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Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
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I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Διοικητικό Συμβούλιο:  Ιωάννης Παπαδόπουλος –  Πρόεδρος Δ.Σ.  
Κωνσταντίνος Δ.Ξιφαράς – Διευθύνων Σύμβουλος  
Ιορδάνης Προκοπίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (από 20/05/2021) 
Παναγιώτης Δημητρόπουλος – Μέλος Δ.Σ.  
Δημήτριος Σαμόλης – Μέλος Δ.Σ.  
Παύλος Καμάρας – Μέλος Δ.Σ.  
Ελένη Ζηλακάκη, Μέλος Δ.Σ. | Εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΠΑ  
Ευάγγελος Κοσμάς, Μέλος Δ.Σ. | Εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΠΑ  
Μαρίκα Λάμπρου – Μέλος Δ.Σ.  
Δημήτριος Σκαλαίος – Μέλος Δ.Σ.  
Ασημάκης Φωτόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

 
Άλλα μέλη Διοικητικού  
Συμβουλίου κατά τη χρήση:    Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος – Μέλος Δ.Σ. (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. έως 15.02.2021 ) 

  
 

 
 Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:   Μαρίνου Αντύπα 92 & Παπαϊωάννου 37 

  141 21 Ηράκλειο Αττικής 

 
 ΑΡ.ΜΑ.Ε:       17913/01ΑT/Β/88/592(07) 

 

 Γ.Ε.ΜΗ.:       000556901000 

 
 Ελεγκτική Εταιρεία  :                 Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών  
                                                      και Συμβούλων Επιχειρήσεων 

   Κατεχάκη 58 
   115 25 Αθήνα  
   Ελλάδα  
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II. ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
1.1.2021-31.12.2021 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Ι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 

1. Εισαγωγή 

2. Δομή  

3. Οικονομικά αποτελέσματα 

4. Διαχείριση κινδύνων   

 
II. ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 
 
1. Σημαντικά γεγονότα του  2021 

2. Αναλυτική ανασκόπηση ανά Διεύθυνση Δραστηριότητας – Οικονομικά στοιχεία 

 2.1. Εμπορία Φυσικού Αερίου 

2.2 Προμήθεια Αερίου, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εμπορικών Συναλλαγών  

2.3 Παρακολούθηση Θυγατρικών εταιριών 

2.4 Στρατηγική & Εταιρική Ανάπτυξη  

2.5 Οικονομικά Θέματα  

2.6 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

2.7 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας 

2.8 Συστήματα Ποιότητας 

2.9 Πληροφορική & Διοικητικές Υπηρεσίες  

2.10  Επιχειρησιακή Οργάνωση 

2.11 Θέματα εφαρμογής των Ρυθμιστικών Κανόνων 

2.12 Νομικά Θέματα 

2.13 Θέματα Συμμόρφωσης με το δίκαιο του Ανταγωνισμού & τις Δεσμεύσεις της εταιρείας έναντι της 
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού  

2.14 Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη  

2.15 Συμμετοχή σε Εταιρικές Ενώσεις  

2.16 Εσωτερικός Έλεγχος 

2.17 Εταιρική Διακυβέρνηση  

3. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου 

4. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 
ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

2. GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟY 
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3. ΝORTH SOLAR A.E 

4. NEW SPES CONCEPT A.E. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αριθμοδείκτες Εταιρείας και Ομίλου ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 

Ι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της 
κλειόμενης χρήσεως (1.1.2021–31.12.2021). 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 χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα του Ομίλου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και της Μητρικής Εταιρείας ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής 
«ΔΕΠΑ Α.Ε.» ή «ΔΕΠΑ» ή «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» ή «Εταιρεία»), περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν 
χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την 
επόμενη χρήση καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων ποιοτικού χαρακτήρα για την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την επόμενη χρήση. 
 
2. Δομή 
 
Η δομή του Ομίλου ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ κατά την περίοδο αναφοράς (1/1-31/12/2021) είχε ως εξής: 
 
Μητρική Εταιρεία 
 
Στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. συμμετέχουν με 65% το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») και με 35% τα Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.(«ΕΛΠΕ»). 
 
Θυγατρικές Εταιρείες  της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. 
«ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»)  (Μέτοχος 100% ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.) 

 ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.») (Μέτοχος 100% ΔΕΠΑ 
Εμπορίας Α.Ε.) (διακοπείσα από 19.01.2021 με τη μεταβίβαση των μετοχών της στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και την 
ΕΛΠΕ Α.Ε.) 

 
Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες  
 

 GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (δ.τ. «Gastrade A.E.») 
(Μέτοχος 20% ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.) 

 NORTH SOLAR A.E. (Μέτοχος 49% ΔΕΠΑ Α.Ε.) 
 
Την19.01.2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ στους 
Μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ. 
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Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1405/1/29.01.2021 Απόφασης του Δ.Σ. εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 
κατά  49% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία NORTH SOLAR Α.Ε. η 
οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 500 MW  στη Δυτική Μακεδονία. Η μεταβίβαση του 
49% των μετοχών της NORTH SOLAR Α.Ε. στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ολοκληρώθηκε την 17.04.2021.  

 

 

 

Σε σχέση με την παρούσα δομή του Ομίλου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ σημειώνονται συμπληρωματικά τα κάτωθι: 
 
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1444/1/07.04.2022 Απόφασης του Δ.Σ., την 11.04.2022 η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε απέκτησε 
το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κατέστη μοναδική μέτοχος της εταιρείας NEW SPES CONCEPT Α.Ε. 
δυνάμει της από 11.04.2022 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. Η NEW SPES CONCEPT Α.Ε. είναι κυρία 
βεβαιώσεων παραγωγού/αδειών για Φ/Β έργα συνολικής ισχύος 232 MW. 
 
Πληρέστερη ενημέρωση επί των ανωτέρω εξελίξεων παρέχεται στις ενότητες 2.3 (Παρακολούθηση Θυγατρικών) 
και 4 (Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης). 
 
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω η υφιστάμενη την 30.06.2022 δομή του Ομίλου ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι: 
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3. Οικονομικά  Αποτελέσματα Ομίλου  ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΠΑ την 29.06.2007 ενέκρινε την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. &  του Ομίλου με βάση τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (ΔΠΧΑ). 
 

Βάσει των ΔΠΧΑ, τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου της ΔΕΠΑ για τη χρήση 2021 έχουν ως ακολούθως: 

 

3.1.Οικονομικά  Στοιχεία  Ομίλου ( € ) 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 31/12/2021 31/12/2020 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ    
   

-Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.696.903.819 549.805.081 
   

-Μικτό κέρδος 282.726.131 66.306.889 
   

-Λειτουργικό αποτέλεσμα 332.850.138 37.750.015 
   

-Κέρδη προ φόρων 340.353.374 43.186.533 
   

-Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστ/τες 262.762.182 39.653.075 
   

-Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες 11.305.750 (58.179.478) 
   

-Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες & διακοπείσες  
δραστηριότητες 

274.067.932 (18.526.403) 
   

-Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 262.838.830 (17.389.475) 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2021 31/12/2020 

   

-Σύνολο πάγιου ενεργητικού 126.700.488 113.897.366 
   

-Αποθέματα 98.709.042 45.443.849 
   

-Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 578.183.038 351.859.770 
   

-Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 202.235 
   

-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 265.891.965 240.377.175 
   

-Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση 0 72.735.503 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.069.484.533 824.515.897 
   

-Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 639.510.501 466.724.125 
   

-Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 35.135.607 33.891.159 
   

-Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 394.838.425 323.262.114 
   

-Υποχρ. που συνδέονται με Στοιχεία ενεργητ. προς πώληση 0 638.499 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.069.484.533 824.515.897 
 

 

4. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Ομίλου ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
 
4.1.Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο κίνδυνος 
αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον κίνδυνο τιμής, ο 
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κεφαλαιουχικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των 
σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να 
έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.  
 
Μακροοικονομικό Περιβάλλον: Παρόλο που κατά τη διάρκεια του 2021 η ελληνική οικονομία ανέκαμψε από την 
ύφεση του 2020 που προκάλεσε η πανδημία και τα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο 
σύστημα υγείας, συνέχισε να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Βραχυπρόθεσμα, η κύρια δυσκολία αφορά 
στον περιορισμό της πανδημίας και στην επιστροφή στην σταθερή ανάπτυξη. Παρά τις παραπάνω αβεβαιότητες, 
το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 2021 ήταν υψηλότερο των προσδοκιών. Η άρση των περιορισμών κυκλοφορίας 
βοήθησε την οικονομική ανάκαμψη, την τόνωση του οικονομικού κλίματος και την διεθνή εμπορία. Τα υψηλά 
ποσοστά εμβολιασμού αποδυνάμωσαν την δυναμική της πανδημίας και ενθάρρυναν τα διεθνή ταξίδια και 
επέκτειναν την τουριστική περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο, που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,3% 
(2020: -9%). 
 
COVID-19: Η ελληνική οικονομία, παρόλο που συνέχισε να επηρεάζεται από τις εξελίξεις του Covid-19, το 2021 
ανέκαμψε λόγω της αυξημένης εγχώριας ζήτησης και της καλύτερης από όσο αναμενόταν τουριστικής περιόδου. 
Η ανάκαμψη βοηθήθηκε από την σταδιακή άρση των αυστηρών μέτρων που είχαν επιβληθεί και την εξέλιξη των 
προγραμμάτων εμβολιασμού, που έχουν ήδη βοηθήσει στην μειωμένη επίπτωση των νέων παραλλαγών του ιού. 
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Παρόλο που η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί το 2022 έστω και σε χαμηλότερο ρυθμό, οι 
δυσκολίες  των νέων μεταλλάξεων της Όμικρον θα  μπορούσαν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
της οικονομίας και συνολικά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μία επιπλέον «έκρηξη» των αυξήσεων στις 
λοιμώξεις από Covid-19 καθώς και η επιβράδυνση στον ρυθμό εμβολιασμών μπορούν να οδηγήσουν σε 
περαιτέρω περιοριστικά μέτρα, που θα επηρέαζαν αρνητικά τις τρέχουσες προβλέψεις ανάπτυξης και θα 
εμποδίσουν την πρόοδο.  
 
Ο Όμιλος, ανταποκρίθηκε άμεσα στο ξέσπασμα της πανδημίας από το τέλος Φεβρουαρίου 2020 και, προέβη σε 
διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου Κορωνοϊού με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων του και τον εφοδιασμό της αγοράς. 
 
Οι δράσεις αυτές αναφέρονται στην ενότητα 2.7 (Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας).  
 
Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
συνολικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα λόγω των συνεχών μεταλλάξεων του Covid-19 και της 
αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης. Η Διοίκηση συνεχώς εκτιμά 
τη κατάσταση όπως διαμορφώνεται αλλά και τις πιθανές συνέπειες, ώστε να διασφαλίσει ότι θα γίνουν οι 
αναγκαίες ενέργειες με στόχο την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στις δραστηριότητες του Ομίλου. 
 
Αγορά Ενέργειας/φυσικού αερίου: Τους τελευταίους μήνες του έτους σημειώθηκε εκρηκτική άνοδος των διεθνών 
τιμών φυσικού αερίου που συμπαρέσυρε τις εγχώριες τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Η κατάσταση αυτή 
συνεχίστηκε κατά το 1ο Εξάμηνο του 2022, ιδίως μετά την εισβολή της  Ρωσίας στην Ουκρανία και συνιστά πλέον 
μείζονα Ενεργειακή Κρίση.  
  
Η αγορά αερίου στην Ελλάδα δεν αντιμετώπισε προβλήματα τροφοδοσίας. Η Εταιρία και ο Όμιλος τροφοδότησαν 
απρόσκοπτα τους πελάτες τους. 
 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και 
λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε 
τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 
 
4.2.Κίνδυνος αγοράς 
 
Κίνδυνος επιτοκίου: Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου.  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος:  Ο Όμιλος αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο από την μεταβολή της ισοτιμίας του 
δολαρίου κυρίως όσον αφορά τις συναλλαγές προμήθειας φυσικού αερίου οι οποίες πραγματοποιούνται βάση 
συμβάσεων με προμηθευτές του εξωτερικού που είναι εκπεφρασμένες κυρίως  σε δολάρια Η.Π.Α. Την 
31/12/2021, εάν η συναλλαγματική  ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε  ενισχυθεί κατά 10% και 
οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα προ φόρων αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου θα 
είχαν αυξηθεί κατά ΕΥΡΩ 11.717 χιλιάδες και αντίστοιχα τα μετά φόρων αποτελέσματα της μητρικής και του 
Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν αυξημένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 9.139  χιλιάδων, όπως θα 
προέκυπταν από την αποτίμηση των αγορών και  των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που είναι εκπεφρασμένες 
κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, εάν η συναλλαγματική  ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε 
μειωθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα προ φόρων αποτελέσματα της μητρικής 
και του Ομίλου θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά ΕΥΡΩ 14.321 χιλιάδες και αντίστοιχα τα μετά φόρων 
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αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά το ποσό των 
ΕΥΡΩ 11.170 χιλιάδων, όπως θα προέκυπταν από την αποτίμηση των αγορών και  των υποχρεώσεων προς 
προμηθευτές που είναι εκπεφρασμένες κυρίως  σε δολάρια Η.Π.Α. 
 
Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων του 
φυσικού αερίου καθώς το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου, τις τιμές του 
φυσικού αερίου στους Ευρωπαϊκούς κόμβους (TTF, PSV) και τη spot αγορά. Ο Όμιλος διαμορφώνει την 
τιμολογιακή του πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου. 
 
Η ΔΕΠΑ  προέβη για πρώτη φορά το 2021 σε χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση κινδύνου που προέρχεται 
από την διακύμανση τιμών του φυσικού αερίου που εμπορεύεται. 
 
4.3.Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και 
τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής και λιανικής 
πώλησης του Ομίλου. 
 
Η πίστωση στους πελάτες είναι σύμφωνη με την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας και του Ομίλου, ενώ σε 
περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών εξόφλησης λογίζονται τόκοι στους πελάτες. 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, το 47,49% (2020: 55,44%) του κύκλου εργασιών 
της Εταιρείας προέρχεται από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., το 9.11% (2020: 11,47%) από την 
Elpedison Eνεργειακή Α.Ε. και το 8,89% (2020: 5,63%) από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. αντίστοιχα. 
 
 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, το μέγεθος 
και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι  ο πιστωτικός κίνδυνος 
καλύπτεται από τις εξασφαλίσεις και από τις προβλέψεις που έκρινε  απαραίτητες την στιγμή αυτή σε συνδυασμό 
και με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία για παροχή εγγυήσεων και χρονοδιαγράμματος 
αποπληρωμής από υπερήμερους πελάτες. Ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος σε περίπτωση που τα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με κάθε κατηγορία 
αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων 
όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό μειωμένα με την αξία των εγγυήσεων και ενεχύρων.  
 
