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ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 11.5.2020-31.12.2020
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1 Εισαγωγή
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο της κλειόμενης χρήσεως (11.5.2020 –
31.12.2020). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.
4548/2018 όπως ισχύει. Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Στην παρούσα Έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (εφεξής «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» ή «Εταιρεία») και του
Ομίλου, καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων ποιοτικού χαρακτήρα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την επόμενη χρήση.

1.2 Δομή Ομίλου
1.2.1 Την 11.05.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
2130135, η με αριθμό 4915/11-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (ΑΔΑ: 6ΣΩΤ469ΗΕΘ-Ι7Τ), με την οποία
εγκρίθηκε (υπ’ αριθμ. 4921/11.05.2020 ανακοίνωση ΓΕΜΗ):
Α) Η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.», η οποία προήλθε από την απόσχιση του κλάδου
Διεθνών Έργων της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Διασπώμενη) και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Ι παρ. 3 του
Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4602/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του
Ν. 4643/2019 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του Ν. 4601/2019, καθώς και σύμφωνα με την από 04/05/2020
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία αποτελεί συνέχεια της από 27/04/2020 εξ
αναβολής της αρχικής συνεδρίασης της 26/03/2020 Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε και
το καταστατικό της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.» και
Β) Το καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.», όπως αυτό καταρτίστηκε µε την υπ’
αριθμ. 6647/08.05.2020 Συµβολαιογραφική Πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ν. Μαυρουδή.
1.2.2 Αναφορικά με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και τις αλλαγές που έχουν
επέλθει σε αυτήν από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα δυνάμει και σε εφαρμογή των προβλέψεων των παρ. 9 και 15
του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011 ως ισχύει, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
(α) Δυνάμει της παρ. 9 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, ως ισχύει, το σύνολο των μετοχών που κατείχε η ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην Εταιρεία και αντιστοιχούσε στο 100% του μετοχικού της κεφαλαίου μεταβιβάστηκε στους
μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
(«ΤΑΙΠΕΔ») και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΠΕ»), σε αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ήτοι 65% του μετοχικού κεφαλαίου στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην εταιρεία ΕΛΠΕ.
Η παράδοση των τίτλων που ενσωματώνουν τις αντίστοιχες μετοχές στο ΤΑΙΠΕΔ και στην ΕΛΠΕ ολοκληρώθηκε την
19.01.2021.
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Δεδομένου ότι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία δεν ήταν πλέον μονοπρόσωπη, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την υπ’ αριθμ. 9/25.02.2021 συνεδρίασή του την αφαίρεση
της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 3 του ν.
4548/2018, οπότε έκτοτε η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο
διακριτικός τίτλος της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 2341008/04.03.2021 ανακοίνωση ΓΕΜΗ).
(β) Δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» («ΕΔΕΥ») το σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και αντιστοιχεί στο 65% του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή ολοκληρώθηκε την 01.04.2021 με τις σχετικές
επισημειώσεις επί του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας και του μεταβιβασθέντος τίτλου μετοχών.
Κατόπιν τούτων, η σημερινή μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: (α) 65% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΔΕΥ και (β) 35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
ανήκει στην εταιρεία ΕΛΠΕ.
Συγγενείς Εταιρείες της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε.
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. συμμετέχει στον ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΔΩΝ Α.Ε. - IGI Poseidon S.A.) κατά 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στην EDISON
S.p.A.
Η IGI Poseidon S.A. είναι μια κοινή εταιρεία μεταξύ της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε. και της Edison S.p.A., που έχει
συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και εδρεύει στην Αθήνα. Ασχολείται με την ανάπτυξη έργων
υποδομής φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σήμερα προωθεί τον αγωγό Ποσειδώνα, τον
Διασυνδετήριο Αγωγό Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) και τον Διασυνδέτηριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB).
Συμμετοχές σε Συγγενείς Εταιρείες
Μέσω της συγγενούς εταιρείας IGI Poseidon S.A., η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. συμμετέχει στην εταιρεία ««Natural
Gas Interconnector Greece - Bulgaria A.D.» («ICGB A.D.»), της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 50% στην
IGI Poseidon S.A. και κατά το υπόλοιπο 50% στην εταιρεία «Bulgarian Energy Holding EAD» («ΒΕΗ EAD Η
κοινοπραξία ICGB AD, που ιδρύθηκε με έδρα στη Βουλγαρία το 2011, υλοποιεί το έργο του Αγωγού IGB (Gas
Interconnector Greece-Bulgaria). Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ICGB AD θα είναι ο ιδιοκτήτης του αγωγού
φυσικού αερίου IGB και θα χρηματοδοτήσει την υλοποίησή του και θα λαμβάνει τα έσοδα από τη μεταφορά
φυσικού αερίου. Ο αγωγός φυσικού αερίου IGB μήκους 182 χιλιομέτρων θα συνδεθεί με το ελληνικό εθνικό
σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Κομοτηνής και με το βουλγαρικό εθνικό σύστημα
μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Stara Zagora. Η προβλεπόμενη χωρητικότητα θα είναι έως 3 bcm / y
προς την κατεύθυνση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. Ανάλογα με το ενδιαφέρον της αγοράς και τις
δυνατότητες των γειτονικών συστημάτων μεταφοράς αερίου, ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για αύξηση της
χωρητικότητάς του έως 5 bcm /y, επιτρέποντας έτσι τη φυσική αντίστροφη ροή (από τη Βουλγαρία προς την
Ελλάδα) με την πρόσθετη εγκατάσταση ενός σταθμού συμπιεστή. Ο IGB έλαβε διακυβερνητική στήριξη από την
Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας μέσω μνημονίου συμφωνίας που υπεγράφη το 2009. Το
έργο έχει οριστεί ως έργο εθνικής σημασίας στην Ελλάδα, βάσει των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’
αριθ. 615 / 14.07.2009, 452 / 07.06.2012 και διατάξεων του νόμου 4001/2011. Το έργο IGB είναι εξαιρετικά
σημαντικό όσον αφορά στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη διασφάλιση της διαφοροποίησης του
εφοδιασμού με φυσικό αέριο για τη Βουλγαρία και την περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης εν γένει. Ο IGB
είναι PCI (Έργο κοινού ενδιαφέροντος) και περιλαμβάνεται ως σημαντικό έργο στην πρωτοβουλία CESEC (Central
and South-Eastern European gas Connectivity). Το έργο, τέλος, αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής προς την
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ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ε.Ε., η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα έργα
διασύνδεσης Βουλγαρία - Ελλάδα, Βουλγαρία - Ρουμανία, Ρουμανία - Ουγγαρία.
ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ (ΩΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ 31.12.2020)
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1.3 Οικονομικά Αποτελέσματα
Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου & Εταιρείας (Ποσά σε €)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

998.333

998.333

Λειτουργικό αποτέλεσμα

112.716

112.716

Κέρδη /(Ζημίες) από την ενοποίηση συγγενών επιχειρήσεων
με την μέθοδο της καθαρής θέσης

(457.415)

-

Κέρδη προ φόρων

(350.006)

107.409

Κέρδη μετά από φόρους

(383.772)

73.643

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
Διαφορά αξίας Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ενοποίηση
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους

(10.933.593)
(11.317.365)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

(11.317.365)

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020

73.643
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020

377.918

377.918

53.033.993

64.425.000

2.477.430

2.477.430

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

16.846.162

16.846.162

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

72.735.503

84.126.510

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

72.085.583

83.476.591

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

255.796

255.796

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

394.124

394.124

72.735.503

84.126.510

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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1.4 Αριθμοδείκτες

