κέντρων κόστους-κέρ-
δους, ώστε να προσδιοριστούν τα όρια και οι σχέσεις με-
ταξύ των δραστηριοτήτων προμήθειας φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας.

2) Συμφωνούνται τα αθροίσματα των κέντρων κό-
στους-κέρδους και λογαριασμών με το συγκεντρωτικό 
ισοζύγιο της Εταιρείας.

3) Ακολουθεί η κωδικοποίηση και ομαδοποίηση των 
λογαριασμών του ισοζυγίου σε ενότητες του Ισολογι-
σμού και των Αποτελεσμάτων, με οδηγό τις Ενοποιημέ-
νες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Με αυτόν το διαχωρισμό τα παραστατικά και οι συναλ-
λαγές που αφορούν αποκλειστικά μία δραστηριότητα 
ή αναφέρουν διακριτό ποσό ανά δραστηριότητα ενη-
μερώνουν άμεσα τους διαχωρισμένους λογαριασμούς 
ανά δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που τα συστήματα της εταιρείας μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν και άλλες μεταβλητές για την 
άμεση κατανομή κονδυλίων σε δραστηριότητες (ενδει-
κτικά κέντρα κόστους, επιχειρησιακές περιοχές/business 
areas, εσωτερικές εντολές/internal orders), τότε ο προσ-
διορισμός και η ομαδοποίηση των λογαριασμών μπορεί 
να γίνεται βάσει αυτών των μεταβλητών.

Για να επιτευχθεί η διακριτότητα των δραστηριοτή-
των της προμήθειας -φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού- 
από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της επιχείρησης σε 
περίπτωση που αυτές υπάρχουν, και να διευκολύνεται 
ο έμμεσος επιμερισμός των στοιχείων εφαρμόζοντας 
τους κατά περίπτωση κανόνες, προτείνεται ο παρακάτω 
τρόπος οργάνωσης/ δομής:

Ενδεικτικά κέντρα κόστους, επιχειρησιακές περιοχές/
business areas, εσωτερικές εντολές/internal orders
1. Δραστηριότητα 1
2. Δραστηριότητα 2
3. Προμήθεια Φυσικού Αερίου
4. Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
5. Δραστηριότητα 4

2.2’Εμμεση Κατανομή Λογαριασμών στις Δραστηριό-
τητες που ανήκουν

Οι λογαριασμοί που δεν μπορούν να κατανεμηθούν 
εξ’ ολοκλήρου σε κάποια δραστηριότητα, θα πρέπει να 
διαχωριστούν βάσει κλείδων επιμερισμού. Ο επιμερι-
σμός πρέπει να γίνεται βάσει των κλείδων επιμερισμού 
που περιγράφονται στη συνέχεια και να είναι συναφής 
με τη φύση του λογαριασμού.

2.2.1 Κλείδες Επιμερισμού Λογαριασμών (Έμμεση Κα-
τανομή)

Οι εταιρίες Προμήθειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά 
τις ακόλουθες κλείδες για την κατανομή των λογαρια-
σμών που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα στις 
διακριτές δραστηριότητες.

(α) «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας»
(β) «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότητας»
(γ) «Αποτελέσματα Χρήσης Δραστηριότητας»
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Σημειώνεται πως οι παρακάτω κλείδες επιμερισμού θα 
χρησιμοποιούνται για τον έμμεσο διαχωρισμό εσόδων, 
εξόδων και στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
αφορούν τα επιμέρους στοιχεία της δραστηριότητας της 
προμήθειας και μόνο αυτής. Αυτό προϋποθέτει πως σε 
περίπτωση που η εταιρεία εκτελεί και άλλες δραστηρι-
ότητες πέρα από την προμήθεια, τότε χρησιμοποιώντας 
τους κανόνες επιμερισμού όπως αυτοί έχουν περιγράφει 
σε προηγούμενες αποφάσεις και οδηγίες (σχετικό 4 και 
5), θα έχει καταλήξει στο διαχωρισμό των δραστηριοτή-
των παραγωγής, διανομής, προμήθειας, ορυχεία κ.τ.λ.

Ειδικότερα:
2.2.1.1 Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητικού 

Δραστηριότητας
Η κλείδα επιμερισμού αντανακλά το ύψος του συνόλου 

του ενεργητικού της δραστηριότητας προμήθειας φυσι-
κού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας που έχει κατανεμηθεί 
άμεσα ως προς το συνολικό ενεργητικό της δραστηριό-
τητας προμήθειας που έχει κατανεμηθεί άμεσα.