4.4.Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και 
πιστωτικών ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις 
προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 
 
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από 
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών. 
 

ΟΜΙΛΟΣ    
Κατά την 31/12/2021 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Δανεισμός 4.000.000 - - 
Χρηματοδοτικές 965.536 1.294.522 43.484 
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υποχρεώσεις 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 318.065.743 - - 
Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 14.213.593 - - 

    
Κατά την 31/12/2020 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις 473.313 1.547.871 202.655 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 305.607.728 - - 

    
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
Κατά την 31/12/2021 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις 558.990 160.208 - 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 252.804.797 - - 

    
Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 14.246.318 - - 

    

Κατά την 31/12/2020 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις 73.590 186.466 - 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 260.668.232 - - 

    

4.5.Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας συνεχούς 
δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους του και οφέλη στους λοιπούς ενδιαφερόμενους καθώς και η 
διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος 
διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως οι συνολικές υποχρεώσεις μείον τα 
χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό. Πιο συγκεκριμένα: 
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  4.6.Ρυθμιστικός κίνδυνος 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την αγορά φυσικού αερίου, 
όπως η εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η εφαρμογή υποχρεώσεων βάσει του 
Πλαισίου Επιτήρησης για την Ελλάδα (Εnhanced Surveillance Framework for Greece) και των αποφάσεων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που αφορούν στη γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της Ελληνικής αγοράς 
ενέργειας, καθώς και πιθανή αναδιάρθρωση ή άλλες αλλαγές στις δραστηριότητες του Ομίλου σαν αποτέλεσμα 
συμμόρφωσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην 
οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 
 
  
 
  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2021   31/12/2020  31/12/2021   31/12/2020 

Σύνολο Υποχρεώσεων  429.974.032  357.153.273  328.183.410  280.251.799 
Μείον: Χρηματικά 
διαθέσιμα  

(265.891.965)  (240.377.175)  (249.224.389)  (187.364.435) 

Καθαρό χρέος 164.082.067  116.776.098  78.959.021  92.887.364 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 639.510.501  466.724.125  609.963.098  450.841.913 
Καθαρό χρέος/Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

25,66%   25,02% 
 

12,94%   20,60% 
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II. ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.  

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως: 
 
Ιωάννης Παπαδόπουλος –  Πρόεδρος Δ.Σ. (από 05/09/2019) 
 
Ιορδάνης Προκοπίδης – Μέλος Δ.Σ. & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (από 20/05/2021) 
 
Κωνσταντίνος Ξιφαράς – Διευθύνων Σύμβουλος (από 05/09/2019) 
 
Παναγιώτης Δημητρόπουλος – Μέλος Δ.Σ. (από 30/11/2017, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από 19/06/2019 έως 
05/09/2019) 
 
Ελένη Ζηλακάκη, Μέλος Δ.Σ. | Εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΠΑ (από 13/04/2019 έως 12/10/2021 και από 
15/10/2021 κατόπιν επανεκλογής της την 7/10/2021 κατά τις εκλογές για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων 
εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 περ. β’ του Καταστατικού της Εταιρείας) 
 
Παύλος Καμάρας – Μέλος Δ.Σ. (από 05/09/2019) 
 
Ευάγγελος Κοσμάς, Μέλος Δ.Σ. | Εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΠΑ (από 13/04/2019 έως 12/10/2021 και από 
15/10/2021 κατόπιν επανεκλογής του την 7/10/2021 κατά τις εκλογές για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων 
εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 περ. β’ του Καταστατικού της Εταιρείας) 
 
Μαρίκα Λάμπρου – Μέλος Δ.Σ. (από 08/07/2020) 
 
Δημήτριος Σαμόλης – Μέλος Δ.Σ. (από 05/09/2019) 
 
Δημήτριος Σκαλαίος – Μέλος Δ.Σ. (από 08/07/2020) 
 
Ασημάκης Φωτόπουλος – Μέλος Δ.Σ. (από 08/07/2020) 
 
Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση:  
 
Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος – Μέλος Δ.Σ. & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (από 05/09/2019 έως 15/02/2021) 
 
1. Σημαντικά γεγονότα του 2021. 

 
 Οι συνθήκες στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου τους τελευταίους μήνες του 2021  χαρακτηρίστηκαν από 

εκρηκτική αύξηση  των τιμών  στους διεθνείς κόμβους (hubs), απόρροια της αυξανόμενης ζήτησης LNG 
(ΥΦΑ)  στις ασιατικές αγορές, που οδήγησε σε ανάλογη αύξηση των τιμών ΥΦΑ για ευκαιριακές αγορές 
(spot). 

 Το ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, η απόσυρση δύο λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού και η αύξηση 
των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησαν σε ρεκόρ κατανάλωσης φυσικού αερίου στην εγχώρια 
αγορά. 

 Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα του μίγματος προμηθειών της ΔΕΠΑ και στην 
ακύρωση  ευκαιριακών φορτίων από μεγάλους καταναλωτές στην Ελλάδα, οι οποίοι  κάλυψαν αυξημένο 
μέρος των αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ. 
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 Ο όγκος πωλήσεων φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ για το 2021 ανήλθε σε 40 TWh (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 
πωλήσεις στο ΔΕΣΦΑ για αέριο εξισορρόπησης και Swaps ποσοτήτων ) αυξημένος κατά 57%  σε σχέση με 
αυτόν του 2020, κυρίως λόγω της επίδρασης των ανωτέρω εξελίξεων. Αυτό οδήγησε και στην αύξηση του 
μεριδίου  της ΔΕΠΑ στο σύνολο των εισαγόμενων στη χώρα ποσοτήτων φυσικού αερίου και κατ’επέκταση 
στη χονδρική αγορά αερίου, σε σχέση με το 2020. 

 Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΠΑ ανήλθε σε € 1.417 εκ αυξημένος κατά 257 % κυρίως λόγω τού αυξημένου  
όγκου πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών του φυσικού αερίου. 

 Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2021και με αφορμή την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού 
κόστους η οποία επιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές, η ΔΕΠΑ ανέπτυξε μηχανισμό απορρόφησης 
μέρους των ανατιμήσεων στο κόστος φυσικού αερίου μέσω του οποίου οι οικιακοί καταναλωτές που 
τροφοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα (μέσω τρίτων Προμηθευτών ή Παρόχων)  έλαβαν εκπτώσεις από τη ΔΕΠΑ 
που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 16% για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο  και 40% για το μήνα 
Δεκέμβριο επί της χονδρεμπορικής τιμής προμήθειας φυσικού αερίου. Ο μηχανισμός αυτός υιοθετήθηκε 
από την Εταιρεία με την 1430/17.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε 
αναδρομικά την 16.02.2022 με απόφαση της Έκτακτης 118ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  
Εταιρείας. Το κόστος παροχής αυτών των ενισχύσεων/εκπτώσεων εκ μέρους της Εταιρείας για το εν λόγω 
διάστημα του 2021 ανήλθε σε 55,36 εκατ. €. 

 Η ΔΕΠΑ  προέβη για πρώτη φορά σε χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση κινδύνου που προέρχεται 
από την διακύμανση τιμών του φυσικού αερίου που εμπορεύεται. 

 Η Εταιρεία παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, υποστήριξε πλήρως τη διαγωνιστική διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης της που έχει εκκινήσει τον Ιανουάριο του 2020, μετά από σχετική πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ, 
και ανεστάλη από το ΤΑΙΠΕΔ τον Μάρτιο του 2021.      

 Την 30.09.2021  η ΔΕΠΑ απέκτησε άδεια προμήθειας φυσικού αερίου στη Βουλγαρία. 

 Την 19.01.2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
στους Μετόχους της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ, σύμφωνα με το αρ. 80Ι παρ. 9 του ν. 4001/2011 
ως ισχύει. 
 

 Το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα στις 29.01.2021  την είσοδο με 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας NORTH SOLAR Α.Ε., η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά έργα στη Δυτική Μακεδονία ισχύος 500 
ΜW. Η μεταβίβαση του 49% των μετοχών της NORTH SOLAR Α.Ε. στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ολοκληρώθηκε 
την 17.04.2021.  

 Στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και μετατροπή της από 
εταιρεία φυσικού αερίου σε ενεργειακή εταιρεία που θα παρέχει συνδυασμό ενεργειακών προϊόντων και 
υπηρεσιών, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  Α.Ε κατέθεσε τον Νοέμβριο του 2020 αίτηση στη ΡΑΕ για την χορήγηση 
Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την από 16.04.2021 υπ’ αριθμ. 250/2021 
Απόφαση ΡΑΕ.   

 Η ΔΕΠΑ εξακολουθεί να διαχειρίζεται το χρόνιο θέμα των ανεξόφλητων οφειλών της εταιρείας ELFE S.A., 
προβαίνοντας σε νομικές ενέργειες με στόχο αφενός την αποτροπή της περαιτέρω αύξησης και αφετέρου 
τη μείωση των οφειλών της εν λόγω εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων και κυρίως σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων που ορίζουν το 
προσωρινό καθεστώς συνέχισης της παροχής φυσικού αερίου στην εν λόγω εταιρεία έως την έκδοση 
αμετάκλητων αποφάσεων επί εκκρεμών αγωγών επί της οφειλής της  ELFE S.A. προς τη ΔΕΠΑ. 
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2. Αναλυτική ανασκόπηση ανά δραστηριότητα – Οικονομικά Στοιχεία. 
 
Ο αναλυτικός απολογισμός για τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας για την περίοδο αναφοράς έχει ως 
ακολούθως: 
 
2.1 Εμπορία Φυσικού Αερίου   

Η ζήτηση φυσικού αερίου (φ.α.) στην Ελληνική αγορά ανήλθε κατ’ όγκο σε 70 TWh το 2021 παρουσιάζοντας 
αύξηση  10,9% σε σχέση με το 2020  (63,1 TWh),  σημειώνοντας την ιστορικά υψηλότερη ετήσια κατανάλωση 
αερίου. Η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή ανήλθε σε  48 TWh έναντι 41 TWh το 2020, αυξημένη 
κατά περίπου 17%. 
 
Το σύνολο των ποσοτήτων φυσικού αερίου που εισήχθησαν στο ΕΣΜΦΑ το έτος 2021 ανήλθε σε 77,6 TWh 
(68,3% αέριο αγωγού και 31,7% ΥΦΑ) εκ των οποίων 7,6 TWh εξήχθησαν στην Βουλγαρία. 
 
Οι πωλήσεις της ΔΕΠΑ το 2021 ανήλθαν σε 40 ΤWh, πολύ αυξημένες  ως προς το 2020 (+57%). Οι ποσότητες 
φυσικού αερίου που εισήγαγε η ΔΕΠΑ στο ΕΣΜΦΑ το έτος 2021 ανήλθαν σε 40,1 ΤWh (85% αέριο αγωγού και 
15% ΥΦΑ).  
 
Η μεγάλη αύξηση  των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη  σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών η 
οποία κατέστησε ασύμφορη  την έλευση φορτίων ΥΦΑ από τρίτους  και οδήγησε την πλειοψηφία των πελατών  
σε  επιπλέον προμήθεια φ.α  από τη ΔΕΠΑ σε σχέση με τις αρχικά συμβολαιοποιημένες ποσότητες τους  για το 
2021. 
 
Η ΔΕΠΑ  προέβη για πρώτη φορά σε χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση κινδύνου που προέρχεται από την 
διακύμανση τιμών του φ.α. που προμηθεύεται και πωλεί. 
 
2.2. Προμήθεια Αερίου & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εμπορικών Συναλλαγών 
 
Προμήθεια Φυσικού Αερίου  
 
Η ΔΕΠΑ παρέλαβε κατά το 2021 μέσω αγωγών μεταφοράς, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου περίπου 3,07 
δισ. Nm3. Αναφορικά με την μακροχρόνια σύμβαση με την προμηθεύτρια εταιρεία BOTAS (Τουρκία), η 
παραληφθείσα ποσότητα υπολείπεται της συνολικής ελάχιστης συμβατικής ποσότητας του έτους, και συνεπώς 
εφαρμόστηκε η συμβατική ρήτρα υποχρεωτικής πληρωμής ποσοτήτων ανεξαρτήτως παραλαβής (Take or Pay).  
Η περίοδος των συμβατικών παραδόσεων με την εν λόγω εταιρεία έχει ολοκληρωθεί ενώ στο διάστημα των 
ετών 2022 – 2023, η ΔΕΠΑ θα παραλάβει τις αντισταθμιστικές ποσότητες των ποσοτήτων που η ΔΕΠΑ δεν 
παρέλαβε κατά τα συμβατικά έτη 2019 έως και 2021.  
 
H ΔΕΠΑ παρέλαβε επίσης εντός του 2021 από την προμηθεύτρια εταιρεία SONATRACH (Αλγερία) δώδεκα 
φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που ισοδυναμούν με ποσότητες περίπου 0,50 δισ. Nm3.  
 
Τέλος το 2021, η ΔΕΠΑ προμηθεύτηκε ποσότητες ΥΦΑ από την ευκαιριακή αγορά (spot) που αντιστοιχούν σε 
περίπου 0,06 δισ. Nm3. 
 
Εντός του 2021 ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση με τη SONATRACH με σκοπό την ετήσια επέκταση της 
σύμβασης για το 2022 με αντικείμενο τις ετήσιες ποσότητες και την τιμή. 
 
Την 05.08.2021, η προμηθεύτρια εταιρεία Gazprom Export υπέβαλε στη ΔΕΠΑ αίτημα αναθεώρησης τιμής της 



 

 19 

μεταξύ των δύο μερών σύμβασης. Η διαπραγμάτευση που ακολούθησε τελεσφόρησε την 29.12.2021, με τα 
μέρη να συμφωνούν στην νέα τιμή που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουάριου 2022.   
 
Το 2021, η ΔΕΠΑ συνέχισε να προμηθεύει τον Διαχειριστή τον Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) με 
ΥΦΑ για εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ και με φυσικό αέριο για την αντιστάθμιση Λειτουργικού Αερίου, μέσα από 
διαγωνιστικές διαδικασίες.  
 
Την 24.02. 2022, το Εφετείο της Στοκχόλμης εξέδωσε την απόφασή του μη αποδεχόμενο την αγωγή ακύρωσης 
της Απόφασης του Διεθνές Διαιτητού Δικαστηρίου ICC που είχε καταθέσει η εταιρεία ΒOTAS. Έτσι, έληξε αισίως 
και οριστικά για την ΔΕΠΑ η μακροχρόνια αντιπαράθεσή της με την εν λόγω εταιρεία. 
 
Από τις αρχές του 2021, η ΔΕΠΑ εγγράφηκε και εκκίνησε τη δραστηριότητά της στο Ιταλικό χρηματιστήριο 
ενέργειας (Gestore dei Mercati Energetici-GME). Στη διάρκεια του 2021, η ΔΕΠΑ προμηθεύτηκε συνολικά 4,45 
εκατ. Nm3 αερίου από το GME. 
 