1.5 Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου και Εταιρείας
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον ιό COVID-19 ως πανδημία, δεδομένης της
ταχείας εξάπλωσής του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν ήδη λάβει αυστηρά
μέτρα για να βοηθήσουν στον περιορισμό και την καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού, τα οποία έχουν
επιβραδύνει τις οικονομίες παγκοσμίως, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν υιοθετήσει
έκτακτα και οικονομικώς επιζήμια μέτρα περιορισμού, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των εταιρειών να
μειώσουν ή ακόμη και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις έχουν επίσης
επιβάλει περιορισμούς στις μετακινήσεις, καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας. Κλάδοι όπως ο τουρισμός, η
φιλοξενία και η ψυχαγωγία, αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό από αυτά τα μέτρα. Άλλοι
κλάδοι όπως η μεταποίηση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να επηρεαστούν έμμεσα.
Πέρα από τις σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, η
εξάπλωση του κορωνοϊού επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τον ενεργειακό κλάδο σε όλες τις μορφές ενέργειας. Η
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πλέον εμφανής επίπτωση ήταν η αιφνίδια και μεγάλη μείωση της ζήτησης, η οποία επηρέασε το σύνολο των
ενεργειακών αγορών, επιφέροντας σημαντική υποχώρηση των τιμών, ιδίως στον πετρελαϊκό κλάδο, αλλά και στον
τομέα του φυσικού αερίου και δευτερευόντως στον ηλεκτρισμό. Μεταξύ άλλων, ο ιός COVID-19 επέδρασε αρνητικά
στις έρευνες υδρογονανθράκων, στην κατασκευή και συντήρηση ενεργειακών και βιομηχανικών μονάδων
(ηλεκτροπαραγωγή, διύλιση, μεταφορές), στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και στις εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών, στους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πλαισίων και ανεμογεννητριών, αλλά και στους
παραγωγούς μπαταριών για ηλεκτροκίνητα οχήματα και κατά συνέπεια στους κατασκευαστές αυτών, τόσο σε
επίπεδο προσφοράς και ζήτησης, όσο και τιμών. Επίσης, αρνητικές ήταν οι συνέπειες στις ναυπηγήσεις τάνκερς και
πλοίων μεταφοράς LNG και LPG, καθώς και σε ειδικές υπεράκτιες κατασκευές για μονάδες παραγωγής πετρελαίου
και φυσικού αερίου. Ακόμη, ο κορωνοϊός επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών
ρύπων στην ΕΕ (ETS), μέσω των περιορισμών που ασκεί στην οικονομική δραστηριότητα.
Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού, αυξάνοντας τις
ελπίδες για ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η Εταιρεία, έχει, από την πρώτη στιγμή, λάβει έκτακτα
μέτρα για την προστασία των απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της και των πολιτών από την πανδημία COVID19. Τα μέτρα ξεκίνησαν από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στην Ελλάδα και επικαιροποιούνται συνεχώς,
ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:
-

-

Υιοθέτηση από 11/05/2020, εκτεταμένου προγράμματος τηλεργασίας, με την πλειοψηφία των
απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της να δουλεύουν εκ περιτροπής από το σπίτι τους, ελαχιστοποιώντας
την προσέλευση στους χώρους της εταιρείας.
Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους εργασιακούς χώρους, διάθεση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) πρόληψης.
Παροχή δυνατότητας σε εργαζόμενους πραγματοποίησης τακτικών γρήγορων δοκιμών αντιγόνων (Rapid Tests)
σε Διαγνωστικό Κέντρο Υγείας με επιβάρυνση της Εταιρείας, καθώς και εβδομαδιαία διεξαγωγή
αυτοδιαγνωστικών tests (self-tests) από τους εργαζόμενους.

1.6 Προοπτικές για το έτος 2021
Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω τα έργα υποδομής,
που μέσω της συγγενούς εταιρείας υλοποιεί. Παράλληλα, έχει αναπτύξει μία σειρά από προσφερόμενες υπηρεσίες
προς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ στα πλαίσια ανάπτυξής της, είναι σε επαφή
και με άλλους φορείς της εγχώριας και διεθνούς ενεργειακής σκηνής για τη συνεχή διερεύνηση και ανάπτυξη νέων
έργων.

Αναφορικά με τις συγγενείς εταιρείες της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, η ανάπτυξη των έργων αναμένεται να
αυξηθεί σημαντικά και να ωριμάσει. Για το λόγο αυτό για το 2021, η συγγενής εταιρεία της ΔΕΠΑ Διεθνών
Έργων, ΥΑΦΑ Ποσειδών A.E θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω
ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων έργων προκειμένου:
-

Να ολοκληρώσει τη φάση κατασκευής του αγωγού IGB σύμφωνα με το προγραμματισμένο
χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.
Να συνεχίσει με μια προσέγγιση ταχείας διαδικασίας (fast track) τη φάση ανάπτυξης του έργου
EastMed- Poseidon, προκειμένου να επιτύχει τις προϋποθέσεις για την επενδυτική απόφαση.
Να αναπτύξει στο πλαίσιο των έργων της IGI, νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κοινή χρήση
της ενέργειας στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενσωματώνοντας παραδοσιακές και ανανεώσιμες πηγές.
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2. ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, είναι νεοσύστατη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε την 11.05.2020 ως αποτέλεσμα της
απόσχισης του κλάδου διεθνών έργων από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε..
Συγκεκριμένα η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ στα πλαίσια των κύριων δραστηριοτήτων της:





Συμμετέχει στην κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση διασυνοριακών έργων ενέργειας
φυσικού αερίου ή/και άλλων μορφών ενέργειας.
Προσανατολίζεται στο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, προωθώντας παράλληλα
έργα εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως του υδρογόνου, καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης
ενέργειας, ενώ επιδιώκει και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη νέων διεθνών
δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταφέροντας την
επιστημονική γνώση και εμπειρία των στελεχών της σε τεχνικά, οικονομικά, εμπορικά και ρυθμιστικά θέματα
στον τομέα της ενέργειας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά τη διαχειριστική χρήση 11.05.2020 έως και 31.12.2020 είχε ως ακολούθως:
Ιωάννης Παπαδόπουλος - Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Ξιφαράς - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Ευάγγελος Κοσμάς – Μέλος Δ.Σ.
Κυριακή Καρακίτσου – Μέλος Δ.Σ.
Βασίλειος Γρουμπός – Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Παπαδάτος - Μέλος Δ.Σ.
Απόστολος Τζιώρας - Μέλος Δ.Σ.
Άγγελος Κόκοτος - Μέλος Δ.Σ.
Πάνος Σιάτης - Μέλος Δ.Σ.
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2.1 Συγγενείς Εταιρείες
IGI Poseidon S.A. (ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.)
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ίδρυσε από κοινού με την ιταλική Edison S.p.A το 2008 την ελληνική εταιρεία με την
επωνυμία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας / ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε.» (IGI Poseidon S.A.)
στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστη εταιρεία και η οποία αποτελεί έναν
μακροχρόνιο υποστηρικτή των ευρωπαϊκών στόχων ενεργειακής ασφάλειας, προωθώντας έργα υποδομής φυσικού
αερίου ή και άλλων μορφών ενέργειας.
Συγκεκριμένα, η IGI Poseidon S.A., κατέχει, είτε η ίδια είτε μέσω της συγγενούς εταιρείας ICGB AD, ένα
χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων και υπό κατασκευή έργων που αναφέρονται παρακάτω:




Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed).
Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB).
Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon)

Λόγω της συμβολής των ανωτέρω έργων στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωησς («Ε.Ε.») για την
ενέργεια, όλα τα έργα χαρακτηρίστηκαν ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος («PCI Projects») και συμπεριλήφθηκαν
στον κατάλογο έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον Οκτώβριο του 2019. Λόγω της σημασίας τους για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα έργα έχουν
συμπεριληφθεί και στη λίστα Ten Year Network Development Plan («TYNDP») 2020 1.
Στη συνέχεια παρατίθεται μία συνοπτική περιγραφή των προαναφερθέντων Έργων και των κύριων
χαρακτηριστικών τους:
Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed)
-

-

-

-

Το έργο του αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) είναι επί του παρόντος το πιο ώριμο έργο που
συνδέει τις πηγές φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου,
παρέχοντας μια επιλογή πολλαπλών πηγών.
Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει 20 ΔΚΜ φ.α. ετησίως από τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού
αερίου στη λεκάνη Levantine (Κύπρος και Ισραήλ) στην Ελλάδα και, σε συνδυασμό με τους αγωγούς Poseidon
και IGB, στην Ιταλία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το 2015, με την υποστήριξη της κυπριακής, της ελληνικής και της ιταλικής κυβέρνησης και ως αποτέλεσμα των
πλεονεκτημάτων που προσφέρει το έργο στην Ευρώπη, ο αγωγός EastMed επιβεβαιώθηκε ως έργο κοινού
ενδιαφέροντος (PCI), που συμπεριλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τέταρτη λίστα PCI.
Ο αγωγός EastMed συμπεριλήφθηκε επίσης στο Αναπτυξιακό Σχέδιο TYNDP, σύμφωνα με τον στόχο του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG).