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Φυσικού Αερίου = 
Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητικού Προμήθειας 
Φυσικού Αερίου / Συνολικό άμεσα κατανεμημένο Ενερ-
γητικό της δραστηριότητας προμήθειας Φυσικού Αερίου 
και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας = Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητικού Προ-
μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας / Συνολικό άμεσα κατα-
νεμημένο Ενεργητικό της δραστηριότητας προμήθειας 
Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αν η εταιρεία πραγματοποιεί επιπρόσθετες δραστηρι-
ότητες πέρα από την προμήθεια φυσικού αερίου και ηλε-
κτρισμού, τότε το σύνολο του παρονομαστή της κλείδας 
επιμερισμού θα πρέπει να αναφέρεται στο άθροισμα που 
αφορά μόνο την προμήθεια και όχι τη συνολική δραστη-
ριότητα της επιχείρησης.

2.2.1.2 Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας
Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τη δημιουργία εσό-

δων για την εταιρεία θα κατανέμονται βάσει της κλείδας 
επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας».

Η συγκεκριμένη κλείδα επιμερισμού αντανακλά το 
ύψος του κύκλου εργασιών της δραστηριότητας προ-
μήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας προς 
το συνολικό κύκλο εργασιών της δραστηριότητας προ-
μήθειας και εφαρμόζεται για τον επιμερισμό των υπολοί-
πων λογαριασμών που συνδέονται με πελάτες.

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Φυσικού Αερίου = 
Σύνολο Πωλήσεων1 της Προμήθειας Φυσικού Αερίου / 
Συνολικές Πωλήσεις δραστηριότητας προμήθειας Φυ-
σικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας = Σύνολο Πωλήσεων2 της Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας / Συνολικές Πωλήσεις δραστηριότητας προμή-
θειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ο παρονομαστής της κλείδας επιμερι-
σμού θα πρέπει να αναφέρεται στο άθροισμα που αφο-
ρά μόνο την δραστηριότητα της προμήθεια και όχι τη 
συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης.

1 Άμεσα κατανεμημένα έσοδα
2 μεσα κατανεμημένα έσοδα

Σε περίπτωση που υπάρχουν λοιπά έσοδα όπως επιχο-
ρηγήσεις κλπ. που δεν μπορούν να επιμεριστούν άμεσα 
σε κάθε δραστηριότητα τότε αυτά θα επιμερίζονται από 
την παραπάνω κλείδα, που αφορά τα άμεσα έσοδα από 
την κάθε δραστηριότητα.

2.2.1.3 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότη-
τας

Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις αμοιβές και τα 
έξοδα του προσωπικού της δραστηριότητας προμήθειας 
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, θα κατανέμονται 
βάσει της κλείδας επιμερισμού «Αμοιβές και Έξοδα Προ-
σωπικού Δραστηριότητας». Η κλείδα επιμερισμού αυτή, 
αφορά στο Λογαριασμό 60 του Ελληνικού Γενικού Λογι-
στικού Σχεδίου στο σύνολο του και αντανακλά το ύψος 
της μισθοδοσίας της δραστηριότητας προμήθειας, ως 
προς τη συνολική μισθοδοσία των δύο δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένη κλείδα εφαρμόζεται για τον επιμε-
ρισμό των υπολοίπων λογαριασμών που συνδέονται 
με την απασχόληση του προσωπικού και θα πρέπει να 
προσδιορίζεται βάσει της μισθοδοσίας των υπαλλήλων 
που πραγματικά ασχολήθηκαν στη δραστηριότητα και 
όχι βάσει της μισθοδοσίας των εγγεγραμμένων υπαλ-
λήλων.

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Φυσικού Αερίου = 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της προμήθειας Φυσικού 
Αερίου /Αμοιβές και έξοδα προσωπικού για τη δραστη-
ριότητα της προμήθειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής 
Ενέργειας)

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας = Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας / Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
για τη δραστηριότητα της προμήθειας Φυσικού Αερίου 
και Ηλεκτρικής Ενέργειας)

2.2.1.4 Αποτελέσματα Χρήσεως δραστηριότητας
Οι λογαριασμοί που σχετίζονται περισσότερο με το 

καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως της εταιρείας παρά με τον 
Κύκλο Εργασιών της, θα κατανέμονται βάσει της κλείδας 
επιμερισμού «Αποτελέσματα Χρήσης Δραστηριότητας».

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Φυσικού Αερίου = 
Αποτελέσματα Χρήσεως προ φόρων της προμήθειας 
Φυσικού Αερίου / Συνολικά αποτελέσματα προμήθειας 
Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας

• Κλείδα Επιμερισμού λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας = Αποτελέσματα Χρήσεως προ φόρων της προμή-
θειας Ηλεκτρικής Ενέργειας / Συνολικά αποτελέσματα 
προμήθειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας

 3. Aρχές και Κανόνες Κατανομής Λογαριασμών Ισο-
λογισμού 

3.1 Αρχές και Κανόνες Κατανομής Λογαριασμών Ενερ-
γητικού

Ομάδα 1 «Ασώματες και Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - 
Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις»

Οι ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις καθώς 
και οι συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτή-
σεις, κατανέμονται σε πρώτο στάδιο άμεσα στις δρα-
στηριότητες που αφορούν, με κριτήριο τον τρόπο δη-
μιουργίας ή χρήσης τους, άμεσες χρεώσεις/πιστώσεις, 
των λογαριασμών των σχετικών κέντρων κέρδους του 
αντίστοιχου επιπέδου της δραστηριότητας. Οι ασώμα-
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τες και ενσώματες ακινητοποιήσεις και οι συμμετοχές 
και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που δημιουρ-
γήθηκαν ή χρησιμοποιούνται από μία δραστηριότητα 
κατανέμονται εξ’ ολοκλήρου στη δραστηριότητα αυτή.