Χρήση Υποδομών-Δευτερογενής Αγορά 
 
Η ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια του 2021, προμήθευσε μέσω του βάθρου Εξισορρόπησης του ΔΕΣΦΑ ποσότητες 306,6 
GWh και προμηθεύτηκε ποσότητες 113,7 GWh.   
 
Πέραν αυτών και στη βάση των προβλέψεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ στη διάρκεια του 2021, 
προέβη σε λοιπές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δευτερογενή αγορά, όπως συναλλαγές ΥΦΑ και 
Αποθηκευτικού Χώρου με Τρίτους Χρήστες, εκχωρήσεις δυναμικότητας Παραλαβής και Παράδοσης, εισαγωγή 
φορτίων ΥΦΑ με Τρίτο Χρήστη ΥΦΑ κ.τ.λ. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ προμηθεύτηκε από το GME (ιταλικό χρηματιστήριο 
ενέργειας) και μέσω του Ιταλού Διαχειριστή Snam Rete Gas καθώς και του διαχειριστή ΤΑΡ ποσότητες 52,2 
GWh.  
 
Παράλληλα η ΔΕΠΑ με την ιδιότητα και του Χρήστη των Δικτύων Διανομής μετέφερε ποσότητες σε περίπου 85 
τελικούς καταναλωτές (στην πλειοψηφία Βιομηχανικές Μονάδες αλλά και πρατήρια CNG και οικιακούς 
πελάτες), μέσω των Δικτύων Διανομής της ΕΔΑ Αττικής, της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και της ΔΕΔΑ. 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα ΕΣΦΑ, τον Οκτώβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν δημοπρασίες ΥΦΑ 
σε δυο φάσεις, Χρονοθυρίδων ΥΦΑ κατά την Α’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ και Συμπληρωματικής 
Δυναμικότητας κατά τη Β’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ. Η ΔΕΠΑ συμμετείχε στις ανωτέρω Δημοπρασίες 
κατοχυρώνοντας συνολικά 14 χρονοθυρίδες για το έτος 2022.  
 
Η ΔΕΠΑ το 2021 εγγράφηκε στο Ιταλικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (SNAM S.p.A) και μέσω της πλατφόρμας 
PRISMA συμμετείχε σε δημοπρασίες δέσμευσης προϊόντων δυναμικότητας τόσο στα Σημεία Διασύνδεσης Νέας 
Μεσημβρίας και Κήποι από την ελληνική πλευρά, όσο και στο ιταλικό Σημείο Διασύνδεσης Melendugno. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ προέβη σε δέσμευση προϊόντων Συνεχούς, Συσχετισμένης και Ανταγωνιστικής 
Δυναμικότητας και κατοχύρωσε τις επιθυμητές δυναμικότητες για την εξυπηρέτηση των Συμβάσεων 
Προμήθειας της με τις AGSC, BOTAS καθώς και μέσω του  GME. 
 
Επίσης η  ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. κατά το 2021 τροφοδότησε πελάτες στη Βουλγαρία, μέσω του δικτύου 
Μεταφοράς του Βούλγαρου Διαχειριστή BULGARTRANSGAZ.  
 
Προμήθεια - Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και συμμετοχή σε Χρηματιστηριακές Αγορές  
 
Κατά τη διάρκεια του 2021, η εταιρία ενεγράφη στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 
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Ενέργειας Α.Ε (ΕΧΕ Α.Ε.), με σκοπό την έναρξη διαπραγμάτευσης ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς 
προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, σύναψε σχετική σύμβαση με την εταιρεία 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΕΣΧΕ Α.Ε. ή EnExClear) για την εκκαθάριση των 
διαπραγματευόμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σύμβαση με Γενικό Εκκαθαριστικό μέλος για 
τη συμμετοχή της στις αγορές του ΕΧΕ. Επιπλέον, προχώρησε σε σύναψη σύμβασης με τον ΑΔΜΗΕ ως 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με σκοπό την εγγραφή της στο σχετικό Μητρώο Συμμετεχόντων.  
 
Παράλληλα, εκπονήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό της σχετικής Δ/νσης, για θέματα 
προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση 
διαπραγματευτών ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας έπειτα από σχετικό σεμινάριο και εξετάσεις του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε (ΕΧΕ Α.Ε.).  
 
Για την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων, έγινε προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών 
προσομοίωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (LTSx) και φυσικού αερίου (Atlas Gas). Σκοπός είναι αφενός η 
προσομοίωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε μία σειρά παραμέτρων προς όφελος των εμπορικών 
δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ και αφετέρου η πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών της ΔΕΠΑ σε χρονικό ορίζοντα 
έως και τρείς εβδομάδες με στόχο τον βέλτιστο προγραμματισμό προμήθειας φυσικού αερίου και την μέγιστη 
ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών.    
 
2.3 Παρακολούθηση Θυγατρικών Εταιριών   
 
Κατά το έτος 2021, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση επί εταιρικών και ρυθμιστικών θεμάτων των θυγατρικών του 
Ομίλου, της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων καθώς και της απόκτησης των νέων  θυγατρικών και 
οργάνωσής τους. Επίσης, βασική προτεραιότητα της Εταιρείας σε θέματα παρακολούθησης των θυγατρικών 
της επιχειρήσεων ήταν η διατήρηση και ενίσχυση διαδικασιών για την επικοινωνία με αυτές, λαμβανομένων 
υπόψη ρυθμιστικών περιορισμών και κανόνων ανταγωνισμού καθώς και η εφαρμογή όλων των αναγκαίων 
μέτρων για την διασφάλιση της αξίας των και την περαιτέρω ανάπτυξή τους στο πλαίσιο των δυσκολιών με τις 
οποίες ήρθε αντιμέτωπη από τις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου παγκοσμίως.  
 
Μετά την από 29.01.2021 έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ και στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του  Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020 - 2024, προχώρησε η διαδικασία 
απόκτησης ποσοστού 49% των μετοχών της εταιρείας NORTH SOLAR Α.Ε. η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά 
έργα συνολικής ισχύος 500MW  στη Δυτική Μακεδονία. Η μεταβίβαση του 49% των μετοχών της NORTH SOLAR 
Α.Ε. στη ΔΕΠΑ ολοκληρώθηκε την 17.04.2021 κατόπιν και της από 16.04.2021 έγκρισης της συναλλαγής από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.  
 
Επίσης με την από 07.04.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ αποφασίστηκε  η  απόκτηση του 
100% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEW SPES CONCEPT Α.Ε.» η οποία 
έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια μέσω 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη ΔΕΠΑ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.  
 
Σχετικά με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας GASTRADE, το 
Σεπτέμβριο 2021 δημοσιεύτηκε η απόφαση ένταξης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" (ΕΠΑνΕΚ) με το 
ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 166,7 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο 2022, ελήφθη σε Γενική 
Συνέλευση Μετόχων της GASTRADE, η Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) για την κατασκευή του πλωτού 
Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης. Σημειώνεται ότι το έργο 
χρηματοδοτείται επίσης με δανειοδότηση έργου από την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.» («Τράπεζα») και 
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με ίδια κεφάλαια. Στα πλαίσια αυτά, η ΔΕΠΑ όπως και οι υπόλοιποι μέτοχοι της GASTRADE εγγυώνται απέναντι 
στην Τράπεζα την παροχή στήριξής τους με την υπογραφή ειδικής σύμβασης («Sponsors’ Support Agreement») 
ενώ η ιδία χρηματοδότηση προβλέπεται να γίνει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με δάνειο μετόχων προς 
την GASTRADE.  
 
2.4 Στρατηγική & Εταιρική Ανάπτυξη 

Στρατηγική – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  
 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση  του πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου 2021-
2025 της Εταιρείας στο οποίο συνεκτιμήθηκαν οι τότε εκτιμώμενες επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 στις 
εξελίξεις της διεθνούς και εγχώριας αγοράς. 
 
Κεντρικοί άξονες στρατηγικής της εταιρείας παραμένουν: (α) Η μετατροπή της από εταιρεία αερίου σε εταιρεία 
ενέργειας με αυξημένη καθετοποίηση, (β) η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της στη βασική της εμπορική 
δραστηριότητα, (γ) η επέκταση της δραστηριότητάς της εκτός της χώρας και (δ) η πρωτοπορία στην υιοθέτηση 
νέων δραστηριοτήτων. 
 
Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της αξίας της, μέσω της βελτιστοποίησης της απόδοσης 
των βασικών της υφιστάμενων δραστηριοτήτων, καθώς και της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, ήτοι: 
 

 Την χονδρεμπορική δραστηριότητα με αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου προμηθειών Φυσικού Αερίου, με 
τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας 

 Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής ενέργειας, συμμετοχή σε Χρηματιστηριακές Αγορές  
 Την ανάπτυξη του πελατολογίου Λιανικής με την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 

της θυγατρικής εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

 Τις νέες υποδομές φυσικού αερίου (FSRU Αλεξανδρούπολης, πρατήρια FISIKON, πρωτοβουλίες για νέες 
χρήσεις του φυσικού αερίου) 

 Την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
 Την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών για τη χρήση ανανεώσιμων αερίων καυσίμων (υδρογόνου, 

βιομεθανίου, κλπ), καθώς και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ευρύτερης χρήσης του υδρογόνου ως 
μέσου για την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας. 

 
Δραστηριότητα Αεριοκίνησης 
 
Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΠΑ υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης ενός βασικού δικτύου πρατηρίων 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου (Compressed Natural Gas - CNG), που βρίσκονται εντός ή πλησίον μεγάλων 
αστικών κέντρων κατά μήκος του άξονα που συνδέει τις πόλεις Θεσσαλονίκη – Αθήνα, μέσα σε υπάρχοντα 
πρατήρια λιανικής πώλησης καυσίμων οχημάτων. 
Κατά την διάρκεια του 2021 ήταν σε λειτουργία δεκαοχτώ (18) πρατήρια λιανικής πώλησης CNG με το εμπορικό 
σήμα FISIKON εντός πρατηρίων με σήματα του ομίλου των ΕΛΠΕ αλλά και λοιπών εταιρειών εμπορίας 
πετρελαιοειδών, για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης, στην Αττική (Κηφισιά, 
Νέα Φιλαδέλφεια, Κορωπί, Αγ. Ι. Ρέντης, Ασπρόπυργος, Κορωπί, Ηλιούπολη), στην Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Νέα 
Μαγνησία και Σταυρούπολη), στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στην Λαμία, στους ΣΕΑ 
Ευαγγελισμού (Δήμος Μακρυχωρίου Λαρίσης) και στους ΣΕΑ Ψαθόπυργου (Νέα Εθνική Οδός Κορίνθου-
Πατρών). Ο συνολικός αριθμός πρατηρίων CNG «FISIKON» συμπεριλαμβανομένων και των πρατηρίων της 
ΔΕΠΑ στην Ανθούσα και στα Α. Λιόσια ήταν 20 στα τέλη του 2021. 
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Μέσω του δικτύου πρατηρίων λιανικής πώλησης FISIKON  πραγματοποιήθηκαν ετήσιες πωλήσεις 11 εκατ. 
κιλών CNG με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά περίπου 47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2020 – 7,5 
εκατ. κιλά), γεγονός αξιοσημείωτο το οποίο ερμηνεύεται εν μέρει από την άρση  των περιορισμών που 
επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας του Covid-19. 

Κατά τη διάρκεια του 2021 τέθηκαν σε λειτουργία 2 επιπλέον πρατήρια, 1  απομακρυσμένο από το δίκτυο 
διανομής φυσικού αερίου (τύπου daughter) στα Κοίλα της Κοζάνης και 1 νέο πρατήριο συνδεδεμένο στο δίκτυο 
διανομής φυσικού αερίου (τύπου mother) στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. 

Εντός του 2021, οι δραστηριότητες του έργου επιχειρησιακά κινήθηκαν και θα συνεχίσουν να κινούνται και το 
επόμενο διάστημα σύμφωνα με την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων που πραγματοποιείται σε υλοποίηση 
και του προγράμματος χρηματοδότησης από την Ε.Ε. (πρόγραμμα ΤΕΝ). Ειδικότερα ως γνωστόν, το Νοέμβριο 
του 2017 η ΔΕΠΑ υπέγραψε σύμβαση με την Ε.Ε. / ΙΝΕΑ για τη χρηματοδότηση δημιουργίας 10 πρατηρίων CNG 
(13 σημεία πώλησης CNG) εντός ή πλησίον των μεγάλων εθνικών οδικών αξόνων, οι οποίοι αποτελούν και 
μέρος των δι-ευρωπαϊκών οδικών δικτύων. Τα πρατήρια αυτά επιδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό 
χρηματοοικονομικό εργαλείο CEF. Με τη συνδρομή και του προγράμματος αυτού εντός του 2021 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 2 προαναφερθέντων πρατηρίων και ολοκληρώθηκε η κατασκευή των νέων 
πρατηρίων Ηγουμενίτσας, Χαλκίδας, ΣΕΑ Σχηματαρίου και Πάτρας η εμπορική λειτουργία των οποίων 
αναμένεται στο 1ο εξάμηνο του 2022. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση των πρατηρίων Βέροιας, 
Ξάνθης, Κομοτηνής, Καρδίτσας και του 4ου πρατηρίου της Θεσσαλονίκης,  οι  εργασίες κατασκευής των οποίων 
ξεκίνησαν το 2022, ενώ παράλληλα  ξεκίνησε και η αδειοδότηση άλλων 10 πρατηρίων συνολικά, σε Αττική, 
Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της επικράτειας.  

Επιπλέον η Δ/νση Αεριοκίνησης και Απομακρυσμένων Πελατών CNG & LNG της Εταιρείας πραγματοποίησε 
λεπτομερή μελέτη ασφαλείας στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Φυσικού Αερίου (ΣΑΛΦΑ) σε 
συνεργασία με αναγνωρισμένο οίκο ο οποίος διαθέτει εξειδίκευση στον τομέα αυτό για αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις (π.χ διυλιστήρια κλπ). Η μελέτη περιλάμβανε την εκ νέου εκπόνηση μελέτης επικινδυνότητας 
(risk assessment), μελέτης HAZOP/HAZID, μελέτης ΑΤΕΧ και αναθεώρηση του Εγχειριδίου έκτακτης Ανάγκης 
του κάθε σταθμού. Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί το επίπεδο της ασφάλειας στη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων που παρέχουν οι υφιστάμενες διατάξεις ελέγχου και ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Τα 
συμπεράσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι  «το επίπεδο ασφάλειας της εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα υψηλό 
με ιδιαίτερα χαμηλά (και προπαντός πλήρως αποδεκτά) επίπεδα επικινδυνότητας» και ότι «το υπάρχον επίπεδο 
αυτοματισμού των εγκαταστάσεων είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να επιτρέπει την άμεση εφαρμογή 
απομακρυσμένου ελέγχου για το σύνολο των λειτουργιών εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής».      
 