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης. Όλοι οι Ευρωπαίοι
επιδιώκουν μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, προσιτές τιμές ενέργειας και αειφόρο ανάπτυξη. Το «Δεκαετές Σχέδιο
Ανάπτυξης του Δικτύου» (Ten Year Network Development Plan - TYNDP), που δημοσιεύει το ENTSO-E κάθε δύο χρόνια,
παρουσιάζει τον τρόπο ανάπτυξης του δικτύου ενέργειας τα επόμενα 15 χρόνια, ώστε να μπορεί συμβάλλει αποτελεσματικά
στην επίτευξη αυτών των διαφορετικών και μερικές φορές ανταγωνιστικών στόχων. Το TYNDP είναι το αποτέλεσμα μιας διετούς
διαδικασίας, ξεκινώντας από την ανάπτυξη σεναρίων ή οραμάτων για το πώς μπορεί να είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας
το 2030. Πάνω από 200 εμπειρογνώμονες σε όλη την Ευρώπη πραγματοποιούν περιφερειακές μελέτες, πανευρωπαϊκές
αναλύσεις και αξιολογήσεις έργων για την ενίσχυση του συστήματος, που υποβάλλεται μέσω πρόσκλησης υποψηφιότητας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
1
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-

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ανατέθηκαν οι συμβάσεις για των εκπόνηση των Μελετών Εφαρμογής (FEED) για
τα χερσαία και υποθαλάσσια τμήματα του έργου και για τη διεξαγωγή της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας
Έρευνας (DMS) ενώ θα ακολουθήσει η ανάθεση των Μελετών Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων για
τα αντίστοιχα τμήματα. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) θα ληφθεί μέσα στο έτος 2022.

Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB)
-

-

-

-

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB Pipeline) είναι μια σημαντική υποδομή για τη σύνδεση
των ελληνικών και βουλγαρικών δικτύων φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης , επιτρέποντας εισαγωγές από διάφορες πηγές.
Ο αγωγός IGB αναπτύσσεται από την ICGB AD, μέσω ισομερούς κοινοπραξίας μεταξύ της IGI Poseidon SA και
της Bulgarian Energy Holding.
Ο αγωγός IGB θα έχει αρχική χωρητικότητα μεταφοράς 3 ΔΚΜ φ.α. ετησίως από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, η
οποία έχει την δυνατότητα να αναβαθμιστεί έως και 5 ΔΚΜ φ.α. ετησίως σε μεταγενέστερο στάδιο,
ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς.
Ο αγωγός IGB θα είναι επίσης εξοπλισμένος για να προσφέρει φυσική και / ή εμπορική αντίστροφη ροή. Το
2015, με την υποστήριξη της βουλγαρικής και ελληνικής κυβέρνησης και ως αποτέλεσμα των πλεονεκτημάτων
που προσφέρει το έργο στην Ευρώπη, ο διασυνδετήριος αγωγός IGB επιβεβαιώθηκε ως έργο κοινού
ενδιαφέροντος (PCI), το οποίο συμπεριλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δεύτερη Λίστα PCI.
Η περάτωση κατασκευής του έργου αναμένεται στα τέλος του 2021 ενώ η έναρξη εμπορικής λειτουργίας
αναμένεται στις αρχές του 2022.

Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon)
-

-

-

-

Ο αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι ένας διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου πολλαπλών πηγών που εκτείνεται
από τα ελληνοτουρκικά σύνορα έως την Ιταλία. Αποτελεί την βάση ενός ευρύτερου συστήματος διασυνδέσεων
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχεδιασμένο να συνδέει τις ευρωπαϊκές αγορές με νέες πηγές φυσικού αερίου
και διαφοροποιημένες διαδρομές.
Με αρχική χωρητικότητα 15 ΔΚΜ φ.α. ετησίως στα ελληνοτουρκικά σύνορα και ικανότητα επέκτασης έως 20
αρχικά ΔΚΜ φ.α. ετησίως, ο αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ διασυνδέεται με τον αγωγό EastMed στο Φλωροβούνι
Θεσπρωτίας και αποτελείται από δύο τμήματα: Το χερσαίο τμήμα μήκους περίπου 760 χλμ. που ξεκινά από τα
ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους και διασχίζοντας τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου καταλήγει στις ακτές της Θεσπρωτίας,
και το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, με μήκος περίπου 210 χλμ. το οποίο συνδέει τις Θεσπρωτικές ακτές με
το Ότραντο της Ιταλίας.
Ο αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμπληρώνει τους αγωγούς IGB και EastMed, οι οποίοι, μαζί με το υπεράκτιο τμήμα του
ΠΟΣΕΙΔΩΝ, αποτελούν έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI), αναγνωρίζοντας τη συμβολή του, στους στόχους
διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης για μια ασφαλή και ολοκληρωμένη αγορά.
Ο αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμπεριλήφθηκε επίσης στο Αναπτυξιακό Σχέδιο TYNDP, σύμφωνα με τον στόχο του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG).

Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020
Κατά τη διάρκεια του 2020, η Εταιρεία συνέχισε την πρόοδο στην ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων, αν και το
ξέσπασμα του COVID 19 επηρέασε έντονα τις εμπλεκόμενες χώρες, επιτρέποντας να επιτευχθούν αξιοσημείωτα
αποτελέσματα:
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Έργο EastMed – Poseidon
Για τον αγωγό Poseidon, μετά την απόκτηση των κύριων αδειών, η Εταιρεία συνεχίζει τη διαδικασία ανάθεσης των
κατασκευαστικών συμβάσεων, βελτιστοποιεί και αναβαθμίζει το σχεδιασμό, με στόχο να εξασφαλισθεί ένας
διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου - υδρογόνου έτοιμος προς κατασκευή.
Για τον αγωγό EastMed, σε συνέχεια της περίοδου 2016-2019, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η
τεχνική εφικτότητα και η εμπορική βιώσιμοτητα του έργου από κορυφαίες τεχνικές εταιρείες χάρη στο σχεδιασμό,
τις έρευνες και τις εμπορικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, η Εταιρεία ξεκίνησε το 2020 την τελική
φάση της ανάπτυξης, με στόχο την επίτευξη ανάλογης ωριμότητας με αυτή του έργου Poseidon. Αυτή η φάση
περιλαμβάνει τη Λεπτομερή Υποθαλάσσια Έρευνα (Detailed Marine Survey – DMS), τη Μελέτη Εφαρμογής (FEED),
τον Τεχνικό Σχεδιασμό και τις Δραστηριότητες Αδειοδότησης (Permitting Phase), ενέργειες που στοχεύουν στην
επιβεβαίωση των θετικών αποτελεσμάτων της προηγούμενης έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια
της φάσης προ-Μελέτης Εφαρμογής (pre-FEED Phase), με στόχο την επίτευξη ωριμότητας του Έργου ενόψει της
λήψης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision – FID).
Έργο IGB
Για τον αγωγό IGB, η φάση υλοποίησης συνεχίζεται, χάρη στην ευρωπαϊκή χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω του
δανείου της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος για Ανάκαμψη και παρά τον μειωμένο ρυθμό
των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, που οφείλονται - μεταξύ άλλων - στην επιδημία COVID-19 στη Βουλγαρία.
Ωστόσο, η Εταιρεία και οι μέτοχοί της έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση των δυσμενών
συνεπειών και συγκεκριμένες ενέργειες έχουν αναληφθεί για την επιτάχυνση της κατασκευής του αγωγού, η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Προοπτικές για το έτος 2021
Κατά τη διάρκεια το επόμενου έτους, η ανάπτυξη των έργων της Εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και
να ωριμάσει. Για το λόγο αυτό για το 2021, η Εταιρεία θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων έργων προκειμένου:
-

Να ολοκληρώσει τη φάση κατασκευής του αγωγού IGB σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα
και προϋπολογισμό.
Να συνεχίσει με μια ταχεία προσέγγιση ωρίμανσης του έργου (fast track) τη φάση ανάπτυξης του έργου
EastMed - Poseidon, προκειμένου να επιτύχει τις προϋποθέσεις για την Τελική Επενδυτική Απόφαση.
Να αναπτύξει στο πλαίσιο των έργων της IGI, νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κοινή χρήση της
ενέργειας στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενσωματώνοντας παραδοσιακές και ανανεώσιμες πηγές.

Εθνική και ευρωπαϊκή υποστήριξη
Χάρη στο στόχο της δημιουργίας ενός πιο ώριμου και αξιόπιστου ενεργειακού συστήματος στη Μεσόγειο, τα Έργα
επωφελούνται από την ευρεία υποστήριξη διαφόρων χωρών και θεσμών, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά το
τελευταίο έτος:
-

-

-

-

Στις 2 Ιανουαρίου 2020, υπεγράφη η Διακυβερνητική Συμφωνία (IGA) από τους αρμόδιους Υπουργούς
Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ για την υλοποίηση του Έργου. Η Ιταλία έστειλε επιστολή υποστήριξης
που επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική αξία του Έργου. Με τη Διακυβερνητική Συμφωνία, η οποία
επικυρώθηκε από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, τα Μέρη δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν προκειμένου
να διευκολύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις ρυθμιστικές αποφάσεις και να διασφαλίσουν ότι το
Έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Για το σκοπό αυτό, έχει
συγκροτηθεί κοινή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων Ενέργειας και των
Ρυθμιστικών Αρχών κάθε Μέρους, για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας
του Έργου και για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας.
Στις 31 Μαρτίου 2020 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/389 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2019,
που συμπεριλαμβάνει τον αγωγό EastMed και το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού Ποσειδών στον 4ο κατάλογο
Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), για τη συμβολή στους στόχους ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και
για την παράδοση φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.
Στις 5 Μαΐου 2020, το Eλληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο 4685 / A / 7-5-2020, ορίζοντας το έργο EastMedPoseidon ως έργο εθνικής σημασίας και δημόσιου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του
χερσαίου τμήματος του Αγωγού Poseidon από τα Ελληνο-τουρκικά σύνορα έως το Ιόνιο Πέλαγος στις ακτές της
Θεσπρωτίας.
Το Νοέμβριο του 2020, οι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(ENTSOG), συμπεριέλαβε τους αγωγούς Poseidon (σε ολόκληρη τη διάταξη του), EastMed και IGB στο Δεκαετές
Σχέδιο Ανάπτυξης των δικτύων μεταφοράς 2020 (TYNDP).