Το μέρος των ασώματων και ενσώματων ακινητοποι-
ήσεων καθώς και των συμμετοχών και λοιπών μακρο-
πρόθεσμων απαιτήσεων που είναι κοινό μεταξύ των 
δραστηριοτήτων και δεν μπορεί να διαχωριστεί άμεσα, 
κατανέμεται έμμεσα στις δραστηριότητες με βάση την 
κλείδα επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου 
Ενεργητικού Δραστηριότητας», όπως αυτή περιγράφε-
ται παραπάνω (σημείο 2.2.1.1).

Ομάδα 2 «Αποθέματα»
Τα αποθέματα κατανέμονται άμεσα σε πρώτο στάδιο, 

στις δραστηριότητες που αφορούν με κριτήριο τον τρό-
πο χρήσης τους. Τα αποθέματα που χρησιμοποιούνται 
από μία δραστηριότητα κατανέμονται εξ’ ολοκλήρου 
στη δραστηριότητα αυτή.

Το μέρος των αποθεμάτων που είναι κοινό μεταξύ των 
δραστηριοτήτων και δεν μπορεί να διαχωριστεί Άμεσα, 
κατανέμεται έμμεσα στις δραστηριότητες με βάση την 
κλείδα επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου 
Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Ομάδα 3 «Απαιτήσεις και Διαθέσιμα»
Οι απαιτήσεις και διαθέσιμα κατανέμονται σε πρώτο 

στάδιο άμεσα στις δραστηριότητες που αφορούν, με 
κριτήριο τον τρόπο δημιουργίας τους, άμεσες χρεώσεις/
πιστώσεις, των λογαριασμών των σχετικών κέντρων κέρ-
δους του αντίστοιχου επιπέδου της δραστηριότητας.

Οι απαιτήσεις και διαθέσιμα που δεν μπορούν άμεσα να 
κατανεμηθούν, επιμερίζονται βάσει κλείδας επιμερισμού.

Αναλυτικότερα:
Λογαριασμός 30 - Πελάτες κατανέμονται βάσει της 

κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότη-
τας» (σημείο 2.2.1.2).

 Λογαριασμός 33 - Χρεώστες Διάφοροι κατανέμονται 
στις δραστηριότητες ανάλογα με τη φύση τους.

Αν αφορούν στη μισθοδοσία ή γενικώς σε θέματα 
προσωπικού (π.χ. προκαταβολές προσωπικού), κατα-
νέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού «Αμοιβές και 
Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.3).

Αν αφορούν στα κέρδη (π.χ. προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος), κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερι-
σμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» (σημείο 2.2.1.4).

Αν αφορούν στα κύκλο εργασιών, κατανέμονται βάσει 
της κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηρι-
ότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Αν αφορούν στην έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου 
(π.χ. οφειλόμενο κεφάλαιο) ή στην αγορά / κατασκευή 
παγίων, κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού 
«Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητικού Δραστη-
ριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Λογαριασμός 34 - Χρεόγραφα κατανέμονται βάσει της 
κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου 
Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Λογαριασμός 35 - Λογαριασμός Διαχείρισης προκα-
ταβολών και πιστώσεων κατανέμονται στις δραστηριό-
τητες ανάλογα με τη φύση τους.

Αν αφορούν στη μισθοδοσία ή γενικώς σε θέματα προ-
σωπικού, κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού 

«Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότητας» (ση-
μείο 2.2.1.3).

Αν αφορούν τον κύκλο εργασιών κατανέμονται βάσει 
της κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηρι-
ότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Αν αφορούν στην ανορά / κατασκευή παγίων κατανέ-
μονται βάσει της κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 
2.2.1.1).

Λογαριασμός 36 - Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργη-
τικού κατανέμονται στις δραστηριότητες ανάλογα με 
τη φύση τους.

Αν αφορούν στη μισθοδοσία ή γενικώς σε θέματα προ-
σωπικού κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού 
«Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότητας» (ση-
μείο 2.2.1.3).

Αν αφορούν τον κύκλο ερνασιών κατανέμονται βάσει 
της κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηρι-
ότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Αν αφορούν τα πάγια κυκλοφορόντα και μη, κατανέμο-
νται βάσει της κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατα-
νεμημένου Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Αν αφορούν λοιπά έξοδα, κατανέμονται βάσει της κλεί-
δας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών δραστηριότητας» 
(σημείο 2.2.1.2).