Έργα εταιρικής ανάπτυξης – Διεπιχειρησιακό Γραφείο Έργων 
 
Για την υλοποίηση των έργων εταιρικής ανάπτυξης που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΠΑ, ήτοι τα 
έργα (α) μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού αερίου (SSLNG), (β) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) (γ) 
Υδρογόνου και Βιομεθανίου (Η2ΒΜ) και (δ) Ενεργειακής Απόδοσης & Ηλεκτροκίνησης, και προς τον σκοπό της 
συντονισμένης παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων αυτών, η ΔΕΠΑ έχει δημιουργήσει το Διεπιχειρησιακό 
Γραφείο Διαχείρισης  Έργων (PMO) καθώς και την κατάλληλη οργανωτική δομή για κάθε έργο (Ομάδα Έργου) όπου  
έχουν ενταχθεί στελέχη με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία.  
 
(α)  Έργο ΥΦΑ Μικρής Κλίμακας  
 
Η Εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη εφαρμογών υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας, 
εστιάζοντας στη χρήση του ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίων, για την κάλυψη αναγκών πελατών εκτός δικτύου αγωγών 
και για οδικές μεταφορές. Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους επικαιροποιήθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο 
της εταιρείας για την ανάπτυξη υποδομών και εφοδιαστικής αλυσίδας μικρής κλίμακας ΥΦΑ (SSLNG) και 
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διερευνήθηκαν πιθανές στρατηγικές  συνεργασίες. 
 
ΥΦΑ ως καύσιμο πλοίων 
 
Η ΔΕΠΑ είναι ο συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων POSEIDON MED II και BlueHubs ενώ συμμετέχει 
και στο πρόγραμμα SuperGreen, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού ΥΦΑ για τη ναυτιλία και τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου.  
Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρά στην κατασκευή ενός νέου καινοτόμου πλοίου ανεφοδιασμού ΥΦΑ για ναυτιλιακή 
χρήση  στην Ελλάδα, με έδρα τον Πειραιά για την πραγματοποίηση φόρτωσης ΥΦΑ από πλοίο σε πλοίο καθώς 
και στην προμήθεια δύο βυτιοφόρων ΥΦΑ για ανεφοδιασμό μικρότερων πλοίων που θα καταναλώνουν ΥΦΑ. Η 
πρωτοβουλία θα παρέχει στη ναυτιλιακή βιομηχανία στη Μεσόγειο ένα φιλικό προς το περιβάλλον και 
ταυτόχρονα ανταγωνιστικό καύσιμο όπως απαιτείται από τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ και του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). 
 
Το Δεκέμβριο 2019 συμφωνήθηκε και τον Ιανουάριο 2020 υπογράφηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) σύμβαση για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του εν λόγω πλοίου ανεφοδιασμού ΥΦΑ. 
 
Για την επιλογή του ναυπηγείου για την κατασκευή του πλοίου ανεφοδιασμού ΥΦΑ διεξάγεται διεθνής 
διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι το πλοίο θα είναι έτοιμο για εμπορική λειτουργία το έτος 
2024.  
 
Ως γνωστόν για το εν λόγω πλοίο ανεφοδιασμού ΥΦΑ έχει διασφαλιστεί συν-χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 
(μηχανισμός CEF Transport), μέσω του προγράμματος BlueHubs.  
 
Το πλοίο ανεφοδιασμού θα τροφοδοτείται από τον σταθμό φόρτωσης πλοίων στη Ρεβυθούσα, ο οποίος 
βρίσκεται υπό  μελέτη και κατασκευή από τον ΔΕΣΦΑ. 
 
Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια βυτιοφόρων ΥΦΑ με εκτιμώμενη ημερομηνία 
παράδοσης εντός του 3ου τριμήνου 2022 (βλ. και κατωτέρω). Παράλληλα η Εταιρεία διαμορφώνει εμπορική 
πολιτική, διεξάγει έρευνες αγοράς και διερευνά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, ώστε να είναι εφικτή η 
έναρξη εμπορικής δραστηριότητας ευθύς μόλις λειτουργήσει ο σταθμός φόρτωσης πλοίων στη Ρεβυθούσα. 
 
ΥΦΑ για πελάτες εκτός δικτύου και για οδικές μεταφορές 
 
Το ΥΦΑ, ως το καθαρότερο ορυκτό καύσιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια, αντικαθιστά τα πλέον 
ρυπογόνα πετρελαϊκά καύσιμα επιτρέποντας καθαρότερη παραγωγή ενέργειας και μειώνοντας τις εκπομπές 
ρύπων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ παράλληλα είναι πιο οικονομικά αποδοτική πηγή ενέργειας για τους 
τελικούς χρήστες. 
 
Παράλληλα με την αυξανόμενη ανάγκη για καθαρότερα και προσιτά καύσιμα, ο τομέας των οδικών μεταφορών 
αποκτά όλο και περισσότερα οχήματα φυσικού αερίου. Για να προμηθεύσει την αγορά βαρέων οχημάτων 
φυσικού αερίου, η Εταιρεία προχωρά στην εγκατάσταση σταθμών τροφοδοσίας ΥΦΑ.  
 
Η μεταφορά ΥΦΑ για τις εν λόγω χρήσεις θα γίνεται με βυτιοφόρα και το σημείο τροφοδοσίας ΥΦΑ θα είναι ο 
σταθμός φόρτωσης φορτηγών στη Ρεβυθούσα, που βρίσκεται υπό  κατασκευή από τον ΔΕΣΦΑ και αναμένεται 
να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2022.  
 
Εντός του 2021 διενεργήθηκε με επιτυχία διαγωνισμός για την προμήθεια τριών βυτιοφόρων μεταφοράς ΥΦΑ 
τα οποία αναμένονται να παραδοθούν τον Ιούλιο του 2022.  
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Παράλληλα, η Εταιρεία έχει αναπτύξει εμπορική πολιτική στον τομέα αυτό και προχωρά στη σύναψη εμπορικών 
συμφωνιών ώστε να είναι εφικτή η έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας ευθύς μόλις λειτουργήσει ο σταθμός 
φόρτωσης βυτιοφόρων στη Ρεβυθούσα.  
 
Ταυτόχρονα η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανέθεσε σε αναγνωρισμένο μελετητικό οίκο του εξωτερικού την διενέργεια του 
βασικού σχεδιασμού δύο εγκαταστάσεων ssLNG σε βιομηχανικούς πελάτες και ενός σταθμού ανεφοδιασμού 
με LNG.  
 
(β)  Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 
Τον Ιανουάριο του 2021, το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την είσοδο με 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
NORTH SOLAR Α.Ε., η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά έργα στη Δυτική Μακεδονία ισχύος 500 ΜW.  
 
Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο τη ΔΕΠΑ στις ΑΠΕ και εντάσσεται  στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 
θέσης της στον τομέα των «πράσινων» και εναλλακτικών πηγών ενέργειας αναπτύσσοντας τις απαραίτητες 
υποδομές.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο 2022 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ,  η  απόκτηση σε 
ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEW SPES CONCEPT Α.Ε.» 
η οποία έχει επίσης ως αντικείμενο την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια 
μέσω φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη δραστηριοποίηση της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ στον 
τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  
 
Περαιτέρω επέκταση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στις ΑΠΕ συνεχίζεται και το έτος 2022.  
 
(γ)  Έργο Υδρογόνου και Βιομεθανίου 
 
Η Εταιρεία επενδύει επίσης σε πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το 
βιομεθάνιο. Η ΔΕΠΑ είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο, μέλος του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου (Hydrogen Europe) και αναπτύσσει ανεξάρτητα έργα σε εναλλακτικά και 
καθαρότερα καύσιμα, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην αγορά φυσικού αερίου. Αυτά τα έργα θα 
στοχεύουν σε πελάτες στους τομείς των οδικών μεταφορών, της παραγωγής ενέργειας και της βιομηχανίας. 
 
Προκειμένου η ΔΕΠΑ να εξοικειωθεί περισσότερο με τις αντίστοιχες τεχνολογίες και να έχει όλα τα απαιτούμενα 
δεδομένα για την αξιολόγησή τους και την επέκτασή τους σε ευρεία κλίμακα, σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν 
πιλοτικά έργα για υδρογόνο και βιομεθάνιο. 
 
Αναφορικά με το έργο βιομεθανίου, εντός του 2021 η ΔΕΠΑ προχώρησε σε τεχνοοικονομική μελέτη για επιλογή 
και διαστασιολόγηση κατάλληλου εξοπλισμού, καταγραφή μονάδων βιοαερίου και διερεύνηση τοποθεσίας για 
την εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο, μετέπειτα 
συμπίεσης και αποθήκευσης του, με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση του ως καύσιμο κίνησης (bio-CNG) 
μέσω των σταθμών FISIKON. 
 
Επιπλέον, στον τομέα του Υδρογόνου η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  είναι ιδιαίτερα ενεργή. Πιο συγκεκριμένα:  
 

 Η Εταιρεία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο (EUROPEAN 
CLEAN HYDROGEN ALLIANCE), η οποία έχει θέσει στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε τεχνολογίες 
υδρογόνου και κυψέλες καυσίμου διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στην υλοποίηση της νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη στήριξη των επενδύσεων για την αύξηση 
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της παραγωγής και της ζήτησης. Το βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό 
Υδρογόνο είναι ο προσδιορισμός των βιώσιμων επενδυτικών έργων και η δημιουργία δεξαμενής αυτών 
των έργων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ  συμμετέχει στη Συμμαχία ως ένας από τους 18 Co-
Chairs και ως μοναδικός εκπρόσωπος ελληνικής εταιρείας για δεύτερη συνεχή χρονιά.  

 H ΔΕΠA είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου (HYDROGEN 
EUROPE), συμμετέχοντας σε όλες τις σημαντικές ομάδες εργασίας (working groups) και 
παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον τομέα του υδρογόνου. Ο σύνδεσμος έχει έδρα τις 
Βρυξέλλες και εκπροσωπεί περισσότερους από 200 φορείς (βιομηχανικές επιχειρήσεις, ερευνητικούς 
οργανισμούς και Εθνικούς Συνδέσμους) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του υδρογόνου και των 
κυψελών καυσίμου.  

 Στα πλαίσια των εντεινόμενων πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για την προώθηση της χρήσης υδρογόνου, αλλά 
και της προγραμματισμένης απολιγνιτοποίησης στην Δυτική Μακεδονία, η ΔΕΠΑ έχει αναλάβει 
συντονιστικό ρόλο στο υπό διαμόρφωση έργο IPCEI (Important Project of Common European Interest) 
“White Dragon”, σε σύμπραξη με άλλες μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις και  σε στενή συνεργασία με 
τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σχετική πρόταση για 
χρηματοδότηση ως έργο IPCEI κατατέθηκε εντός του 2021, στην εθνική και κοινοτική διαδικασία 
αξιολόγησης και επιλογής.  

 
Το υδρογόνο μελλοντικά θα παίξει σημαντικό ρόλο και στον τομέα των μεταφορών. Στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, ήδη διεισδύει στην αγορά η χρήση του υδρογόνου σε οχήματα που κινούνται με κυψέλες 
καυσίμου. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, στο πλαίσιο αυτό, έχει προβλέψει στο επιχειρησιακό της σχέδιο την 
κατασκευή πιλοτικού εμπορικού σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου με σκοπό την ανάδειξη της χρήσης 
του υδρογόνου στη πράξη.  

 
(δ)  Έργο Ενεργειακής Απόδοσης & Ηλεκτροκίνησης 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τους Ευρωπαϊκούς και κατ’ επέκταση τους Εθνικούς στόχους σχετικά με την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, την μείωση των ρύπων και καταναλώσεων τις επόμενες δεκαετίες, με σκοπό την 
εκπλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 ως μέρους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, η ΔΕΠΑ διερευνά επιπλέον πιθανές μελλοντικές συνέργειες καθώς και περαιτέρω 
επέκταση εφαρμογής συστημάτων ενεργειακής απόδοσης σε μεγαλύτερους και ενεργοβόρους καταναλωτές. 
Εξετάζονται οι δυνατότητες και οι τρόποι παροχής ολιστικών ενεργειακών λύσεων συνδυάζοντας τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας με ενεργειακές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στον εκάστοτε καταναλωτή, 
αξιοποιώντας ενεργειακά δεδομένα καταναλώσεων των εγκαταστάσεων.   
 
Επιπλέον, συστήματα ενεργειακής απόδοσης σε οικιακούς καταναλωτές καθώς και ο τομέας  της 
ηλεκτροκίνησης, αναπτύσσονται από τη θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»). Η έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης των νέων αυτών υπηρεσιών έγινε εντός του έτους 2022.  
 
2.5 Οικονομικά Θέματα 

 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2020 από τους Νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013. Ο φορολογικός έλεγχος για το 2021 είναι σε εξέλιξη από 
τους Νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013. 
 
Προτείνεται διανομή μερίσματος ύψους € 455,39 ανά μετοχή (ποσού € 90.613.502,20) στους Μετόχους. 
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Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων  ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ( € ) 
 

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 31/12/2021 31/12/2020 

   
-Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.417.142.117 396.466.992 

   
-Μικτό κέρδος 252.336.264 37.698.823    
-Λειτουργικό αποτέλεσμα 316.709.859 25.869.447 

   
-Κέρδη προ φόρων 334.956.190 37.770.497 

   
-Kέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστ/τες 260.267.265 37.549.498 

   
-Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (49.501) 

   
-Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες & διακοπείσες 
.δραστηριότητες 

260.267.265 37.499.997 
   

-Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 249.167.040 37.483.962    
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2021 31/12/2020 
   

-Σύνολο πάγιου ενεργητικού 124.148.454 108.446.892 
   

-Αποθέματα 98.709.042 45.443.849 
   

-Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 466.064.623 306.435.780 
   

-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 249.224.389 187.364.435 
   

-Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση 0 83.402.755 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 938.146.508 731.093.711 
   

-Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 609.963.098 450.841.913 
   

-Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.088.209 4.377.217 
   

-Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 324.095.201 275.874.582 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 938.146.508 731.093.711 
 
Ασφαλιστικά Προγράμματα  
 
Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την περίοδο αναφοράς αφορούν σε Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/ Διακοπής Εργασιών, Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Τρομοκρατικών Ενεργειών, Ασφάλιση Ευθύνης 
Στελεχών Διοίκησης και Μελών Δ.Σ. (D&O),  Ασφαλίσεις Πυρός & Συμπληρωματικών κινδύνων, Ασφάλιση 
ενοικιαζόμενου Κτιρίου, Ασφαλίσεις Πρατηρίων Φυσικού Αερίου, Ασφαλίσεις Μεταφορικών Μέσων (ΕΙΧ) και 
Λοιπές Ασφαλίσεις που περιλαμβάνουν συμβόλαια: Χρημάτων (Μεταφοράς, Κλοπής και Διάρρηξης 
Χρηματοκιβωτίου), Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Γενικής Αστικής & Εργοδοτικής 
Ευθύνης, Προσωπικών Ατυχημάτων Υπαλλήλων και μελών ΔΣ. 
 