2.2 Διεθνείς Δραστηριότητες
Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια του προσανατολισμού προς το βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και
της Ευρώπης, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ συνεχώς αναζητά και επιδιώκει διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες, καθώς
και άμεση επικοινωνία με τις γείτονες (και όχι μόνο) χώρες, με στόχο την ανάπτυξη νέων διεθνών δραστηριοτήτων
αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τη διερεύνηση και προώθηση έργων φυσικού αερίου ή και εναλλακτικών μορφών
ενέργειας, όπως του πράσινου υδρογόνου (Green Η 2).
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2.3 Εταιρική Στρατηγική & Ανάπτυξη
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, με στόχο να συμμετέχει η Ελλάδα στην αναμενόμενη ανάπτυξη της περιφερειακής
αγοράς και στη συνδιαμόρφωση των σχετικών εξελίξεων καθώς και να συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της
χώρας ως ενεργειακός κόμβος, η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με παραγωγούς και καταναλωτές
φυσικού αερίου ή και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, με στόχο την κατοχύρωση των αναγκαίων
ποσοτήτων που θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα των διεθνών έργων αλλά και θα διασφαλίσουν την επαρκή και
ανταγωνιστική τροφοδοσία τόσο της ελληνικής όσο και της περιφερειακής αγοράς.
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, με τις υπηρεσίες που προσφέρει, συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στον
ενεργειακό τομέα καθώς και στο τομέα των υποδομών. Ως αποτέλεσμα, έχει συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία και
τεχνογνωσία με σκοπό να μπορεί να παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών, όπως
αυτές αναφέρονται στη συνέχεια:










Συντονισμό και Διαχείριση Έργου
Υπηρεσίες Αδειοδότησης & Επικοινωνία με τις Αρμόδιες Αρχές
Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβολαίων Εργολάβου
Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών
Διαχείριση και Εποπτεία Κατασκευών Ενεργειακών Έργων
Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών και Αναγκών
Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Σχεδιασμό και Σύνταξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος,
Υγιεινής & Ασφάλειας Ενεργειακών Έργων
Προετοιμασία Φακέλου σε Συγχρηματοδοτούμενα και Ερευνητικά Προγράμματα

2.4 Ανθρώπινο Δυναμικό
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ είναι μια εταιρεία που επενδύει συνεχώς στο Ανθρώπινο Δυναμικό της. Η εταιρεία
δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας το οποίο χαρακτηρίζεται από εταιρικές αξίες όπως είναι η
ασφάλεια, η ισότητα και η σταθερότητα.
Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι εκπαιδευμένα και έχουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση, το σχεδιασμό και
την επίβλεψη σύνθετων ενεργειακών έργων.
Η προσεκτική επιλογή των απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας από διαφορετικά επιστημονικά
υπόβαθρα καθώς και η συνεχής εκπαίδευση τους είναι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την ανάπτυξη της
Εταιρείας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

2.5 Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, δεν σημειώθηκε στην εταιρεία κάποιο έκτακτο περιστατικό που να αφορά στα
θέματα Υγείας και Ασφάλειας των απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
Εντός του έτους 2021 αναμένεται να συσταθεί και να εκπαιδευτεί ομάδα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων και
αναγκών.

2.6 Συστήματα Ποιότητας
Η Εταιρεία έχει ήδη επιλέξει ανάδοχο ώστε να προχωρήσει στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης κατά το
πρότυπο ISO 9001:2015 και αναμένεται να λάβει την πιστοποίηση εντός του έτους 2021. Το πρότυπο ISO 9001:2015
είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας του με σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
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2.7 Θέματα Εφαρμογής των Ρυθμιστικών Κανόνων
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και
ρυθμιστικού πλαισίου, σχετικά με τις υποδομές φυσικού αερίου καθώς και τη συμμετοχή της στην εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου της Ε.Ε., υπό την επίβλεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Βασική αποστολή της
Εταιρείας αποτελεί ο σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση της στρατηγικής συμμόρφωσής της στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, η Εταιρεία με τις δραστηριότητές της υποστηρίζει τις δεσμεύσεις
της χώρας για υιοθέτηση μέτρων σχετικά με την επίτευξη των στόχων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,
προσαρμόζοντας αναλόγως την στρατηγική της ώστε να διατηρήσει τη βιώσιμη πορεία της.
Σε αυτό το πλαίσιο εντός του 2020 η Εταιρεία παρακαλουθούσε τα ρυθμιστικά θέματα στον τομέα της ενέργειας,
με σκοπό την ενημέρωση, τη συμμόρφωσή της και την καταλληλότερη προσαρμογή των έργων της στις
κανονιστικές απαιτήσεις.

2.8 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Παρακάτω παρατίθενται (με χρονική σειρά) σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού:
(α) Δυνάμει της παρ. 9 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, ως ισχύει, το σύνολο των μετοχών που κατείχε η ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην Εταιρεία και αντιστοιχούσε στο 100% του μετοχικού της κεφαλαίου μεταβιβάστηκε στους
μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
(«ΤΑΙΠΕΔ») και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΠΕ»), σε αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ήτοι 65% του μετοχικού κεφαλαίου στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην εταιρεία ΕΛΠΕ.
Η παράδοση των τίτλων που ενσωματώνουν τις αντίστοιχες μετοχές στο ΤΑΙΠΕΔ και στην ΕΛΠΕ ολοκληρώθηκε την
19.01.2021.
(β) Δεδομένου ότι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία δεν ήταν πλέον μονοπρόσωπη, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την υπ’ αριθμ. 9/25.02.2021 συνεδρίασή του την αφαίρεση
της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 3 του ν.
4548/2018, οπότε έκτοτε η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο
διακριτικός τίτλος της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 2341008/04.03.2021 ανακοίνωση ΓΕΜΗ).
(γ) Δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» («ΕΔΕΥ») το σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και αντιστοιχεί στο 65% του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή ολοκληρώθηκε την 01.04.2021 με τις σχετικές
επισημειώσεις επί του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας και του μεταβιβασθέντος τίτλου μετοχών.
(δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της συγγενούς εταιρείας «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 41/07.05.2021
αποφασίστηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, ποσού € 19,4 εκ. Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ., η
κάλυψη του ως άνω ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών από τους μετόχους
της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ισόποσα κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο και θα
ολοκληρωθεί σε τρεις δόσεις ως ακολούθως:
i.

Ποσό € 3,2 εκ. με ημερομηνία καταβολής έως την 15η Μαΐου 2021,

ii.

Ποσό € 5,0 εκ. με ημερομηνία καταβολής έως την 31η Μαΐου 2021 και

iii.

Ποσό € 11,2 εκ. με ημερομηνία καταβολής έως την 25η Αυγούστου 2021.
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Κατόπιν τούτων, η σημερινή μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: (α) 65% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΔΕΥ και (β) 35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
ανήκει στην εταιρεία ΕΛΠΕ.