Αν αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, κατανέμονται 
βάσει της κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανε-
μημένου Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Λογαριασμός 38 - Χρηματικά διαθέσιμα τα οποία αφο-
ρούν σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, κατανέμονται  
άμεσα στη δραστηριότητα αυτή, άμεσες χρεώσεις/πι-
στώσεις, των λογαριασμών των σχετικών κέντρων κέρ-
δους του αντίστοιχου επιπέδου της δραστηριότητας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα που δεν αφορούν μία συγκε-
κριμένη δραστηριότητα, κατανέμονται βάσει της κλεί-
δας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας» 
(σημείο 2.2.1.2).

3.2 Αρχές και Κανόνες Κατανομής Λογαριασμών Πα-
θητικού

Ομάδα 4 «Ίδια Κεφάλαια, Προβλέψεις και Μακροπρό-
θεσμες Υποχρεώσεις»

Το μετοχικό κεφάλαιο (λογαριασμός 40) και τα απο-
θεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον (λογαριασμοί 
41 και 42) κατανέμονται στις δραστηριότητες στο τέλος 
της διαδικασίας διαχωρισμού, ως υπόλοιπο (Balancing 
Figure) βάσει της σχέσης Μετοχικό Κεφάλαιο= Ενεργη-
τικό - Υποχρεώσεις - Λοιπά Ίδια Κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι για τις Διαφορές (αναπροσαρμογής, 
συναλλαγματικές) καθώς και λοιπές επιχορηγήσεις εκτός 
από έμμεση κατανομή μπορεί να γίνει και άμεση κατα-
νομή αν αυτό είναι εφικτό.

Λογαριασμός 44 - Προβλέψεις κατανέμονται σε πρώ-
το στάδιο στις δραστηριότητες που αφορούν Άμεσα με 
κριτήριο το λόγο δημιουργίας τους.

Οι προβλέψεις που δημιουργούνται για μία δραστηρι-
ότητα κατανέμονται εξ’ ολοκλήρου στη δραστηριότητα 
αυτή, άμεσες χρεώσεις/πιστώσεις, των λογαριασμών των 
σχετικών κέντρων κέρδους του αντίστοιχου επιπέδου 
της δραστηριότητας.
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Το υπόλοιπο του λογαριασμού των προβλέψεων που 
είναι κοινό μεταξύ των δραστηριοτήτων και δεν μπορεί 
να διαχωριστεί Άμεσα, κατανέμεται στις δραστηριότητες 
με διαφορετική κλείδα επιμερισμού ανάλογα με τη φύση 
της πρόβλεψης.

Αναλυτικότερα:
Αν αφορούν στο προσωπικό (π.χ. προβλέψεις για απο-

ζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία), 
κατανέμονται βάσει της κλείδας επιμερισμού «Αμοιβές 
και Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.3).

Αν αφορούν στα πάγια στοιχεία (π.χ. προβλέψεις απαξι-
ώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων), κατανέμονται 
βάσει της κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανε-
μημένου Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Αν αφορούν σε πελάτες (π.χ. προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων πελατών), κατανέμονται βάσει της κλείδας 
επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας» (ση-
μείο 2.2.1.2).

Αν αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές από αποτί-
μηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατανέμονται βάσει 
της κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηρι-
ότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Λογαριασμός 45 - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις κα-
τανέμονται σε πρώτο στάδιο στις δραστηριότητες που 
αφορούν άμεσα με κριτήριο το λόγο δημιουργίας τους.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργού-
νται για μία δραστηριότητα κατανέμονται εξ’ ολοκλήρου 
στη δραστηριότητα αυτή.

Για το υπόλοιπο του λογαριασμού των μακροπρόθε-
σμων υποχρεώσεων που δεν μπορεί να διαχωριστεί άμε-
σα, κατανέμεται στις δραστηριότητες βάσει της κλείδας 
επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητι-
κού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Ομάδα 5 «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις»
Λογαριασμός 50 - Προμηθευτές κατανέμονται σε πρώ-

το στάδιο στις δραστηριότητες που αφορούν άμεσα, με 
κριτήριο τη δραστηριότητα την οποία προμηθεύουν.

Οι προμηθευτές που προμηθεύουν μία δραστηριό-
τητα κατανέμονται εξ’ ολοκλήρου στη δραστηριότητα 
αυτή, άμεσες χρεώσεις/πιστώσεις, των λογαριασμών των 
σχετικών κέντρων κέρδους του αντίστοιχου επιπέδου 
της δραστηριότητας.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των προμηθευτών που 
είναι κοινό μεταξύ των δραστηριοτήτων και δεν μπορεί 
να διαχωριστεί άμεσα, κατανέμεται στις δραστηριότη-
τες βάσει της κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Λογαριασμός 51 - Γραμμάτια Πληρωτέα κατανέμονται 
σε πρώτο στάδιο στις δραστηριότητες που αφορούν 
άμεσα, με κριτήριο τη δραστηριότητα για την οποία δη-
μιουργείται η υποχρέωση.