Γραμμές Χρηματοδότησης  
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Η Εταιρεία διατηρεί γραμμές χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, συνολικού 
ύψους € 290.000.000. 
 
2.6 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
Κατά το έτος 2021, διατηρήθηκαν τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και προστασία του ανθρώπινου 
δυναμικού, λόγω της πανδημίας του Covid-19, μέτρα που υποχρέωσαν τη λειτουργία της Εταιρίας με καθεστώς 
τηλεργασίας κατά το μέγιστο δυνατό. Τα μέτρα αυτά επέβαλαν στους εργοδότες να τηρούν ιδιαίτερες 
διαδικασίες προς τις αρχές του υπουργείου εργασίας, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των ρυθμών των 
δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης. 
 
Προσωπικό – Εργασιακές Σχέσεις 
 
Το προσωπικό της Εταιρίας την 31.12.2021, αριθμούσε 30 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου. Εκτός αυτών, στην Εταιρεία υπηρετούν και 5 δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής. Και 
κατά το έτος 2021 συνεχίστηκε η συνεργασία της ΔΕΠΑ με εταιρείες που της παρείχαν υπηρεσίες διοικητικής, 
οικονομικής, λειτουργικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας και λειτουργίας & 
συντήρησης των ΣΑΛΦΑ. 
 
Αμοιβές Προσωπικού 
 
Οι αμοιβές του προσωπικού της Εταιρίας και το έτος 2021 καθορίστηκαν από διετή επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση εργασίας (ΕΣΣΕ) που συμφωνήθηκε και υπεγράφη στις αρχές του έτους 2020. Οι όροι αμοιβής και 
εργασίας της ΕΣΣΕ 2009, που με την ΕΣΣΕ 2020 εξακολουθούσαν να ισχύουν, ήταν προσαρμοσμένοι στις 
διατάξεις των Ν. 3833/2010, 3845/2010 και του Ν. 4354/2015, στις οποίες εμπίπτουν οι δημόσιες επιχειρήσεις 
του κεφ. Β του Ν. 3429/2005. Στις αρχές του 2021, στο πλαίσιο περιορισμού των λειτουργικών δαπανών της, η 
Εταιρεία προέβη και σε ενέργειες για μείωση του κόστους των υπερωριών, θέτοντας όρια ανά οργανωτική 
μονάδα, τα οποία και επιτεύχθηκαν.   
 
Πρόγραμμα ασφάλισης Προσωπικού / Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα 
 
Και κατά το έτος 2021 εξακολούθησαν να λειτουργούν τα δύο ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για το 
προσωπικό.  
 
Το πρώτο καλύπτει Ασφάλεια Ζωής, Ασφάλεια Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας, από ασθένεια ή 
ατύχημα, Ευρεία Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη και  Απώλεια Εισοδήματος από Ασθένεια ή Ατύχημα.  
 
Το δεύτερο είναι συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μέσω ασφαλιστικής εταιρίας, που λειτουργεί από το 1996, 
βασισμένο σε αποδόσεις εισφορών, στο οποίο συμμετέχει τόσο η Εταιρία όσο και οι εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο 
αυτού του προγράμματος, ισχύει και Πρόσθετη Πράξη του που αφορά σε πρόβλεψη για καταβολή εφάπαξ 
επιδόματος Σοβαρών Ασθενειών. 
 
Θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
Το έτος 2021 καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια να αναπληρωθούν εκπαιδευτικές δράσεις που το 
προηγούμενο έτος είχαν περιοριστεί σημαντικά, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της πανδημίας του 
Covid-19. Συνολικά, εντός του έτους, υλοποιήθηκαν 53 εκπαιδευτικά προγράμματα, εκ των οποίων 21 ήταν 
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ενδοεπιχειρησιακά, 11 διεπιχειρησιακά και 21 συνέδρια, όπου συμμετείχε περίπου το 43% των 
απασχολούμενων στην Εταιρεία. 
 
Τα διεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούσαν στις εξελίξεις της αγοράς του LNG, στο 
χρηματιστήριο ενέργειας, σε θέματα υγείας & ασφάλειας εργασίας, σε αλλαγές στα εργασιακά, σε θέματα 
λογιστικής (myData), προτύπων ISO, διοίκησης επιχειρήσεων, management, καθώς και εσωτερικού ελέγχου. 
 
Θέματα Οργάνωσης & Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
Στο πλαίσιο του έργου της αποτύπωσης και αναθεώρησης των διαδικασιών της Εταιρίας, που είχε αναληφθεί 
σε συνεργασία με εταιρία συμβούλων, κατά το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 12 κύριες διαδικασίες της, 
ακολουθώντας το σύστημα μοντελοποίησης Άρης, συμβάλλοντας στην καταγραφή και τη βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών που συνδέονται με τις κύριες λειτουργίες της.  
 
Επιπλέον, το 2021, υιοθετήθηκε μια σειρά νέων διαδικασιών προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες 
λειτουργίας της Εταιρίας, όπως π.χ. η τροποποίηση ωραρίου προσέλευσης των εργαζομένων, η καθιέρωση 
ετήσιων ορίων υπερωριών ανά οργανωτική μονάδα, ο προγραμματισμός ωραρίων & προγραμμάτων τηλε-
ετοιμότητας,  κλπ. 
 
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 
 
Το έτος 2021, η Εταιρία προσέφερε σε 7 σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τη δυνατότητα να εκπονήσουν 
την πρακτική τους άσκηση στα γραφεία της, με σκοπό να εξοικειωθούν με το περιβάλλον μιας οργανωμένης 
επιχείρησης και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
 
Η πρακτική αυτή άσκηση έγινε υπό την επίβλεψη αρμόδιων στελεχών της επιχείρησης, μέσω τηλεκπαίδευσης, 
κατά κανόνα, σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και στο πλαίσιο ειδικών 
γραπτών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ της Εταιρίας, των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. 
 
 

2.7 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας  
 
Το έτος 2021, η ΔΕΠΑ συνέχισε να εφαρμόζει όλες τις δράσεις πρόληψης και ασφάλειας για την προστασία των 
εργαζομένων της και των πολιτών ενάντια στην πανδημία COVID-19 που περιλαμβάνουν: 
 

 Υιοθέτηση εκτεταμένου προγράμματος τηλεργασίας, με την πλειοψηφία των εργαζομένων 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.  

 Διενέργεια συχνών τεστ COVID σε εργαζομένους και επισκέπτες και είσοδος τους στην Εταιρία με την 
προϋπόθεση αρνητικού αποτελέσματος.  

 
Εντός του έτους 2021 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των εργαζομένων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
& πυροπροστασία, καθώς και εκπαίδευση της Ομάδας Εκτάκτων Καταστάσεων στις Πρώτες Βοήθειες. Η άσκηση 
εκκένωσης του κτιρίου Διοίκησης καθώς και η εκπαίδευση για ασφαλή & οικονομική οδήγηση που 
προγραμματιζόταν για το έτος 2021, ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2022. 
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2.8 Συστήματα Ποιότητας 
 
Συστήματα Ποιότητας 
 
Αναφορικά με το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της εταιρείας κατά ISO 50001:2018 
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2021 η επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος με έτος αναφοράς τις 
σημαντικές ενεργειακές καταναλώσεις του 2020. Επίσης, καθώς η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διενεργεί 
τακτικούς ενεργειακούς ελέγχους κάθε 4 χρόνια σύμφωνα με τον ν. 4342/2015, ξεκίνησε το 2021 η 2η κατά 
σειρά ενεργειακή αξιολόγηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο ενεργειακό ελεγκτή η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2022 για να υποβληθεί στο ΥΠΕΝ.  
 
Η επαναπιστοποίηση των εγκαταστάσεων ΣΑΛΦΑ σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και 
Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 45001 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Μάιο του 2021. 
Το σύστημα αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε η επιτυχής εφαρμογή του όπως και η συνεχής προσπάθεια 
εμπέδωσης της κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και προστασίας του Περιβάλλοντος. 
 
Το 2020 ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για τις εμπορικές δραστηριότητες 
της ΔΕΠΑ ενώ η πιστοποίηση του συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. 
 
Περιβάλλον   
 
Η Εταιρεία ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της για υποβολή έκθεσης έντασης εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου του Ν. 4062/2012. Αναφορικά με το Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης του 
Ν. 4342/2015, έπειτα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/2002/ΕΕ καθώς και της έκδοσης του νέου Κανονισμού 
Λειτουργίας, η εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη περίοδο 2021-2030 θα ξεκινήσει από το έτος 2022 και η 
εξοικονόμηση ενέργειας που προέρχεται από την υλοποίηση δράσεων εντός του έτους 2021 θα προσμετρηθεί 
στο έτος 2022. 
 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες  
 
Το 2021 ολοκληρώθηκε ο Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός εξήντα (60) υφιστάμενων διαδικασιών της Εταιρείας 
σύμφωνα με το διεθνές τυποποιημένο πρότυπο BPMN 2.0  (Business Process Model and Notation) και την χρήση 
του πληροφορικού συστήματος “Aris Connect” το οποίο η Εταιρεία προμηθεύτηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη, 
αναθεώρηση και επικαιροποίηση του συνόλου των διαδικασιών της. 
 
2.9 Διοικητικές Υπηρεσίες & Πληροφορική  

 

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Πληροφορικής και κατά το έτος 2021 παρείχαν υπηρεσίες 
υποστήριξης και διασφάλισης της εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας τόσο της Εταιρείας όσο και των εταιρειών 
που προέκυψαν από τον μετασχηματισμό του Ομίλου βάσει του Ν. 4643/2019, καθώς και υπηρεσίες 
ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΠΑ με γνώμονα τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο, αλλά και 
τη βελτίωση όπου απαιτείτο των εταιρικών λειτουργιών, καθώς και την κάλυψη νέων αναγκών. 

Το 2021 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η χρήση πλατφόρμας - εφαρμογής Ηλεκτρονικών 
Προμηθειών, με αποτέλεσμα να αυτοματοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες, αυξηθεί η ταχύτητα 
διεκπεραίωσης και κατ’ επέκταση η παραγωγικότητα, καθώς και η άμεση πληροφόρηση σε όλα τα διοικητικά 
επίπεδα της Εταιρείας. 
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Κατά το α’ εξάμηνο του 2022 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική Διαχείριση & Πιστοποίηση των 
Συμβάσεων των διαφόρων Διευθύνσεων της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που ήδη έχουν 
καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης αιτήσεων αγοράς & 
διαχείρισης συμβάσεων.  
 
2.10 Επιχειρησιακή Οργάνωση  
 
Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας της Εταιρείας και για την διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης των 
οργανωτικών δομών της, έχει από το 2020 συσταθεί μια νέα οργανωτική μονάδα, «Γραφείο Έργου 
Επιχειρησιακής Οργάνωσης», η οποία έχει ως κύριο σκοπό της την ανίχνευση όλων των πιθανών ευκαιριών 
βελτίωσης της λειτουργίας της Εταιρείας και ανάληψης ενεργειών για την υλοποίησή τους. Στο πεδίο αυτό: 
 
Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Εμπορίας της Εταιρείας εκκίνησε έργο για την προμήθεια, παραμετροποίηση 
και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 
καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου της Εταιρείας και ειδικότερα – σε πρώτη φάση – της διαδικασίας 
προσέλκυσης νέων πελατών. Το έργο αφορά στις οργανωτικές μονάδες Πελατών και Αγορών και Αεριοκίνησης. 
Το λογισμικό που επελέγη μετά από εκτεταμένη έρευνα αγοράς είναι το Microsoft Dynamics 365, το οποίο είναι 
ένα από τα επικρατέστερα παγκοσμίως και επιπροσθέτως έχει το πλεονέκτημα της ομαλής διασύνδεσης με την 
υπόλοιπη υποδομή της Εταιρείας που βασίζεται στο περιβάλλον 365 της Microsoft. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη 
και αναμένεται η επιχειρησιακή λειτουργία του εντός του 3ου τριμήνου 2022. Ο προγραμματισμός των 
επόμενων ενεργειών, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των Υπηρεσιών Εμπορίας αφορά στην 
σταδιακή επέκταση της χρήσης του CRM σε όλες τις λειτουργίες εμπορικής διαχείρισης του πελατολογίου. 
 
Σε συνεργασία με τις Διοικητικές Υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε έργο για την προμήθεια, παραμετροποίηση και 
εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης διαδικασίας προμηθειών και παρακολούθησης εκτέλεσης συμβάσεων. Το 
μέρος του έργου για την διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε επιχειρησιακή 
λειτουργία, απλοποιώντας και επιταχύνοντας σημαντικά την συγκεκριμένη επιχειρησιακή λειτουργία. Το μέρος 
του έργου που αφορά στην παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων ετέθη σε λειτουργία εντός του 1ου 
εξαμήνου 2022. 
 
Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Διαδικασιών, Ασφάλειας και Ποιότητας εκκίνησε έργο για την προμήθεια, 
παραμετροποίηση και εγκατάσταση λογισμικού ψηφιακής καταγραφής επιχειρησιακών διαδικασιών. 
Ταυτόχρονα, το έργο περιλάμβανε επιπλέον την επικαιροποίηση των διαδικασιών και την αποτύπωσή τους με 
βάση το διεθνές πρότυπο BPMN 2.0. Ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών αφορά στην επέκταση του 
έργου στο σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών της Εταιρείας. 
 
Σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες υλοποιήθηκε η ανάπτυξη εφαρμογής Διοικητικής Πληροφόρησης 
προς την Διοίκηση της Εταιρείας. Αναπτύχθηκε ένα σύνολο γραφημάτων και δεικτών που καλύπτει τα κυριότερα 
μεγέθη της επιχειρησιακής λειτουργίας της Εταιρείας και τα παρουσιάζει με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο, 
δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης σε λεπτομέρειες επιμέρους μεγεθών. Το έργο 
βρίσκεται στη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας και αναμένεται η επιχειρησιακή λειτουργία του εντός του 
2022. Προγραμματίζεται η επέκταση του έργου στις επιμέρους Διευθύνσεις της Εταιρείας για την Διοικητική 
Πληροφόρηση όλων των στελεχών με τις κατάλληλες αναφορές και δείκτες. 
 
Σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες υλοποιήθηκε έργο για την επικαιροποίηση των διαδικασιών 
είσπραξης οφειλών πελατών. Το έργο αφορούσε τις εξωδικαστικές, αλλά και τις νομικές διαδικασίες, την 
τμηματοποίηση ανά ομάδα οφειλετών, τον καθορισμό πλαισίου διακανονισμών, καθώς και την πολιτική της 
Εταιρείας. 
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Επίσης αναπτύχθηκε ένα σύνολο αναφορών για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότεροι δείκτες που 
αφορούν στην παρακολούθηση της εν λόγω λειτουργίας της Εταιρείας. 
  
2.11 Παρακολούθηση εφαρμογής των Ρυθμιστικών Κανόνων 
 
Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου, σχετικά με την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου, καθώς και τη συμμετοχή της 
στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της Ε.Ε., υπό την επίβλεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). 
Βασική προτεραιότητα αποτελεί ο σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση της στρατηγικής συμμόρφωσης της 
Εταιρείας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,  με τις 
δραστηριότητές της, κυρίως στο φυσικό αέριο, 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 2021 ειδικότερα συνεχίστηκε: 
 
 η παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στον τομέα της ενέργειας 

εν γένει και του φυσικού αερίου πιο στοχευμένα, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση της εταιρείας και την 
αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις ρυθμιστικές απαιτήσεις που εκάστοτε διαμορφώνονται, 

 ο συντονισμός των ενεργειών για ενεργό συμμετοχή της εταιρείας στις εκάστοτε διαβουλεύσεις 
(ευρωπαϊκού και εθνικού ενδιαφέροντος) καθώς και η επεξεργασία των θέσεων της λοιπής αγοράς για 
σφαιρική γνώση των ζητημάτων της και τυχόν ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών ως προς την επίτευξη ενός 
εύρυθμου, κανονιστικού περιβάλλοντος λειτουργίας, 

 παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς ενέργειας αναφορικά με τον σχεδιασμό νέων 
δράσεων για το κλίμα και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας ως το 2050,  

 η τεκμηρίωση προς ΡΑΕ και ΕΛΣΤΑΤ των στοιχείων που απαιτούνται για την τήρηση των υποχρεώσεων 
ρυθμιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας, όπως αυτές απορρέουν από τον νόμο και το εφαρμοστέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο,  

 η συμμετοχή σε ομάδες διεθνών φορέων ενέργειας, όπως του EFET (Gas Committee, Hub Development 
Group & Task Force Central South-Eastern Europe) και της Eurogas (Steering Committee, Wholesale Market 
Committee, Gas Advocay Group, κ.α.). 
 

2.12 Νομικά Θέματα 
 
Κατά το έτος 2021 οι Νομικές Υπηρεσίες της Εταιρείας έφεραν εις πέρας ένα σύνθετο έργο που αφορούσε 
αφενός το δικαστικό και εξωδικαστικό χειρισμό εκκρεμών υποθέσεων και αφετέρου την κάλυψη των 
καθημερινών τακτικών και έκτακτων νομικών ζητημάτων της εταιρείας που εκτείνονταν σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονταν με τη λειτουργία της 
απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, θέματα ρυθμιστικού δικαίου, την προμήθεια και πώληση αερίου, 
ζητήματα εταιρικού δικαίου, το χειρισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών της ΔΕΠΑ και κάθε άλλο ζήτημα 
νομικής φύσης που ανέκυψε (διοικητικού δικαίου, προσφυγές, ζητήματα αστικού και ποινικού δικαίου, κλπ.).  
 
Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική και επιτυχής ήταν η συμβολή των Νομικών Υπηρεσιών στην ολοκλήρωση του 
εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ που είχε ξεκινήσει το 2020, στην απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό 
κεφάλαιο νέων εταιρειών, στα νομικά θέματα που αφορούν την παρακολούθηση των θυγατρικών εταιρειών 
του ομίλου, στη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για το έργο FSRU Αλεξανδρούπολης, καθώς και σε 
μια σειρά υποθέσεων ενώπιον Δικαστηρίων και Ανεξάρτητων Αρχών, ενώπιον Διαιτητικών Δικαστηρίων, καθώς 
και σε ζητήματα σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση ή ρύθμιση διαφορών με πελάτες.  
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Χαρακτηριστικά, άκρως θετική για τη ΔΕΠΑ και τους πελάτες της υπήρξε η έκβαση στη δεύτερη Διεθνή 
Διαιτησία με την BOTAS για το 2ο και 3ο αίτημα αναθεώρησης της συμβατικής τιμής προμήθειας φυσικού 
αερίου. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο με απόφασή του στις 10.01.2020, δικαίωσε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τη ΔΕΠΑ, επιβάλλοντας την αναδρομική μείωση της συμβατικής τιμής από τις 15.06.2011, και 
επιδικάζοντας υπέρ της ΔΕΠΑ τη διαφορά από την εφαρμογή της νέας τιμής σε όλα τα τιμολόγια από 
15.06.2011 και εξής. Η BOTAS κατέβαλε μεν το ποσό της ως άνω διαφοράς, άσκησε όμως αγωγή ακύρωσης της 
διαιτητικής απόφασης ενώπιον της Σουηδικής τακτικής δικαιοσύνης στις 09.04.2020, η οποία και απέρριψε την 
αγωγή της BOTAS οριστικά και αμετάκλητα με την από Φεβρουαρίου 2022 σχετική απόφαση του Εφετείου 
Στοκχόλμης.  
 
Τέλος, σημαντική ήταν η εμπλοκή των Νομικών Υπηρεσιών σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί της δευτερογενούς 
νομοθεσίας περί φυσικού αερίου, δημόσιες συμβάσεις και ασφαλώς στα θέματα μετασχηματισμού της αγοράς 
φυσικού αερίου.  
 
2.13 Θέματα Συμμόρφωσης με το δίκαιο του Ανταγωνισμού & τις Δεσμεύσεις της Εταιρείας έναντι της 
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 
 
Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκε η προσπάθεια υποστήριξης και εξέλιξης της εμπορικής λειτουργίας της Εταιρείας 
σε συμμόρφωση με τους κανόνες του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ειδικότερα, 
συντάχθηκαν/συμπληρώθηκαν/διορθώθηκαν συμβατικά κείμενα της εταιρείας με ιδιαίτερη έμφαση στην 
τήρηση των κανόνων του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Επίσης, στο πλαίσιο διαμόρφωσης εμπορικών 
πρωτοβουλιών της Εταιρείας, δόθηκαν στις Υπηρεσίες της Εταιρείας νομικές διευκρινίσεις και απαντήσεις εξ 
απόψεως συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους κανόνες του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
 
Παράλληλα, έγινε πλήρως αποδεκτό το αίτημα της Εταιρείας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) για την 
πρόωρη (κατά δύο έτη) απαλλαγή της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ από το σύνολο των αναληφθεισών δεσμεύσεων της. 
Ειδικότερα, σε συνέχεια μίας πολύμηνης διαδικασίας με τη συμμετοχή όλων των σημαντικών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, καθώς και της ΡΑΕ και του ΔΕΣΦΑ αντίστοιχα, της 
σχετικής θετικής εισήγησης του αρμόδιου εισηγητή της ΕΑ και της ακρόασης ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΑ με 
τη συμμετοχή της ΡΑΕ, η ΕΑ έλαβε την 10η Ιουνίου 2021 την υπ’ αριθμ. 737/2021 απόφαση της με την οποία 
απάλλαξε τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ από το σύνολο και των υπόλοιπων (πλην της δέσμευσης περί εφαρμογής 
προγράμματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών από την οποία είχε απαλλαγεί η Εταιρεία δια της υπ’ αριθ. 
723/2020 απόφασης της ΕΑ) δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί από το 2012 έναντι της ΕΑ. Οι καταργηθείσες 
με την υπ’ αριθμ. 737/2021 δεσμεύσεις εκτείνονταν σε πολλούς τομείς της εμπορικής δραστηριότητας της 
ΔΕΠΑ, ήτοι από την προσφορά συγκεκριμένου τύπου συμβάσεων στην αγορά έως την προσαρμογή των 
συμβάσεων πώλησης της ΔΕΠΑ σε συγκεκριμένους αυστηρούς (εμπορικούς και τιμολογιακούς) κανόνες και από 
τον τρόπο διενέργειας αγοραπωλησιών ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα έως τη δέσμευση δυναμικότητας στα Σημεία 
Εισόδου του ΕΣΦΑ έως συγκεκριμένο όριο υπολογιζόμενο επί του συνόλου της δυναμικότητας κάθε Σημείου. 
 
Επιπροσθέτως, ήταν καθοριστική η παρασχεθείσα εξειδικευμένη νομική συνδρομή ως προς την αντιμετώπιση 
των εξαιρετικά σημαντικών και σύνθετων νομικών ζητημάτων που άπτονταν του δικαίου του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και είχαν εγερθεί από την αντίδικο της Εταιρείας, ήτοι την ELFE ΑΒΕΕ, και τελικά ως προς την 
έκδοση της απολύτως θετικής για την Εταιρεία υπ’ αριθ. 689/2022 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (βλ. 
ενότητα 4 -  Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης). 
 
Η Εταιρεία βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού προς παροχή διευκρινίσεων επί όλων των θεμάτων που την αφορούν.  
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 2.14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 
Κατά το 2021 συνεχίστηκαν οι Δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζοντας πρακτικές με στόχο:  
 

 την μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών, 
 την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και διαμόρφωση κουλτούρας γύρω από την καθαρή ενέργεια,  
 τη στήριξη της κοινωνίας και της τοπικής αγοράς 
 την ανάπτυξη και ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν, στην επίτευξη κοινωνικής ευημερίας και 

κοινωνικής συνοχής. 
 την προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού 
 την ενθάρρυνση της νέας γενιάς, 
 την ενίσχυση του συστήματος υγείας 
 την διατήρηση ουσιαστικής επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), 

 
Στη δύσκολη χρονιά του 2021, η πανδημία του Covid – 19 ήταν αυτή που συνέχισε να ορίζει τις ανάγκες της 
Εταιρείας και ο ετήσιος προγραμματισμός προσαρμόστηκε καταλλήλως και κάλυψε τις όποιες πρόσθετες 
ανάγκες προέκυψαν. Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας για το προηγούμενο έτος επικεντρώθηκε στον 
εργαζόμενο και στην κοινωνία.  
 
Η Εταιρεία στήριξε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, δίνοντας έμφαση σε ευπαθείς ομάδες, 
με διάφορες παροχές και ενισχύσεις. Στο πλαίσιο αυτό χορηγήθηκαν δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε 
μονάδες δημόσιων νοσοκομείων αλλά και σε κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. 
 
2.15 Συμμετοχές σε Εταιρικές Ενώσεις 
 
Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι μέλος σε Διεθνείς και Ελληνικές Εταιρικές Ενώσεις και Επιμελητήρια μεταξύ αυτών 
στην EUROGAS, στην EUROPEAN FEDERATION OF ENERGY TRADERS (EFET), στην INTERNATIONAL GAS UNION 
(IGU), στην HYDROGEN EUROPE,  στο NGVA Europe, στην GLOBAL GAS CENTRE και στο Eastern Mediterranean 
Gas Forum-Gas industry Advisory Committee όπως και στον ΣΕΒ, στο ΙΕΝΕ, στο ΕΒΕΑ και στην Ελληνική Εταιρεία 
Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE). 
 
2.16 Εσωτερικός Έλεγχος 
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από Επιτροπή Ελέγχου η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 
 
Οι ελεγκτικές εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλάνο Ελέγχων και δεν παρουσιάστηκαν 
αποκλίσεις. 
 
Παράλληλα, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρακολούθησε την εξέλιξη της υλοποίησης του πλάνου των 
διορθωτικών ενεργειών για τα ευρήματα των ελέγχων. 
 
2.17 Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και παρότι δεν υποχρεούται εκ του 
νόμου, επιδιώκει να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία και τον 
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στις εισηγμένες επιχειρήσεις. 
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Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια θέση Εταιρικού Γραμματέα με αρμοδιότητες που 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Δ.Σ. και τις επιτροπές 
του, όπως και μεταξύ του Δ.Σ. και των εκάστοτε οργανωτικών και διοικητικών δομών της Εταιρείας, καθώς και 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης και της εν γένει καλής επικοινωνίας 
των μετόχων της Εταιρείας με το Δ.Σ.. 
 
Επίσης όπως προαναφέρθηκε το Δ.Σ. με απόφασή του έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου στην οποία 
συμμετέχουν μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.. 
 

3. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου 

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, λόγω της πρόσφατης Ρωσο-Ουκρανικής κρίσης, στη διεθνή και εγχώρια 
ενεργειακή αγορά, είναι πρωτόγνωρες, επηρεάζοντας καθοριστικά την παγκόσμια και βέβαια την Ελληνική 
οικονομία.  
 
Η πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια οικονομία είναι εύρεση ισορροπίας μεταξύ της 
ενεργειακής ασφάλειας σε προσιτές τιμές και της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών και εντέλει μηδενικών 
ρύπων. Στην πράσινη μετάβαση το φυσικό αέριο έχει πρωτεύοντα ρόλο. Παράλληλα όμως με το αναλυτικό 
σχέδιο δράσης RePowerEU, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την 
απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, επιδιώκεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου στις χώρες της Ε.Ε. 
 
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ελληνική και παγκόσμια οικονομία είναι η μείωση των πραγματικών 
εισοδημάτων λόγω της ακρίβειας, αναζωπύρωση της πανδημίας προς το τέλος του έτους και διαταραχές στην 
εφοδιαστική αλυσίδα όπως αυτές στην Κίνα. 
 
Με αυτά τα δεδομένα, η ζήτηση του φυσικού αερίου στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική 
κάμψη σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του έτους 2021, για το έτος 2022 και για όσο διάστημα οι διεθνείς τιμές 
φυσικού αερίου θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ για τη συνέχεια σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αν 
και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, εκτιμάται ότι το φυσικό αέριο θα διατηρήσει σημαντικό ρόλο στην 
ενεργειακή μετάβαση, με αυξανόμενη ζήτηση σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα στα οποία αναμένεται 
βραχυπρόθεσμα. 
 
Η Εταιρεία καλείται λοιπόν να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας και ρευστότητας, όπου 
προβλέψεις και εκτιμήσεις είναι δύσκολο να διατυπωθούν. Η ενεργειακή κρίση και οι έντονες πληθωριστικές 
πιέσεις εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν τουλάχιστον για το 2022. 
 
Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ έχει βέβαια δημιουργήσει ένα ισορροπημένο και ευέλικτο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων 
προμήθειας, το οποίο περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα συμβόλαια που συνδέονται τόσο με το πετρέλαιο όσο και 
με Ευρωπαϊκούς κόμβους συναλλαγών φυσικού αερίου (TTF, PSV) ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και στην 
spot αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΠΑ εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική στην ελληνική 
αγορά  κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατή η επέκταση 
των δραστηριοτήτων της στις γειτονικές αγορές. 
 