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ (ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ)

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 005500
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ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 11
ΜΑΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συνημμένες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. την 2α Αυγούστου 2021 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.depa-int.gr.
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1. Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

Σημ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2020

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

73.458
10.460
294.000
53.033.993
11.200
53.423.111

73.458
10.460
294.000
64.425.000
11.200
64.814.118

7.10
7.11
7.12

2.061.052
405.178
16.846.162
19.312.392

2.061.052
405.178
16.846.162
19.312.392

72.735.503

84.126.510

63.758.656
19.644.099
(10.933.593)
193
(383.772)
72.085.583

63.758.656
19.644.099
0
193
73.643
83.476.591

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο
Ειδικό αποθεματικό λόγω απόσχισης
Αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2020

7.13
7.8

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

7.16
7.7

22.152
233.644
255.796

22.152
233.644
255.796

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

7.14
7.15
7.17
7.7

303.058
17.864
7.661
65.541

303.058
17.864
7.661
65.541

394.124

394.124

649.920

649.920

72.735.503

84.126.510

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

* Την 11.05.2020 εγκρίθηκε η σύσταση της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020.
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2. Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου 11.05.-31.12.2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ

998.333
0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11.0531.12.2020
998.333
0

998.333

998.333

(885.617)

(885.617)

112.716

112.716

(5.307)

(5.307)

(457.415)

0

(350.006)

107.409

11.05-31.12.2020
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

7.18

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης

7.18

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(Ζημίες) από την ενοποίηση συγγενών
επιχειρήσεων με την μέθοδο της καθαρής θέσης

7.18
7.8

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος & Αναβαλλόμενος Φόρος

(33.766)

(33.766)

(383.772)

73.643

Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
Διαφορά αξίας Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ενοποίηση
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους

(10.933.593)
(10.933.593)

0
0

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

(11.317.365)

73.643

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων

7.16

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της
31.12.2020.
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3. Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Ειδικό
αποθεματικό
λόγω
απόσχισης

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Υπόλοιπο την 11η Μαΐου 2020*
Απογραφή έναρξης από απόσχιση και
σύσταση της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ
Αποτέλεσμα χρήσης 11/05-31/12/2020
Λοιπά συνολικά εισοδήματα

0

0

0

0

0

0

63.758.656

19.644.099

193

0

0

83.402.948

(383.772)

(383.772)
(10.933.593)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

63.758.656

(383.772)

72.085.583

(10.933.593)
19.644.099

193

(10.933.593)

* Την 11.05.2020 εγκρίθηκε η σύσταση της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ. Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών
Καταστάσεων της 31.12.2020.
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4. Εταιρική Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Υπόλοιπο την 11η Μαΐου 2020
Απογραφή έναρξης από απόσχιση και
σύσταση της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ
Αποτέλεσμα χρήσης 11/05-31/12/2020
Λοιπά συνολικά εισοδήματα

0

0

0

0

0

63.758.656

19.644.099

193

0

83.402.948

73.643

73.643
0

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

63.758.656

73.643

83.476.591

19.644.099

193

* Την 11.05.2020 εγκρίθηκε η σύσταση της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ. Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών
Καταστάσεων της 31.12.2020.
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5. Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου 11.05-31.12.2020

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(350.006)

107.409

42.385

42.385

5.186

5.186

Αποτέλεσμα από συγγενείς

457.415

0

Λειτουργικές ζημιές προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

154.980

154.980

(1.481.157)

(1.481.157)

322.429

322.429

(1.003.749)

(1.003.749)

Αγορά ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

(83.725)

(83.725)

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

(83.725)

(83.725)

Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης

(42.000)

(42.000)

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

(42.000)

(42.000)

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

(1.129.474)

(1.129.474)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα την 11/05/2020

17.975.636

17.975.636

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα την 31/12/2020

16.846.162

16.846.162

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές:
Αποσβέσεις:
Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές:

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα &

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών
Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020
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6. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της περιόδου από 11 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και των συγγενών αυτής
(ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για την
περίοδο από 11η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”.
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες συγγενείς της, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 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 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους,
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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον 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 εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές 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 και του Ομίλου.
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 εάν υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς
την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν 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 και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση
των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την
επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των συγγενών της. Παραμένουμε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
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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
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του N. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Αθήνα, 02 Αυγούστου 2021
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Ελπίδα Λεωνίδου
ΑΜ 19801
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7. ΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Την 11/05/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2130135,
η με αριθμό 4915/11-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (ΑΔΑ: 6ΣΩΤ469ΗΕΘ-Ι7Τ), με την οποία εγκρίθηκε:
Α) η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.» (και πλέον «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», εφεξής
η «Εταιρεία»), η οποία προήλθε από την απόσχιση του κλάδου Διεθνών Έργων της ανώνυμης εταιρείας µε την
επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Διασπώμενη), τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»
και αριθμό ΓΕΜΗ 000556901000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Ι παρ. 3 του Ν.4001/2011, όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4602/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4643/2019 και των
άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του Ν. 4601/2019, καθώς και σύμφωνα με την από 04/05/2020 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία ήταν συνέχεια της από 27/04/2020 εξ αναβολής της
αρχικής συνεδρίασης της 26/03/2020 Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εγκρίθηκε και το καταστατικό της νέας
ανώνυμης εταιρείας και
Β) το καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.», όπως αυτό καταρτίστηκε µε την υπ’
αριθ. 6647/08.05.2020 Συµβολαιογραφική Πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ν. Μαυρουδή.

Την 18/05/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 2134502, το από 14/05/2020
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι:

Τo πρώτο Διoικητικό Συμβoύλιo συγκροτήθηκε σε Σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
•

Πρόεδρoς Δ.Σ.: Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου και της Μαρίας

•

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ξιφαράς του Δημητρίου και της Ελένης

•

Μέλος : Ευάγγελος Κοσμάς του Χρήστου και της Έλλης,

•

Μέλος : Κυριακή Καρακίτσου του Ηλία και της Δέσποινας,

•

Μέλος : Βασίλειος Γρουμπός του Παναγιώτη και της Αναστασίας,

•

Μέλος : Ιωάννης Παπαδάτος του Χαράλαμπου-Φοίβου και της Ιουλίας,

•

Μέλος : Απόστολος Τζιώρας του Κωνσταντίνου και της Ευρυδίκης

•

Μέλος : Άγγελος Κόκοτος του Επαμεινώνδα και της Χρύσως,

•

Μέλος: Πάνος Σιάτης του Χριστάκη και της Ελένης,

Όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας
μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11.5.2020 – 31.12.2020

28

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε € 63.758.656,04 και διαιρείται σε 724.201 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 88,04 η καθεμία. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31/12/2100 και δύναται
να μεταβληθεί με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων.

Επισημαίνεται ότι μετά την 31.12.2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση και την
επωνυμία της Εταιρείας, σε εφαρμογή των προβλέψεων των παρ. 9 και 15 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011 ως ισχύει:
(α) Δυνάμει της παρ. 9 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, ως ισχύει, το σύνολο των μετοχών που κατείχε η ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην Εταιρεία και αντιστοιχούσε στο 100% του μετοχικού της κεφαλαίου μεταβιβάστηκε στους
μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
(«ΤΑΙΠΕΔ») και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΠΕ»), σε αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ήτοι 65% του μετοχικού κεφαλαίου στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην εταιρεία ΕΛΠΕ.
Η παράδοση των τίτλων που ενσωματώνουν τις αντίστοιχες μετοχές στο ΤΑΙΠΕΔ και στην ΕΛΠΕ ολοκληρώθηκε την
19.01.2021.
Δεδομένου ότι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία δεν ήταν πλέον μονοπρόσωπη, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την υπ’ αριθμ. 9/25.02.2021 συνεδρίασή του την αφαίρεση
της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 3 του ν.
4548/2018, οπότε έκτοτε η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο
διακριτικός τίτλος της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 2341008/04.03.2021 ανακοίνωση ΓΕΜΗ).
(β) Δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» («ΕΔΕΥ») το σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και αντιστοιχεί στο 65% του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή ολοκληρώθηκε την 01.04.2021 με τις σχετικές
επισημειώσεις επί του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας και του μεταβιβασθέντος τίτλου μετοχών.
Κατόπιν τούτων, η σημερινή μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: (α) 65% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΔΕΥ και (β) 35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
ανήκει στην εταιρεία ΕΛΠΕ.

Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 11 Μαΐου έως 31
Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 2α Αυγούστου 2021.
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7.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

7.2.1. Βάση Παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 που καλύπτουν την περίοδο
από την 11η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των
Διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή
στις εργασίες του.
Συνέχιση δραστηριότητας
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κρίνεται, από το
ΔΣ της Εταιρείας, εύλογη. Η επίδραση από τον COVID-19 δεν αναμένεται να είναι σημαντική για τον Όμιλο και για
την Εταιρεία.
7.2.2. Βάση επιμέτρησης
Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 11 Μαΐου έως
31 Δεκεμβρίου 2020, έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους.
7.2.3. Νόμισμα παρουσίασης
Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
7.2.4. Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης
κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης
επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, το ποσό
που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες
εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά
κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια,
τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς.
7.2.5. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων
7.2.5.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική
από την 01.01.2020 ή μεταγενέστερα.
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Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020)

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


Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές
αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου
να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός
του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις
Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις
αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον
ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020)

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων
λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από
την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις
σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες
κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων
αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες
πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω
συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01.01.2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3
προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να
προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο
τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους
ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της
επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020)

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν στους μισθωτές
τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση
μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους μισθωτές να
αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν
τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν
για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν
τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.