Τα γραμμάτια που σχετίζονται με μία δραστηριότητα 
κατανέμονται εξ’ ολοκλήρου στη δραστηριότητα αυτή, 
άμεσες χρεώσεις/πιστώσεις, των λογαριασμών των σχε-
τικών κέντρων κέρδους του αντίστοιχου επιπέδου της 
δραστηριότητας.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των προβλέψεων που 
είναι κοινό μεταξύ των δραστηριοτήτων και δεν μπορεί 
να διαχωριστεί άμεσα, κατανέμεται στις δραστηριότητες 

με διαφορετική κλείδα επιμερισμού ανάλογα με τη φύση 
της υποχρέωσης.

Αναλυτικότερα:
Αν αφορούν στο προσωπικό, κατανέμονται βάσει της 

κλείδας επιμερισμού «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 
Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.3).

Αν αφορούν στα πάγια στοιχεία, κατανέμονται βάσει 
της κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου 
Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Αν αφορούν σε προμηθευτές, κατανέμονται βάσει της 
κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότη-
τας» (σημείο 2.2.1.2).

Λογαριασμός 52 - Τράπεζες λογαριασμοί βραχυχρό-
νιων υποχρεώσεων κατανέμονται σε πρώτο στάδιο στις 
δραστηριότητες που αφορούν άμεσα, με κριτήριο τη 
δραστηριότητα την οποία χρηματοδοτούν.

Αν υπάρξει υπόλοιπο του λογαριασμού των βραχυ-
πρόθεσμων υποχρεώσεων που είναι κοινό μεταξύ των 
δραστηριοτήτων (π.χ. κοινό δάνειο μεταξύ δραστηριό-
τητας προμήθειας Φ.Α και Η.Ε) και δεν μπορεί να διαχω-
ριστεί άμεσα, κατανέμεται στις δραστηριότητες βάσει 
της κλείδας επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου 
Ενεργητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Λογαριασμός 53 - Πιστωτές Διάφοροι κατανέμονται 
στις δραστηριότητες ανάλογα τη φύση τους.

Αν αφορούν σε θέματα προσωπικού κατανέμονται βά-
σει της κλείδας επιμερισμού «Αμοιβές και Έξοδα Προ-
σωπικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.3).

Αν αφορούν σε προμηθευτές κατανέμονται βάσει της 
κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότη-
τας» (σημείο 2.2.1.2).

Αν αφορούν στην αγορά / κατασκευή πανιών για το 
σύνολο της εταιρείας κατανέμονται βάσει της κλείδας 
επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητι-
κού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Οι Λογαριασμοί 54 - Φόροι τέλη καθώς και Λογαρια-
σμοί 55 - Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ακολουθούν την πα-
ραπάνω μεθοδολογία και κατανέμονται στις δραστηρι-
ότητες ανάλογα τη φύση τους.

Αν αφορούν σε θέματα προσωπικού κατανέμονται βά-
σει της κλείδας επιμερισμού «Αμοιβές και Έξοδα Προ-
σωπικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.3).

Αν αφορούν σε προμηθευτές κατανέμονται βάσει της 
κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότη-
τας» (σημείο 2.2.1.2).

Αν αφορούν στην αγορά / κατασκευή παγίων για το 
σύνολο της εταιρείας κατανέμονται βάσει της κλείδας 
επιμερισμού «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητι-
κού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Αν αφορούν στις πωλήσεις κατανέμονται βάσει της 
κλείδας επιμερισμού «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότη-
τας» (για το λογαριασμό φόροι - τέλη) (σημείο 2.2.1.2).

4. Αρχές και Κανόνες Κατανομής Λογαριασμών Απο-
τελεσμάτων Χρήσης

Περιεχόμενο ετήσιων εσόδων και δαπανών δραστη-
ριοτήτων

4.1. Προμήθεια (εμπορία) Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται Έσοδα και 

Δαπάνες τα οποία προέρχονται από την εμπορία Ηλε-
κτρικής Ενέργειας.
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Ειδικότερα,
Οι αγορές αφορούν την προμήθεια της Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, τα δικαιώματα εισαγωγής και εξαγωγής HE, 
ρυθμιζόμενες χρεώσεις και λοιπές υπηρεσίες, μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση δικτύου διανομής, κ.λπ.

Τα έξοδα αφορούν κυρίως αμοιβές και έξοδα προσω-
πικού, αμοιβές και παροχές τρίτων, χρηματοοικονομικά, 
φόρους-τέλη, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα.