Σε κάθε όμως περίπτωση βασικός στρατηγικός στόχος της Εταιρείας παραμένει η σταδιακή μετεξέλιξη της από 
εταιρεία φυσικού αερίου που δραστηριοποιείται κατά βάση στην εγχώρια αγορά, σε καθετοποιημένη 
ενεργειακή εταιρεία με διαφοροποιημένες δραστηριότητες σε ευρύ φάσμα του ενεργειακού τομέα και σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
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Στο πλαίσιο αυτό βασική προτεραιότητα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι η υλοποίηση των στόχων και 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών του Επιχειρησιακού Σχεδίου της, έτσι ώστε η Εταιρεία αφενός να διατηρεί την 
ανταγωνιστικότητά της στην αγορά φυσικού αερίου και αφετέρου να επεκταθεί σε νέες δραστηριότητες 
βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της.   
 
Στους επιχειρησιακούς στόχους της Εταιρείας περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 

 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών 
εξελίξεων 

 Έμφαση στο διεθνή προσανατολισμό της Εταιρείας, με ενεργή συμμετοχή στις αγορές και τα 
Χρηματιστήρια Ενέργειας, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής (Ιταλία, Βαλκάνια και Κεντρική 
Ευρώπη). 

 Αξιοποίηση του αναβαθμισμένου ρόλου του LNG  
 Ενίσχυση της θέσης της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
 Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας,  
 Αξιοποίηση μεθόδων διαχείρισης κινδύνου.  
 Συμμετοχή σε έργα που προωθούν την πράσινη μετάβαση  
 Επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ν.Α. Ευρώπης 

 
Προτεραιότητα παραμένει η συνέχιση των επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί και η εν γένει υλοποίηση του 
επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας,  η συνεχής επαφή με τους προμηθευτές και τους καταναλωτές, για 
την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των πελατών και η προσήλωση στον στόχο να παραμείνει η ΔΕΠΑ 
εταιρεία πρότυπο για την Ελλάδα. 

 
4. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 
Παρακάτω παρατίθενται (με χρονική σειρά) σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού: 
 

 Στις 27.01.2022 ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση μετόχων της GASTRADE Α.Ε. η Τελική Επενδυτική 
Απόφαση (Final Investment Decision - FID) για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. Η λήψη του FID αποτελεί το τελευταίο αλλά πιο σημαντικό βήμα 
για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Όπως ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Gastrade Α.Ε, όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου έχουν 
εξασφαλισθεί και το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η κατασκευή και λειτουργία του 
Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης θα συμβάλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια, ρευστότητα και διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της χώρας αλλά και 
ολόκληρης της Ν.Α Ευρώπης, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και προσφέροντας 
εναλλακτικές πηγές και οδούς προμήθειας φυσικού αερίου στην περιοχή. Η Πλωτή Μονάδα 
Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU), χωρητικότητας 153.500 κ.μ. LNG, θα συνδεθεί με το Εθνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το 
αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης 
περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Β. Μακεδονία, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία. 
Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2023, με τη συμβολαιοποιημένη 
δυναμικότητα αεριοποίησης να φθάνει ήδη μέχρι και το 50% της τεχνικής δυναμικότητάς των 5,5 δισ. 
κ.μ. ανά έτος. Σημειώνεται πως το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» (ΕΠΑνΕΚ) με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 166,7 εκατ. ευρώ.  
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 Τον Φεβρουάριο του 2022 το Εφετείο της Στοκχόλμης απέρριψε οριστικά και αμετάκλητα την αγωγή 
ακύρωσης που είχε ασκήσει ενώπιον του η BOTAS την 09.04.2020 κατά της από 10.01.2020 διαιτητικής 
απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για το 2ο και 3ο αίτημα αναθεώρησης της 
συμβατικής τιμής προμήθειας φυσικού αερίου, με την οποία το Διαιτητικό Δικαστήριο δικαίωσε σε 
πολύ μεγάλο βαθμό τη ΔΕΠΑ επιβάλλοντας την αναδρομική μείωση της συμβατικής τιμής από τις 
15.06.2011 και επιδικάζοντας υπέρ της ΔΕΠΑ τη διαφορά από την εφαρμογή της νέας τιμής σε όλα τα 
τιμολόγια από 15.06.2011 και εξής.  

 Όσον αφορά τις αστικές αντιδικίες μεταξύ ΔΕΠΑ και ΕΛΦΕ, την 10.02.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 
689/2022 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθήνας που απέρριψε πλήρως και καθ’ ολοκληρίαν την 
αγωγή της ΕΛΦΕ κατά της ΔΕΠΑ για αποζημίωση από δήθεν παράνομες χρεώσεις το διάστημα 2010-
2015 και έκανε αντιστοίχως δεκτή την αγωγή της ΔΕΠΑ σε βάρος της ΕΛΦΕ, αναγνωρίζοντας οφειλή € 
71,5 εκ. από καταναλώσεις φυσικού αερίου, πλέον τόκων. Κατά της εν λόγω απόφασης η ΕΛΦΕ άσκησε 
αναίρεση, ο δε Άρειος Πάγος χορήγησε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την εκδίκαση της 
αναίρεσης, που αναμένεται τον Μάιο 2023. 

 Στις 07.04.2022 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ η  απόκτηση σε ποσοστό 100% 
των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEW SPES CONCEPT Α.Ε.» η οποία έχει ως 
αντικείμενο την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια μέσω 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β).  

 Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις που 
έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν 
δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Η όποια συνολική τελική οικονομική επίδραση από τα γεωπολιτικά γεγονότα μεταξύ Ρωσίας-
Ουκρανίας στην παγκόσμια και  την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν 
μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από 
την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση Ομίλου και της 
Μητρικής Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές 
περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας. Ο Όμιλος θεωρεί αυτά 
τα γεγονότα ως μη διορθωτικά μετά την περίοδο αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους δεν μπορεί 
να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες 
αναταράξεις που επιφέρει σε πολλαπλά επίπεδα, δεν έχουν επηρεάσει την προμήθεια της εταιρείας 
μας με φυσικό αέριο από τον προμηθευτή της  Gazprom Export.  

 Με τις υπ’ αριθμ. 1442/1/18.03.2022 και 1449/1/03.06.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
της, η ΔΕΠΑ παρέτεινε την εφαρμογή του μηχανισμού άμεσης ή έμμεσης παροχής 
ενισχύσεων/εκπτώσεων στους οικιακούς (κατά βάση) καταναλωτές φυσικού αερίου, για το 1ο τρίμηνο 
και τον Απρίλιο του 2022 αντίστοιχα, με σκοπό τη μερική ελάφρυνση των καταναλωτών από τις μεγάλες 
αυξήσεις με τις οποίες επιβαρύνονται οι λογαριασμοί φυσικού λόγω της ενεργειακής κρίσης, επιπλέον 
των μέτρων που λαμβάνονται από την Πολιτεία για τον ίδιο σκοπό. Το κόστος παροχής αυτών των 
ενισχύσεων/εκπτώσεων εκ μέρους της Εταιρείας για το εν διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2022 
ανέρχεται σε 84,8 εκατ. €. 

Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021, που να 
επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
Στην συνέχεια ακολουθούν συνοπτικά στοιχεία για τις βασικές εταιρείες που αποτελούσαν τον Όμιλο ΔΕΠΑ κατά 
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την περίοδο αναφοράς. 
 
ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(δ.τ. «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ») 
 
Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ενέργειας με δ.τ. «Φυσικό 
Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» λειτουργεί ως προμηθευτής και έμπορος φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας στα πλαίσια του ν 4001/2011, ως ισχύει. Μοναδικός Μέτοχος της Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία 
Ενέργειας είναι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 
 
Η εταιρεία Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (ή ΦΑ-ΕΕΕ) προήλθε από την απόσχιση του κλάδου 
προμήθειας της Εταιρείας «ΕΔΑ Αττικής ΑΕ» κατά τη 02.01.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
2166/1993, του Νόμου 3428/2005 και του Νόμου 4001/2011. Η διάρκεια της είναι πενήντα (50) έτη αρχίζοντας 
από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής για 
την έγκριση της σύστασης της και του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 50ου έτους.            
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ΦΑ-ΕΕΕ έκλεισε την 5η εταιρική χρήση της. Το έτος 2021 χαρακτηρίστηκε από 
σημαντικές προκλήσεις λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην αγορά με την πανδημία COVID-
19, και τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών προμήθειας του φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από την 
αγορά χονδρεμπορίας. Κατά τη διάρκεια του 2021, τα νέα εκπροσωπημένα συμβόλαια λιανικών πελατών 
φυσικού αερίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν σε 20.523 (2020: 18.409). Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πωληθείσες ποσότητες φυσικού αερίου κατά το έτος 2021 και τις συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου που 
διακινήθηκαν στο ΕΣΦΑ (στοιχεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), η ΦΑ-ΕΕΕ  διατήρησε το υψηλό μερίδιο αγοράς της στο σύνολο 
της Ελληνικής αγοράς. 
 
Κλείνοντας την 4η χρονιά δραστηριοποίησης της ΦΑ-ΕΕΕ  στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα νέα 
εκπροσωπημένα συμβόλαια λιανικών πελατών αυξήθηκαν σημαντικά, σε σχέση και με την προηγούμενη 
χρονιά, φτάνοντας τα 61.592 (έναντι 45.981 το 2020), ενώ οι δηλώσεις φορτίου που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο 
της συμμετοχής στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) σημείωσαν αύξηση σε σχέση με τα 
αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Λαμβάνοντας υπόψη το δελτίο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας για τον μήνα Δεκέμβριο του 2021, το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας στο σύνολο της Ελληνικής 
Επικράτειας την 31.12.2021 ανέρχεται σε 2,11% (2020: 1,68%).  
 
Η ΦΑ-ΕΕΕ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, συνέχισε το πλάνο επενδύσεων κυρίως σε υποδομές που 
συνδέονται με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, την διαμόρφωση βάσης δεδομένων 
αλλά και την υλοποίηση έργων για τη βέλτιστη απόδοση του οργανισμού σε συνθήκες τηλεργασίας. Οι 
υλοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους συμβάλλουν αφενός στην σταδιακή αύξηση 
της αποδοτικότητας μέσω της αυτοματοποίησης των εταιρικών διαδικασιών, στην βελτίωση της εξυπηρέτησης 
των πελατών καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων. 
 
Από τη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας του Covid - 19, η ΦΑ-ΕΕΕ  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι επισκέπτες της θα παραμείνουν ασφαλείς και θα 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Για το λόγο αυτό, η ΦΑ-ΕΕΕ   έχει προχωρήσει σε πολλές ενέργειες, όπως 
είναι η εφαρμογή τηλεργασίας στη πλειοψηφία των υπαλλήλων της, η σύνταξη πρωτοκόλλων / οδηγιών / 
εκπαιδεύσεων που αφορούν σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, την απόκτηση πιστοποίησης Covid Shield 
καθώς και η διενέργεια ελέγχων από εξωτερικές εταιρείες υγείας και ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της.  
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Τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2021 σε σχέση με τα αντίστοιχα του έτους 2020 έχουν ως εξής: 
 
 Τα έσοδα πωλήσεων ανέρχονται σε € 406,159 € εκατ. έναντι € 206,618 εκατ. το 2020 
 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒIΤDA) ανέρχονται € 19,865 € εκατ. έναντι € 15,449 εκατ. 

το 2020 
 Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 18,471 € εκατ. έναντι € 14,366  εκατ. το 2020 
 Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους είναι  € 14,184 εκατ. έναντι  € 10,470 εκατ. το 2020 
 
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαμβάνει τη διατήρηση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδύναμων μετρητών και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης από επαρκές ποσό πιστωτικών 
ορίων. Η ΦΑ-ΕΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο ρευστότητας μπορεί να προκύψει λόγω 
της υπάρχουσας ενεργειακής κρίσης, προχώρησε σε αύξηση των εγκεκριμένων πιστωτικών της ορίων. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2021, οι λειτουργικές υποχρεώσεις της καλύπτονται από τη χρήση βραχυπρόθεσμων πιστωτικών 
ορίων. Η διαχείριση των μεγάλων προκλήσεων που υπήρχαν κατά το 2021, με ταυτόχρονη επίτευξη των 
οικονομικών και εμπορικών στόχων ήταν σημαντική για την ΦΑ-ΕΕΕ. Αφενός, ήταν η πέμπτη χρονιά λειτουργίας 
στην απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου και χρονιά έντονου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, ενώ αφετέρου, υπήρξε σημαντική αύξηση στις τιμές των βασικών προϊόντων ενέργειας με 
αποτέλεσμα τη συμπίεση των περιθωρίων και την έλλειψη ρευστότητας που χαρακτήρισε το οικονομικό έτος 
2021. Κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς ενέργειας ήταν ο έντονος ανταγωνισμός στο πεδίο των 
προσφερόμενων τιμών και οι δράσεις για την αύξηση της πελατειακής βάσης με κάθε κόστος, η λειτουργία του 
Target Model για την ηλεκτρική ενέργεια καθώς και η αβεβαιότητα που υπήρχε στην αγορά λόγω της πανδημίας 
και της κατακόρυφης αύξησης των τιμών της ενέργειας. 
 
Ως αποτέλεσμα δημιουργείται αβεβαιότητα ως προς την πορεία των επιχειρήσεων του κλάδου λόγω των 
οικονομικών πιέσεων που δημιουργούνται. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει έγκαιρα επαρκή μέτρα 
προσφέροντας επιδοτήσεις σε λογαριασμούς ενέργειας για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων για τους 
καταναλωτές και επιπλέον ψηφίστηκαν νόμοι για την οικονομική υποστήριξη των εταιρειών προμήθειας. 
 
Βασικός στόχος της ΦΑ-ΕΕΕ  για το επόμενο διάστημα, είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής της πορεία τόσο στην 
αγορά του Φυσικού Αερίου όσο και στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η διαχείριση της ρευστότητας σε 
μετρητά και η διατήρηση του ελέγχου του κόστους. Βασικοί άξονες για την επίτευξη του στόχου αποτελεί η 
διατήρηση του ισχυρού μεριδίου της στην αγορά Φυσικού Αερίου στην Αττική και στην επένδυση στην αγορά 
της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας καθώς και στην επίτευξη μεγαλύτερης διείσδυσης στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας πανελλαδικά. 
 
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, εστιάζει κυρίως στην ενίσχυση της ποιότητας και συνέπειας εξυπηρέτησης των 
πελατών, στη διαμόρφωση καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας και συνεργασιών, στην προσφορά μηχανισμών αναγνώρισης της πιστότητας και εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών και γενικά στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος παροχής υπηρεσιών που θα δημιουργήσει το 
απαραίτητο περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα, παραμένει δεσμευμένη να διατηρήσει τον έλεγχο του 
κόστους της και να ενισχύσει την είσπραξη των απαιτήσεων μέσω της εφαρμογής μιας συνεπούς πιστωτικής 
πολιτικής. 
 