7.2.5.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης
καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές
οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2023. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2021.
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Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς
Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021)

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς
τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της
αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37
«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες
Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2022)

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου
σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος
σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που
αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων.
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των
παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω
παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις
και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού»
προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα
συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.
Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ
1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2023)

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.
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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. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το
IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν
όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω
απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη
χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής
του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που
απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2023)

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις
για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια
ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να
αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού
θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν
επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής
του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση
των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να
διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην
έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς
εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7.2.6. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και
τα έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους.
Οι βασικές εκτιμήσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι:
7.2.6.1. Συνενώσεις Επιχειρήσεων
Η συγγενής εταιρεία Ποσειδών Ανώνυμη Εταιρεία η συμμετοχή στην οποία συνιστούσε μέρος του Κλάδου Διεθνών
Έργων της ΔΕΠΑ ΑΕ που αποσχίστηκε από αυτήν και εισφέρθηκε στην Εταιρεία και ενοποιήθηκε με την καθαρή
θέση με τη μέθοδο της αξίας της προκατόχου (predecessor method) κατά την ημερομηνία που αποκτήθηκε ο από
κοινού έλεγχος σε αυτήν καθώς κρίθηκε πως η επιχειρηματική συνένωση των εταιρειών ικανοποιούσε τον ορισμό
των από κοινού συνενώσεων.
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Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τις προτάσεις (alternative A) που έχουν αναπτυχθεί για το λογιστικό χειρισμό από
το ΣΔΛΠ (agenda paper 23A 22/10/2019), κατά την ημερομηνία της απόκτησης τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς
και των υποχρεώσεων των αποκτώμενων επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις απεικονίστηκαν στις λογιστικές τους αξίες (μεταφερόμενες αξίες) και η τυχόν διαφορά μεταξύ του
κόστους επένδυσης στην εταιρεία και της καθαρής θέσης της αναγνωρίστηκε σε ιδιαίτερο αποθεματικό των ιδίων
κεφαλαίων ως «ειδικό αποθεματικό λόγω απόσχισης».
7.2.6.2. Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε γεγονότα ή αλλαγές
σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
7.2.6.3. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Η Εταιρεία, με βάση το ΔΛΠ 19, προβαίνει σε εκτιμήσεις των παραδοχών βάσει των οποίων υπολογίζεται
αναλογιστικά η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού. Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών
με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών
καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται
εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους.
7.2.6.4. Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν
στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.
7.2.6.5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων, απαιτεί από την Διοίκηση την συνεχή διενέργεια
παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μην
συμβούν καθώς και των πιθανών συνεπειών που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στην δραστηριότητα της
Εταιρείας. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα, νόμους, κανονισμούς κτλ. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις
διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας
στο μέλλον. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Διοίκηση του Εταιρείας επανεξετάζει τα
γεγονότα βάσει των οποίων μπορεί να οδηγηθεί και σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της.
7.2.6.6. Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών, με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Η
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς, με μεταβολές επί αυτής να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης.
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7.3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν με συνέπεια κατά την προετοιμασία και σύνταξη των συνημμένων
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 11/05 – 31/12/2020 είναι οι ακόλουθες:
7.3.1. Βάση ενοποίησης
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
και της συγγενούς εταιρείας για την περίοδο από 11 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
Συγγενείς επιχειρήσεις
Πρόκειται περί επιχειρήσεων στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, ωστόσο δεν ασκεί έλεγχο. Οι
συμμετοχές του Ομίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι παραδοχές
που χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων
ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει ουσιώδη επιρροή πάνω στην επενδυόμενη οικονομική οντότητα, εκτός αν
μπορεί να αποδειχθεί ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και κατόπιν ενοποιούνται με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με
τη μέθοδο αυτή, οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης πλέον των μεταβολών
στο ποσοστό του Ομίλου στα Ίδια κεφάλαια μετά την αρχική ημερομηνία κτήσης, εξαιρουμένων τυχόν προβλέψεων
για απομείωση της αξίας των συμμετοχών αυτών.
Η ενοποιημένη κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την αναλογία του Ομίλου στα συνολικά έσοδα
των συγγενών επιχειρήσεων. Εάν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες μιας Συγγενούς ξεπεράσει την αξία της
συμμετοχής, τότε ο Όμιλος διακόπτει την αναγνώριση περαιτέρω ζημιών, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις
ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη
μετοχική ιδιότητα. Εάν μεταγενέστερα η συγγενής επιχείρηση παρουσιάσει κέρδη, η επενδύτρια αρχίζει να
αναγνωρίζει εκ νέου το μερίδιό της επί των κερδών, μόνον εφόσον το μερίδιό της επί των κερδών εξισωθεί με το
μερίδιο των ζημιών που δεν είχε αναγνωρίσει.
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται
κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημίες
απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος στοιχείου του
ενεργητικού.
Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούν οι συγγενείς δεν είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιεί ο
Όμιλος, ενώ η ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων των συγγενών επιχειρήσεων, συμπίπτει με
αυτή της μητρικής.
7.3.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής :
a) Τα οικόπεδα στην αξία κτήσης τους μειωμένη με τυχόν απαξιώσεις.
b) Οι λοιπές κατηγορίες παγίων στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
τυχόν απαξιώσεις τους.
Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των
παγίων. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη
αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει
στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
7.3.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα
στοιχεία του ενεργητικού που αποκτώνται ξεχωριστά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους. Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των άυλων στοιχείων του ενεργητικού
7.3.4. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό
μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση
από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
7.3.5. Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:




χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος,
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την αποαναγνώριση (συμμετοχικοί τίτλοι)
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Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα οποία
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπά
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα», «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την
απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς αντικατέστησε τον χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση
πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.
Η απομείωση ορίζεται στο ΔΠΧΑ 9 ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία (ECL), η οποία είναι η διαφορά μεταξύ των
συμβατικών ταμιακών ροών που οφείλονται στον κάτοχο συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου και των ταμειακών ροών που αναμένεται να εισπραχθούν, δηλαδή τα ελλείμματα μετρητών που
προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης, προεξοφλημένο κατά προσέγγιση στο αρχικό πραγματικό επιτόκιο του
περιουσιακού στοιχείου.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή
εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο
ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις της
οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:


των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά
την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο
1) και για τα οποία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά για τους επόμενους 12 μήνες,
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την
αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2). Για αυτά τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά έως τη λήξη τους.
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3) και για τα οποία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά έως τη λήξη
τους.
Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην
περίπτωση αυτή, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές
ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί
έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση τη φύση και
ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες,
προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνει κυρίως δανειακές υποχρεώσεις, προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη
αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική
αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
7. 3.6. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στη συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης
μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά
έξοδα.
7.3.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης
και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές
καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
7.3.8. Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο).
7.3.9. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές
σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της
περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για
το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε
ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς
προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που
ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε συγγενείς και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν
στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα
κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία
του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα η σχετική αλλαγή στις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της
καθαρής θέσης.

7.3.10. Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές:
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν:
 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων
 Βραχύχρονες αποζημιώμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές,
όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία
οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.
 Διανομή κερδών και έκτακτες παροχές πληρωτέες μέσα σε 12 μήνες μετά τη λήξη της χρήσεως, μέσα στην
οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν σχετική υπηρεσία.
 Μη νομισματικές παροχές (όπως ιατρική περίθαλψη, κατοικία, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούμενα αγαθά
ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς εργαζομένους.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα
και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως
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υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση
που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσης
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται, όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε:
 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης.
 Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας προσφοράς που γίνεται για
να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση.
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται
να τις χορηγήσει. Όταν οι παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού πρέπει
να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η
αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που
αναμένεται να δεχθούν την προσφορά.
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του
Ισολογισμού, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των
κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών
ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης
που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. Συγκεκριμένα, σχετική μελέτη αφορούσε στη
διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον ισολογισμό και την κατάσταση
αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης.
7.3.11. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
Ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του
ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά
την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία
της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η
πιθανότητα εκροών πόρων - οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη - είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
7.3.12. Έσοδα
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από
συμβόλαια με πελάτες:
i.
Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη.
ii.
Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.
iii.
Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
iv.
Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
v.
Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) ο Όμιλος ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης.
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Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο μία οντότητα προσδοκά να έχει ως αντάλλαγμα για τη
μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων που αναγνωρίζονται από δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο
του χρόνου, για της Εταιρεία είναι οι εξής:
α) Πώληση αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
β) Έσοδα από Ενοίκια
Αφορά σε έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και προκύπτουν από δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την
πάροδο του χρόνου. Τα έσοδα από ενοίκια (λειτουργικές μισθώσεις) αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο
σύμφωνα με τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου.
γ) Μερίσματα
Τα μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη
που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και το ποσό του εσόδου μπορεί να
υπολογιστεί με αξιοπιστία.
δ) Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.