Επιπρόσθετα στη δραστηριότητα αυτή θα μερίζονται 
έξοδα με βάσει την κλείδα «Κύκλος Εργασιών Δραστη-
ριότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Σε περίπτωση που υπάρχουν και λοιπές κατηγορίες 
εσόδων για τη δραστηριότητα, αυτές θεωρείται πως θα 
χρησιμοποιούν τον άμεσο τρόπο κατανομής για τον δι-
αχωρισμό τους, εάν ωστόσο υπάρχει αδυναμία άμεσης 
κατανομής τότε η προτεινόμενη κλείδα είναι «Κύκλος 
Εργασιών Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα θα επιμερίζονται με 
βάσει την κλείδα «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενερ-
γητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

4.2. Προμήθεια (εμπορία) Φυσικού αερίου
Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται Έσοδα και 

Δαπάνες τα οποία προέρχονται από την εμπορία Φυσι-
κού Αερίου.

Οι αγορές αφορούν το κόστος προμήθειας Φυσικού 
Αερίου (Χρέωση Ενέργειας, Χρέωση Ισχύος), το κόστος 
μεταφοράς Φ.Α, το κόστος διανομής Φ.Α και λοιπά κό-
στη Φ.Α.

Τα έξοδα αφορούν κυρίως αμοιβές και έξοδα προσω-
πικού, αμοιβές και παροχές τρίτων, χρηματοοικονομικά, 
φόρους-τέλη, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα.

Επιπρόσθετα στη δραστηριότητα αυτή θα μερίζονται 
έξοδα με βάσει την κλείδα «Κύκλος Εργασιών Δραστη-
ριότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Σε περίπτωση που υπάρχουν και λοιπές κατηγορίες 
εσόδων για τη δραστηριότητα, αυτές θεωρείται πως θα 
χρησιμοποιούν τον άμεσο τρόπο κατανομής για τον δι-
αχωρισμό τους, εάν ωστόσο υπάρχει αδυναμία άμεσης 
κατανομής τότε η προτεινόμενη κλείδα είναι «Κύκλος 
Εργασιών Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.2).

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα θα επιμερίζονται με 
βάσει την κλείδα «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενερ-
γητικού Δραστηριότητας» (σημείο 2.2.1.1).

Γ. Εξακρίβωση Ρυθμιστικών Πληροφοριών
Η ΡΑΕ μπορεί να προβαίνει σε εκτάκτους ελέγχους, 

προκειμένου να διαπιστώνει την εφαρμογή, εκ μέρους 
της Οριζόντιας Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ή/και των 

συνεργαζόμενων με αυτήν ελεγκτών, των διατάξεων του 
άρθρου 141 και του άρθρου 89 του ν. 4001/2011 ανα-
φορικά με την υποχρέωση για τήρηση διακριτών λογα-
ριασμών Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως και την ορθή εφαρμογή των Αρχών και των 
Κανόνων κατανομής του Ενεργητικού και Παθητικού και 
των Δαπανών και Εσόδων για την κατάρτιση των ως άνω 
χωριστών λογαριασμών, για καθεμία δραστηριότητα της 
και για τον περαιτέρω διαχωρισμό της δραστηριότητας 
της Προμήθειας.

Για τον σκοπό αυτό, η ΡΑΕ έχει τη δυνατότητα πρόσβα-
σης στους λογαριασμούς κάθε Οριζόντιας Ολοκληρωμέ-
νης Επιχείρησης καθώς και το δικαίωμα να ζητεί από τους 
ελεγκτές της επιχείρησης αυτής, να παρέχουν επιπρό-
σθετες επεξηγήσεις ή διασαφηνίσεις επί των εκθέσεων 
τους, καθώς και επιπρόσθετες οικονομικές πληροφορίες 
αναφορικά με τα θέματα που περιλαμβάνονται στις εκθέ-
σεις αυτές. Για τον σκοπό αυτό, οι Εταιρείες φροντίζουν 
ώστε να διασφαλίζεται νομικά η εν λόγω δυνατότητα της 
ΡΑΕ, προκειμένου να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις 
αρμοδιότητες της σε σχέση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το παρόν.

Οι Αρχές και οι Κανόνες κατανομής του Ενεργητικού -
Παθητικού και των Δαπανών -Εσόδων, οι οποίοι εφαρμό-
ζονται κατά τα ανωτέρω για την κατάρτιση των χωριστών 
λογαριασμών της δραστηριότητας της Προμήθειας της 
Εταιρείας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, είναι 
Πάγιοι και τροποποιούνται μετά από απόφαση της ΡΑΕ, 
όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Δ. Δημοσιοποίηση Διαχωρισμένων Λογιστικών Κατα-
στάσεων

Ετησίως θα καταρτίζεται διαχωρισμένος Ισολογισμός 
και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για καθεμία 
από τις διακριτές Δραστηριότητες των Επιχειρήσεων 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Κάθε Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Προμή-
θειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας θα κοι-
νοποιεί στη ΡΑΕ, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 
έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της, τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, που συμπεριλαμβάνουν τις λογιστικά δι-
αχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με το πι-
στοποιητικό των ελεγκτών και όλες τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις, καθώς και τις σχετικές με την εφαρμογή των 
Αρχών και Κανόνων κατανομής Ενεργητικού - Παθητι-
κού και Εσόδων - Δαπανών εκθέσεις των ελεγκτών της

Ε. Παραρτήματα
Παράρτημα 1. Πίνακας για τον Ισολογισμό.

Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Στοιχεία Ενεργητικού

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Ενσώματες 
Ακγινητοποιήσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας
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Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Υπεραξία Επιχείρησης Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Επενδύσεις σε 
θυγατρικές εταιρείες

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Επενδύσεις σε 
συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Χρησιμοποιείται ίδια 
κλείδα επιμερισμού με τις 
τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Λοιπές
Μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Κυκλοφορούνται
στοιχεία ενεργητικού

Αποθέματα Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Πελάτες και λοιπές 
εμπορικές απαιτήσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Λοιπές Απαιτήσεις -
Χρεώστες Διάφοροι

Λοιπές Απαιτήσεις -
Χρεώστες Διάφοροι-
Σχετικές με κύκλο 
εργασιών

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Λοιπές Απαιτήσεις -
Χρεώστες Διάφοροι-
Σχετικές με μισθοδοσία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού
Δραστηριότητας

Λοιπές Απαιτήσεις -
Χρεώστες Διάφοροι-
Σχετικές με κέρδη

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αποτελέσματα Χρήσεως
δραστηριότητας

Λοιπές Απαιτήσεις -
Χρεώστες Διάφοροι-
Σχετικές με μετοχικό 
κεφάλαιο ή απόκτηση/
κατασκευή παγίων

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία στην εύλογη 
αξία (χρεόγραφα)

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία (χρεόγραφα)

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας
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Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Προκαταβολές/ 
Πιστώσεις
Λογαριασμός 
προκαταβολών και 
πιστώσεων- σχετικά με 
κύκλο εργασιών

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Λογαριασμός 
προκαταβολών και 
πιστώσεων- σχετικά με 
στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Λογαριασμός 
προκαταβολών και 
πιστώσεων- σχετικά με 
προσωπικό

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Ενεργητικού
Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Ενεργητικού -
εμπορική 
δραστηριότητα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί  
Λογα ριασμοί 
Ενεργητικού - στοιχεία 
ενεργητικού

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογα ριασμοί 
Ενεργητικού 
Προσωπικό

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογα ριασμοί 
Ενεργητικού - λοιπά 
έξοδα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογα ριασμοί 
Ενεργητικού -
χρηματοοικονομικά 
έξοδα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Στοιχεία Παθητικού
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο Κατανέμεται στις 

δραστηριότητες στο 
τέλος της διαδικασίας 
διαχωρισμού βάσει της 
σχέσης Μετοχικό Κεφάλαιο= 
Ενεργητικό -Υποχρεώσεις - 
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια

Αποθεματικά Κατανέμεται στις 
δραστηριότητες στο 
τέλος της διαδικασίας 
διαχωρισμού βάσει της 
σχέσης Μετοχικό Κεφάλαιο= 
Ενεργητικό -Υποχρεώσεις - 
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια
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Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Διαφορές Εύλογης 
Αξίας

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κατανέμεται στις 
δραστηριότητες στο 
τέλος της διαδικασίας 
διαχωρισμού βάσει της 
σχέσης Μετοχικό Κεφάλαιο= 
Ενεργητικό -Υποχρεώσεις - 
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια

Συναλλαγματικές 
Διαφορές

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κατανέμεται στις 
δραστηριότητες στο 
τέλος της διαδικασίας 
διαχωρισμού βάσει της 
σχέσης Μετοχικό Κεφάλαιο= 
Ενεργητικό -Υποχρεώσεις - 
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια

Κρατικές Επιχορηγήσεις Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κατανέμεται στις 
δραστηριότητες στο 
τέλος της διαδικασίας 
διαχωρισμού βάσει της 
σχέσης Μετοχικό Κεφάλαιο= 
Ενεργητικό -Υποχρεώσεις - 
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα Εις Νέο Κατανέμεται στις 
δραστηριότητες στο 
τέλος της διαδικασίας 
διαχωρισμού βάσει της 
σχέσης Μετοχικό Κεφάλαιο= 
Ενεργητικό -Υποχρεώσεις - 
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια

Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Στοιχεία Παθητικού

Προβλέψεις

Προβλέψεις- Σχετικές 
με προσωπικό

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 
Δραστηριότητας

Προβλέψεις- Σχετικές 
με πελάτες

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Προβλέψεις- Σχετικές 
με πάγια στοιχεία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Προβλέψεις- Σχετικές 
με συναλλαγματικές 
διαφορές αποτίμησης 
απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας
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Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Χρησιμοποιείται ίδια κλείδα 
επιμερισμού με το τις 
τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις -παρακάτω