7.4 Δομή Ομίλου
Η Εταιρεία συμμετέχει στον ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. («ΥΑΦΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ») κατά 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στην EDISON INTERNATIONAL HOLDING NV.
Η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμμετέχει κατά 50% στη βουλγαρική εταιρεία ICGB AD (ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ) ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στη βουλγάρικη εταιρεία BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD (ΒEH).
Σύμφωνα με το άρθρο 16 «Τροποποίηση των άρθρων 80ΣΤ επ. του ν. 4001/2011» του Ν. 4643/3-12-2019, οι μετοχές
εκδόσεως της Εταιρείας με την σύσταση της παραδόθηκαν στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και παραμένουν στην
κυριότητα αυτής κατ’ απώτατο όριο εξήντα (60) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση των μετοχών εκδόσεων της Εταιρείας. Το αργότερο μέχρι και την
εξηκοστή (60η) ημέρα, οι μετοχές που κατέχει η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην Εταιρεία θα πρέπει να περιέλθουν σε
αναλογία στους μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., οι οποίοι είναι το ΤΑΙΠΕΔ με ποσοστό συμμετοχής 65% και τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΕΛΠΕ) με ποσοστό συμμετοχής 35% .
Αναφορικά με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και τις αλλαγές που έχουν επέλθει
σε αυτήν από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα δυνάμει και σε εφαρμογή των προβλέψεων των παρ. 9 και 15 του αρ.
80Ι του ν. 4001/2011 ως ισχύει, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
(α) Δυνάμει της παρ. 9 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, ως ισχύει, το σύνολο των μετοχών που κατείχε η ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην Εταιρεία και αντιστοιχούσε στο 100% του μετοχικού της κεφαλαίου μεταβιβάστηκε στους
μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
(«ΤΑΙΠΕΔ») και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΠΕ»), σε αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ήτοι 65% του μετοχικού κεφαλαίου στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην εταιρεία ΕΛΠΕ.
Η παράδοση των τίτλων που ενσωματώνουν τις αντίστοιχες μετοχές στο ΤΑΙΠΕΔ και στην ΕΛΠΕ ολοκληρώθηκε την
19.01.2021.
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Δεδομένου ότι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία δεν ήταν πλέον μονοπρόσωπη, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την υπ’ αριθμ. 9/25.02.2021 συνεδρίασή του την αφαίρεση
της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 3 του ν.
4548/2018, οπότε έκτοτε η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο
διακριτικός τίτλος της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 2341008/04.03.2021 ανακοίνωση ΓΕΜΗ).

(β) Δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» («ΕΔΕΥ») το σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και αντιστοιχεί στο 65% του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή ολοκληρώθηκε την 01.04.2021 με τις σχετικές
επισημειώσεις επί του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας και του μεταβιβασθέντος τίτλου μετοχών.
Κατόπιν τούτων, η σημερινή μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: (α) 65% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΔΕΥ και (β) 35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
ανήκει στην εταιρεία ΕΛΠΕ.

7.5 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο την 11 Μαΐου
2020
Μεταφερόμενο υπόλοιπο
από την απόσχιση
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο την 31η
Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 11 Μαΐου
2020
Μεταφερόμενο υπόλοιπο
από μερική διάσπαση
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο την 31η
Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη Αξία την
31η Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη Αξία την
11η Μαίου 2020

Γήπεδα
&
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα &
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

0

0

0

578

578

0

0

0

578

578

0
0

0
0

0
0

73.265
0

73.265
0

0

0

0

73.843

73.843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

(385)
0

(385)
0

0

0

0

(385)

(385)

0

0

0

73.458

73.458

0

0

0

578

578
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7.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισμικά
Λοιπά
προγράμματα
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο την 11 Μαΐου 2020
Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την απόσχιση
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 11 Μαΐου 2020
Μεταφερόμενο υπόλοιπο από μερική διάσπαση
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη Αξία την 11η Μαΐου 2020

ΣΥΝΟΛΟ

0
0
10.460
0
0

0
0
0
0
0

0
0
10.460
0
0

0
0
0
0
0
10.460
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
10.460
0

7.7 Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής:

Κτίρια & κτιριακές
εγκαταστάσεις
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο την 11 Μαΐου 2020
Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την απόσχιση
Προσθήκες
Διακοπή/λήξη συμβολαίων
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 11 Μαΐου 2020
Μεταφερόμενο υπόλοιπο από μερική διάσπαση
Προσθήκες
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη Αξία την 11η Μαΐου 2020

ΣΥΝΟΛΟ

0
0
336.000
0
336.000

0
0
336.000
0
336.000

0
0
42.000
42.000
294.000
0

0
0
42.000
42.000
294.000
0
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Η Εταιρεία έχει συνάψει πενταετή μίσθωση από 11/5/2020 έως 11/5/2025 με μηνιαίο μίσθωμα 5.600 € ήτοι
συνολικά μισθώματα 336.000 € στην πενταετία, για τα οποία έχει καταβάλει έως 31/12/2020 το ποσό των 42.000
€ και υπολείπεται Δικαιώματος Χρήσης Περιουσιακού Στοιχείου ποσό 294.000 €, το οποίο καταχωρεί στο
Ενεργητικό της. Έναντι αυτού του δικαιώματος μετά την διενέργεια των αποσβέσεων για την περίοδο από
11/5/2020 έως 31/12/2020 και τον υπολογισμό των τόκων της μίσθωσης με επιτόκιο 5% στην πενταετία, προκύπτει
μακροπρόθεσμη υποχρέωση από μισθώσεις ποσό 233.644 € και βραχυπρόθεσμη υποχρέωση από μισθώσεις ποσό
65.541 € τα οποία καταχωρεί στο Παθητικό της.

7.8 Συμμετοχές σε συγγενείς
Η Εταιρεία έχει συμμετοχή σε συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία λόγω ουσιώδους επιρροής ταξινομείται ως συγγενής
και ενοποιείται με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (το αντικείμενο
δραστηριότητας και τα κατεχόμενα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου στις εν λόγω επενδύσεις, παρουσιάζονται
αναλυτικά στην Σημείωση 7.4 των οικονομικών καταστάσεων).
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά την 11/5/2020 (ημερομηνία
σύστασης Εταιρείας και Ομίλου) για την συμμετοχή στη συγγενή εταιρεία.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά Διαθέσιμα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
% Συμμετοχής Ομίλου
Μερίδιο Ομίλου στην Καθαρή Θέση
Αξία συμμετοχής 11/5/2020
Ειδικό αποθεματικό λόγω απόσχισης (θετικό/(αρνητικό) των ΙΚ)

ΥΑΦΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
11/5/2020
59.872.817
64.239.583
1.495.273
(18.624.859)
106.982.814
50,00%
53.491.407
64.425.000
(10.933.593)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
11/5/2020

(10.933.593)

Η εταιρεία «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στο πλαίσιο και ως
αποτέλεσμα της απόσχισης του Κλάδου Διεθνών Έργων της ΔΕΠΑ ΑΕ ενοποιήθηκε με την Καθαρή Θέση με τη
μέθοδο της αξίας της προκατόχου (predecessor method) κατά την ημερομηνία που αποκτήθηκε η ουσιώδης
επιρροή σε αυτήν από την Εταιρεία, καθώς κρίθηκε πως η επιχειρηματική συνένωση των εταιρειών ικανοποιούσε
τον ορισμό των από κοινού συνενώσεων. Σύμφωνα με τις προτάσεις (alternative A) που έχουν αναπτυχθεί για το
λογιστικό χειρισμό από το ΣΔΛΠ (agenda paper 23A 22/10/2019), κατά την ημερομηνία της απόκτησης τα στοιχεία
του ενεργητικού καθώς και των υποχρεώσεων της αποκτώμενης επιχείρησης επιμετρούνται στις λογιστικές τους
αξίες (μεταφερόμενες αξίες) και η τυχόν διαφορά μεταξύ του κόστους επένδυσης της αποκτώσας και της καθαρής
θέσης της Συγγενούς αναγνωρίζεται σε ιδιαίτερο αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων ως «ειδικό αποθεματικό λόγω
απόσχισης».
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Το 100% των στοιχείων και κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων της συγγενούς εταιρείας (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.), για την 31.12.2020 έχουν ως εξής:

31/12/2020
Πάγιο Ενεργητικό
Ταμειακά Διαθέσιμα
Λοιπά Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
% Συμμετοχής Ομίλου
Μερίδιο Ομίλου στην Καθαρή Θέση

71.808.315
57.771.956
824.709
(24.336.247)

106.068.733
50,00%
53.034.367

1.1.-31.12.2020
Κύκλος εργασιών
Έξοδα Διοίκησης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά έσοδα
Κέρδη/(Ζημίες) από την ενοποίηση συγγενών επιχειρήσεων με την μέθοδο της
καθαρής θέσης

(1.299.524)
(12.609)
15.514
(626.598)

Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα

(1.923.217)

Συνολικά αποτελέσματα
Τα οποία αναλύονται χρονικά ως εξής:
Από 01.01-10.05.2020
Από 11.05 (ημερομηνία απόσχισης).-31.12.2020

(1.923.217)

-

(1.008.387)
(914.830)

7.9 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Το ποσό των 11.200 ευρώ αφορά δοσμένες εγγυήσεις.

7.10 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Το ποσό των 2.061.052 ευρώ αφορά απαίτηση από την συγγενή εταιρεία, από το οποίο ποσό σε 1.062.719 ευρώ
έχει προέλθει από την απόσχιση κλάδου (11/05/2020) και το δε υπόλοιπο αφορά την απαίτηση για το χρονικό
διάστημα Μάιος 2020 έως Δεκέμβριος 2020.
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7.11 Λοιπές απαιτήσεις
Οι «Λοιπές απαιτήσεις» την 31.12.2020 στις εταιρικές και ενοποιημένες συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

31.12.2020
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Απαιτήσεις από ΦΠΑ
Έξοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο

120.323
198.376
86.479
405.178

7.12 Χρηματικά Διαθέσιμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας την 31.12.2020 στις εταιρικές και ενοποιημένες συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:

31.12.2020
Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο

16.846.162
16.846.162

7.13 Μετοχικό Κεφάλαιο
Την 11/05/2020, ιδρύθηκε η Εταιρεία έπειτα από απόσχιση του κλάδου των διεθνών έργων της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΠΑ Α.Ε.), βάσει των διατάξεων του άρθρου 80Ι του ν.
4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4602/2019 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.
4643/2019, και των άρθρων 56 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε € 63.758.656,04 και διαιρείται σε 724.201 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 88,04 η καθεμία.
Την 17/07/2020 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το από 10/07/2020 πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας από το οποίο προκύπτει
η πιστοποίηση από το Δ.Σ. της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύπτεται ως εξής
(αρ. πρωτ. ανακοίνωσης ΓΕΜΗ 2012147/17.07.2020):
Η αξία του εισφερθέντος από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στην Εταιρεία Κλάδου Διεθνών Έργων, λόγω απόσχισης, σύμφωνα με
το Καταστατικό, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων
εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 63.758.656,04) για την οποία η ΔΕΠΑ Α.Ε. ανέλαβε ως
αντάλλαγμα επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες μία (724.201) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 Ευρώ (€88,04) ευρώ η καθεμία. Η θετική διαφορά που προέκυψε κατά τη
μεταβατική περίοδο από 01.10.2019 μέχρι 11.05.2020 ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 19.644.098,52) σύμφωνα με την από
11.05.2020 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε. και τις διατάξεις του ν. 4001/2011,
άρθρο 80Ι παρ. 10 ως ισχύει, ήχθη στα βιβλία της Εταιρείας σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο».
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Κατά την 31/12/2020, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μεταβλήθηκε από τη σύστασή της,
όπως αυτό περιγράφηκε ανωτέρω.

7.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» την 31.12.2020 στις εταιρικές και ενοποιημένες συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

31.12.2020

256.742

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού

474

Πιστωτές διάφοροι

35.242

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

10.600

Σύνολο

303.058

7.15 Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι «Λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» την 31.12.2020 στις εταιρικές και ενοποιημένες
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

31.12.2020
Λοιποί φόροι

11.614
6.250

Σύνολο

17.864

Φόρος εισοδήματος

7.16 Φόρος Εισοδήματος & Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Κέρδη(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2020: 24 %)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2020

31.12.2020

107.409

-350.006

25.778

-84.001

Αναπροσαρμογές
Ζημίες από την ενοποίηση συγγενών με την μέθοδο της καθαρής θέσης
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο Φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

-

109.780

2.544
5.444

2.544
5.444

33.766

33.766
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7.17 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι «Λοιπές υποχρεώσεις» την 31.12.2020 στις εταιρικές και ενοποιημένες συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

31.12.2020

7.661
7.661

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Σύνολο

7.18 Πωλήσεις- Έξοδα Διοίκησης -Χρηματοοικονομικά έξοδα

Στο κονδύλι «Πωλήσεις», το ποσό 998.333 ευρώ αφορά το δεδουλευμένο έσοδο από την παροχή υπηρεσιών για
το χρονικό διάστημα Μάιος 2020 έως Δεκέμβριος 2020 βάση συμφωνητικού με την ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ .
Τα έξοδα διοίκησης και τα χρηματοοικονομικά έξοδα την 31η Δεκέμβριου 2020, στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11-05-31.12.2020
Αμοιβές Δ.Σ.
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Λοιπά έξοδα

127.416
676.535
3.120
2.189
33.766
42.385
206
885.617

Σύνολο
Τόκοι και συναφή έξοδα

5.307

7.19 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί στον προαιρετικό φορολογικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
65Α σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο ειδικός έλεγχος για τη
λήψη του φορολογικού πιστοποιητικού για τη εν λόγω χρήση για την εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2020. Κατά την ολοκλήρωση των εν λόγω φορολογικών ελέγχων, η Διοίκηση δεν αναμένει
να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/5.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για
το λόγο αυτό οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων
που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής
συμμόρφωσης.

7.20 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Από την 01.01.2021 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων
σημειώθηκαν τα κάτωθι σημαντικά γεγονότα.
Α. Δυνάμει της παρ. 9 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, ως ισχύει, το σύνολο των μετοχών που κατείχε η
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην Εταιρεία και αντιστοιχούσε στο 100% του μετοχικού της κεφαλαίου
μεταβιβάστηκε στους μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΠΕ»), σε αναλογία
προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ήτοι 65% του μετοχικού
κεφαλαίου στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην εταιρεία ΕΛΠΕ. Η παράδοση των τίτλων που ενσωματώνουν τις
αντίστοιχες μετοχές στο ΤΑΙΠΕΔ και στην ΕΛΠΕ ολοκληρώθηκε την 19.01.2021.
Β. Δεδομένου ότι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία δεν ήταν πλέον
μονοπρόσωπη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την υπ’ αριθμ. 9/25.02.2021
συνεδρίασή του την αφαίρεση της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από την επωνυμία και τον διακριτικό
τίτλο της σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 3 του ν. 4548/2018, οπότε έκτοτε η επωνυμία της Εταιρείας είναι
«ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
(υπ’ αριθμ. 2341008/04.03.2021 ανακοίνωση ΓΕΜΗ).
Γ. Δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 80Ι του ν. 4001/2011, μεταβιβάστηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» («ΕΔΕΥ») το σύνολο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και
αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή
ολοκληρώθηκε την 01.04.2021 με τις σχετικές επισημειώσεις επί του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας και
του μεταβιβασθέντος τίτλου μετοχών.
Κατόπιν τούτων, η σημερινή μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: (α) 65% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΔΕΥ και (β) 35% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΕΛΠΕ.
Δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της συγγενούς της εταιρείας «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
41/07-05-2021 αποφασίστηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, ποσού € 19,4 εκ.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ, η κάλυψη του ως άνω ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
θα γίνει με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ισόποσα κατ’ αναλογία
της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο και θα ολοκληρωθεί σε τρεις δόσεις ως ακολούθως:
α) ποσό € 3,2 εκ. με ημερομηνία καταβολής έως την 15η Μαΐου 2021,
β) ποσό € 5,0 εκ. με ημερομηνία καταβολής έως την 31η Μαΐου 2021 και
γ) ποσό € 11,2 εκ. με ημερομηνία καταβολής έως την 25η Αυγούστου 2021.
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7.21 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων
Οι εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 11.05.2020 έως 31.12.2020
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ την 2α Αυγούστου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΚ 005500

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
Α.Α.Τ. ΑΚ 739332

Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ERGOACCOUNTING A.E.

ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΝΤΕ
Α.Α.Τ. ΑΚ 785963
Αρ. Αδείας 35460 Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΜ 102163
Αρ. Αδείας 4986 Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11.5.2020 – 31.12.2020
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