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Προμηθευτές Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Γραμμάτια Πληρωτέα

Γραμμάτια πληρωτέα-
Σχετικά με προσωπικό

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 
Δραστηριότητας

Σχετικά με 
προμηθευτές εμπορική 
δραστηριότητα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Γραμμάτια Πληρωτέα-
Σχετικές με πάγια 
στοιχεία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Τράπεζες Λογαριασμός 
Βραχυχρόνιων 
υποχρεώσεων

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Λοιπές Υποχρεώσεις - 
Πιστωτές Διάφοροι

Λοιπές Υποχρεώσεις 
- Πιστωτές Διάφοροι-
Σχετικές με μισθοδοσία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 
Δραστηριότητας

Λοιπές Υποχρεώσεις - 
Πιστωτές Διάφοροι-
Σχετικές με 
προμηθευτές

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Λοιπές Υποχρεώσεις 
-Πιστωτές Διάφοροι-
Σχετικές με απόκτηση/
κατασκευή παγίων

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Φόροι- Τέλη

Φορολογικές 
Υποχρεώσεις- Σχετικές 
με μισθοδοσία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 
Δραστηριότητας

Φορολογικές 
Υποχρεώσεις- Σχετικές 
με αποτελέσματα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αποτελέσματα Χρήσεως 
δραστηριότητας

Φορολογικές 
Υποχρεώσεις- Σχετικές 
με πάγια στοιχεία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Φορολογικές 
Υποχρεώσεις- Σχετικές 
με πωλήσεις

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί
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Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί- Σχετικές 
με μισθοδοσία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 
Δραστηριότητας

Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί- Σχετικές 
με πάγια στοιχεία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Παθητικού

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Παθητικού -στοιχεία 
ενεργητικού

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Παθητικού Προσωπικό

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Παθητικού -εμπορική 
δραστηριότητα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Παθητικού -λοιπά 
έξοδα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
δραστηριότητας

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Παθητικού- 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Παράρτημα 2. Πίνακας νια την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από πωλήσεις - 
τελικοί καταναλωτές

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Έσοδα από πωλήσεις-
τρίτοι

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Έσοδα από εξαγωγές Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Έσοδα από λοιπές 
υπηρεσίες προμήθειας 
(εφόσον υπάρχουν, 
παροχή αιτιολόγησης)

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Έσοδα μεταφοράς Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Έσοδα διανομής Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Λοιπά έσοδα (π.χ. έσο-
δα  από χρεώσεις ΥΚΩ, 
έσοδα παρεπόμενων 
υπηρεσιών)

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Κόστος αγοράς Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κόστος εισαγωγών Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Λοιπά έξοδα (π.χ. 
απόδοση χρεώσεων 
ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, 
δικαιώματα C02)

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Έξοδα μεταφοράς Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Έξοδα διανομής Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 
Δραστηριότητας

Αναλώσεις Υλικών Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Αμοιβές Τρίτων Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Παροχές Τρίτων Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Λοιπές δαπάνες και 
Παροχές

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Φόροι- Τέλη - (εκτός 
πωλήσεων)

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Αποτελέσματα Χρήσεως 
δραστηριότητας

Φόροι- Τέλη πωλήσεις Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Αποσβέσεις Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Προβλέψεις Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Ανάλογα με τη φύση της 
πρόβλεψης (προσωπικό, 
πελάτες, πάγια στοιχεία - 
όπως ο λογαριασμός του 
ισολογισμού)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προμήθεια 
Η.Ε

Προμήθεια 
Φ.Α Λοιπά Σύνολο 

Εταιρείας Άμεση Κατανομή Έμμεση Κατανομή

Χρηματοοικονομικά 
Έσοδα και Έξοδα

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Ζημίες/Κέρδη από 
πώληση παγίων

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Ζημίες/Κέρδη από 
συναλλαγματικές 
διαφορές

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

Ζημίες/Κέρδη από 
αποτίμηση στην εύλογη 
αξία

Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Σύνολο Άμεσα 
Κατανεμημένου Ενεργητικού 
Δραστηριότητας

Έκτακτα Έσοδα/Έξοδα Κατανέμονται στη 
δραστηριότητα που 
αφορούν

Κύκλος Εργασιών 
Δραστηριότητας

ΣΤ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης
Η ισχύς των Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών 

και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και 
φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση αφορά στη 
σύνταξη και δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των οριζόντιων ολοκληρωμένων επιχειρήσεων 
που ασκούν παράλληλα τη δραστηριότητα της προμήθειας στον τομέα του φυσικού αερίου και στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρήση του 2019 και εφεξής.

11 .Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση στην ιστοσε-
λίδα της Αρχής και στο Διαύγεια.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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*02017301605190016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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