2. GASTRADE Α.Ε.  

Η Εταιρεία  GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ με  δ.τ. «Gastrade 
A.E.» ιδρύθηκε το έτος 2010 και λειτουργεί στο πλαίσιο του ν. 4001/2011. 
 
Εκτός από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  που κατέχει το 20% των μετοχών της Gastrade, οι άλλοι Μέτοχοι της Εταιρείας 
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είναι είναι η κα. Ασημίνα Κοπελούζου (20%), η εταιρεία Gaslog Cyprus Investments LTD (20%), η εταιρεία 
Bulgartrans gaz EAD (20%) και ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ (20%).  
 
Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση συστημάτων φυσικού 
αερίου με τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. Στα πλαίσια αυτά, η GASTRADE Α.Ε. 
αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία χορηγήθηκε Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού 
Αερίου για το έργο του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 19-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΦ0-2ΣΠ) με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (απόφαση 29/2011 της 25-7-2011). 
 
Το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα σύγχρονο, 
πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο που περιλαμβάνει μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, 
αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU), που θα αγκυροβοληθεί στο θαλάσσιο 
χώρο 10 χλμ ανοιχτά της παράκτιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης και ένα σύστημα αγωγών συνολικού μήκους 
28 χλμ (υποθαλάσσιου αγωγού 24 χλμ και χερσαίου 4 χλμ) μέσω των οποίων το φυσικό αέριο προωθείται στο 
Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές. Το ΑΣΦΑ 
Αλεξανδρούπολης έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθεί και να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και άλλα κατάντη 
συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου (IGB, TAP). 
 
Το FSRU θα έχει αποθηκευτική ικανότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 153.500 κ.μ., ονομαστική 
δυναμικότητα αεριοποίησης 5,5 δισ. κ.μ. ετησίως και μέγιστη τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης 22,7 εκ. κ.μ. 
ημερησίως που ισοδυναμούν με 8,3 δισ. κ.μ. ετησίως. Στη μονάδα θα εγκατασταθούν 3 αεριοποιητές LNG, οι 
οποίοι θα λειτουργούν με υβριδικό σύστημα (ανοιχτού και κλειστού κύκλου). 
 
Το κατασκευαστικό μέρος του έργου έχει διαχωριστεί σε τρία μέρη:  
 

 Κατασκευή του χερσαίου και του υποθαλάσσιου αγωγού (EPCI)  
 Προμήθεια και εγκατάσταση των σταθερών υποδομών πρόσδεσης (mooring). 
 Προμήθεια του FSRU σε βάση “turn key”. 

 
Για τα τμήματα αυτά του έργου έχουν υπογραφεί οι αντίστοιχες συμβάσεις έργου. Ο τερματικός σταθμός 
αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2023.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα, οι Μέτοχοι της εταιρείας έλαβαν τον Ιανουάριο 
2022 την Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) για την κατασκευή του πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης.  

 

Με την υπ’ αρ. 4968/22.9.21 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το έργο εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" 
(ΕΠΑνΕΚ) με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 166,7 εκατ. ευρώ βάσει και της σχετικής 
απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 17 Ιουνίου 2021. 

 
Τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2021 σε σχέση με τα αντίστοιχα του έτους 2020 έχουν ως εξής: 
 
 Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 1.777.442,77 έναντι € 606.342,85 το 2020 
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 Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της περιόδου έφθασε στο ύψος των € 1.768.546,31  έναντι € 
597.131,63 της προηγούμενης περιόδου 1.1.-31.12.2020 

 
Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής 
και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των 
οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, 
στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της 
ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών 
Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. 
 
3. NORTH SOLAR Α.Ε. 

Τον Ιανουάριο 2021 το Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 1405/29.01.21 απόφασή του ενέκρινε 
την απόκτηση από τη ΔΕΠΑ του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NORTH SOLAR Α.Ε., η οποία 
αναπτύσσει φωτοβολταϊκά έργα στη Δυτική Μακεδονία ισχύος 499,61ΜW.  
 
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 733/2021 απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού που ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. του 49% του μετοχικού 
κεφαλαίου της NORTH SOLAR A.E. 
 
Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ στις ΑΠΕ και εντάσσεται  στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της θέσης της στον τομέα των «πράσινων» και εναλλακτικών πηγών ενέργειας αναπτύσσοντας τις 
απαραίτητες υποδομές. 
 
Για το έργο κατατέθηκαν, τον Φεβρουάριο 2021 οι απαραίτητες αιτήσεις για την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τον Δεκέμβριο 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης για το σύνολο τον έργων της NORTH SOLAR Α.Ε. και τον Αύγουστο του 2021 ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία κατάθεσης αίτησης οριστικοποίησης όρων σύνδεσης δικτύου στον ΑΔΜΗΕ, για το σύνολο των 
έργων. Η έκδοση των οριστικών όρων σύνδεσης στο δίκτυο από τον ΑΔΜΗΕ αναμένεται εντός του 3ου τριμήνου 
του 2022. 
 
4. NEW SPES CONCEPT A.E. 

Με την υπ’ αριθμ. 1444/1/07.04.2022 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΠΑ εγκρίθηκε η εξαγορά του 100%  της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «NEW SPES CONCEPT Α.Ε.», η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη έργων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών και σήμερα αναπτύσσει 14 
φωτοβολταϊκά έργα και έχει στην κατοχή της 14 Βεβαιώσεις Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε συνέχεια της 
ως άνω απόφασης, την 11η Απριλίου 2022 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με την υπογραφή της σύμβασης 
αγοροπωλησίας μετοχών (SPA) μεταξύ της ΔΕΠΑ και των σε αυτήν αναφερόμενων Πωλητών καθώς και η 
μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της NEW SPES CONCEPT Α.Ε. από τους Πωλητές προς τη ΔΕΠΑ. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ 2021  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

Α.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 942.784 637.883
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.069.485 824.516

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 639.511 466.724
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 429.974 357.792

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 639.511 466.724
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 126.700 113.897

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 942.784 637.883
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 394.838 323.262

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ  547.946 314.622
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ 942.784 637.883

Β.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 262.762 39.653
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.696.904 549.805

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 340.353 43.187
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 639.511 466.724

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 282.726 66.307
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.696.904 549.805

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 282.726 66.307
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.414.178 483.498

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.696.904 549.805
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 639.511 466.724

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  4.596 5.214
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ  5.529 5.068

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ  416.590 234.256
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ  1.696.904 549.805

(5) Στ ον αριθμητ ή το κεφάλαιο κίνησης προκύπτ ε ι από τ ο κυκλοφορούν ενεργητ ικό μείον τ ις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσε ις 
(11) Στ ον αριθμητ ή οι νέες επενδύσεις προκύπτ ουν από τ ις προσθήκες τ ων ενσώματ ων και τ ων άυλων παγίων ενώ στον παρανομαστ ή στ ο περιθώριο αυτ οχρηματ οδοτ ήσεως 

περιλαμβάνοντ αι οι συνολικές αποσβέσεις χρήσεως μείον τ ις αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στ οιχείων
(12) Στ ον αριθμητ ή στ ις απαιτήσεις από πελάτ ες περιλαμβάνοντ αι οι εμπορικές απαιτ ήσε ις πλέον εσόδων χρήσεως ε ισπρακτ έων μείον τ ις προβλέψε ις 
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ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΧΡΗΣΗ 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

Α.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 813.998 539.244
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 938.147 731.094

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 609.963 450.842
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 328.183 280.252

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 609.963 450.842
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 124.148 108.447

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 813.998 539.244
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 324.095 275.875

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ  489.903 263.369
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ 813.998 539.244

Β.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 260.267 37.549
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.417.142 396.467

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 334.956 37.770
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 609.963 450.842

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 252.336 37.699
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.417.142 396.467

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 252.336 37.699
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.164.806 358.768

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.417.142 396.467
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 609.963 450.842

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.406 4.226
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ  1.854 1.540

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ  312.708 197.603
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ  1.417.142 396.467

(5) Στ ον αριθμητ ή τ ο κεφάλαιο κίνησης προκύπτ ει από τ ο κυκλοφορούν ενεργητ ικό με ίον τ ις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(11) Στ ον αριθμητ ή οι νέες επενδύσε ις προκύπτ ουν από τ ις προσθήκες τ ων ενσώματων και τ ων άυλων παγίων ενώ στ ον παρανομαστ ή στ ο περιθώριο αυτ οχρηματ οδοτ ήσεως 

περιλαμβάνοντ αι οι συνολικές αποσβέσεις χρήσεως με ίον τ ις αποσβέσε ις επιχορηγήσεων παγίων στ οιχε ίων
(12) Στ ον αριθμητ ή στ ις απαιτ ήσε ις από πελάτ ες περιλαμβάνοντ αι οι εμπορικές απαιτ ήσεις πλέον εσόδων χρήσεως εισπρακτ έων μείον τ ις προβλέψεις 
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III.ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
«ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, 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 ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και 
των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση 
και τις ταμειακές τους ροές για την χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις 
ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη 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 

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 
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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 θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

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 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
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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 του Ν. 
4336/2015 (μέρος Β), 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 Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31.12.2021. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» 
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 

2. Λογιστικά Διαχωρισμένες Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 141 του N. 4001/2011 και τις υπ’ αριθ.  
162/2019 και  541/2019 αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
των λογιστικά διαχωρισμένων καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
των λογιστικά διαχωρισμένων καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως προ φόρων για την περίοδο 
από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021 της Εταιρείας, απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η μεθοδολογία κατάρτισης των λογιστικά 
διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων περιγράφεται στην σημείωση 47 των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
Κατά τη γνώμη μας, οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2021, όπως παρουσιάζονται στη σχετική σημείωση των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 141 
του N. 4001/2011 και τις υπ’ αριθ. 162/2019 και 541/2019 αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ). 
 
 
 
 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

Ελπίδα Λεωνίδου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801 
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IV.ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 - 31 
Δεκεμβρίου 2021) 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Οι συνημμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. την 28η Ιουλίου 2022 και 
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.depa.gr. 
 
  



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

` 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ         
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σημείωση 
01/01/- 

 31/12/2021  

01/01/- 
 31/12/2020 

(Αναθεωρημένο)  
 01/01/- 

31/12/2021  
 01/01/- 

31/12/2020 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 1.696.903.819  549.805.081  1.417.142.117  396.466.992 
Κόστος πωληθέντων 7 (1.414.177.687)  (483.498.192)  (1.164.805.853)  (358.768.169) 
Μικτό κέρδος  282.726.131  66.306.889  252.336.264  37.698.823 

         
Έξοδα διοίκησης 8 (18.462.483)  (17.290.286)  (12.665.490)  (11.870.404) 
Έξοδα διάθεσης 9 (21.358.982)  (16.830.117)  (8.715.949)  (6.608.365) 
Λοιπά έσοδα/Λοιπά (έξοδα) 10 88.372.987  (2.826.440)  84.182.549  (1.740.577) 
Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 15 153.438  120.990  153.438  120.990 
Kέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές   11 1.419.048  8.268.980  1.419.048  8.268.980 
Λειτουργικό αποτέλεσμα  332.850.138  37.750.015  316.709.859  25.869.447 
Κέρδη/ (Ζημίες) από συγγενείς & κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις 13 (372.829)  (102.721)  -  - 
Έσοδα Επενδύσεων 22 -  -  10.258.836  6.414.282 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 12 (2.052.269)  (2.072.089)  (1.383.694)  (1.553.403) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 12 9.928.335  7.611.327  9.371.189  7.040.172 
Κέρδη προ φόρων  340.353.374  43.186.533  334.956.190  37.770.497 
Φόρος εισοδήματος 14 (77.591.193)  (3.533.458)  (74.688.925)  (221.000) 
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζομένες δραστηριότητες  262.762.182  39.653.075  260.267.265  37.549.498 
Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες  11.305.750  (58.179.478)  0  (49.501) 
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζομένες & διακοπείσες δραστηριότητες  274.067.932  (18.526.403)  260.267.265  37.499.997 

         
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(ζημίες)         

         
Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων         
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)  (19.301)  (23.467)  (18.459)  (21.099) 
Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές ζημίες  30.499  5.632  30.362  5.064 
Ποσά που ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων         
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων  (12.567.261)  (788.994)  (14.334.218)  - 
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ.κινδύνου μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων  (1.848.567)  1.252.225  87.900  - 
Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση των Χρηματ/κων Στοιχείων  3.175.527  (111.175)  3.134.190  - 
Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων διακοπεισών 
δραστηριοτήτων         
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)  -  1.023.042  -  - 
Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές ζημίες  -  (220.334)  -  - 
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους  (11.229.102)  1.136.928  (11.100.225)  (16.035) 

         
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  262.838.830  (17.389.475)  249.167.040  37.483.962 

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 53 έως 153 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 Τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σημείωση (βλ. σημείωση 22.3), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ     
  ΟΜΙΛΟΣ 

   31/12/2021  
 31/12/2020 

(Αναθεωρημένο)* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Πάγιο ενεργητικό      Σημ.    
Υπεραξία 16 14.635.563  14.635.563 

Ενσώματα πάγια 17 13.445.357  12.572.076 

Επενδύσεις σε ακίνητα 18 3.454.063  2.367.791 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19 42.385.029  44.483.486 

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 20 2.180.277  2.126.082 

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες  22 32.558.490  5.921.279 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 9.643.940  5.031.689 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 23 8.397.769  26.759.400 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού  126.700.488  113.897.366 

     
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα 25 98.709.042  45.443.849 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27 578.183.038  351.859.770 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 42 -  202.235 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 26 265.891.965  240.377.175 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  942.784.045  637.883.029 

     
Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση  -  72.735.503 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.069.484.533  824.515.897 

     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο 28 17.518.199  100.922.101 

Αποθεματικά 29 252.531.806  245.082.535 

Αποτελέσματα εις νέο  369.460.496  120.719.489 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  639.510.501  466.724.125 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Λοιπές προβλέψεις 34 100.000  100.000 

Κρατικές επιχορηγήσεις 33 2.994.456  3.180.342 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 31 970.647  1.037.033 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 32 1.338.006  1.750.526 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 35 29.732.498  27.823.258 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  35.135.607  33.891.159 

     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36 318.065.743  305.607.728 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 32 965.536  473.313 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 42 14.213.593  - 

Δάνεια       37 4.000.000  - 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος  57.440.115  17.060.083 

Κρατικές επιχορηγήσεις                                                                                  33 153.438  120.990 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  394.838.425  323.262.114 

     
Υποχρεώσεις που συνδέονται με Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση -  638.499 

Σύνολο υποχρεώσεων  429.974.032  357.791.772 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.069.484.533  824.515.897 

  
*Τα συγκριτικά μεγέθη της Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την 
αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε Σημείωση 45). 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 53 έως 153 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2021                  31/12/2020        

Πάγιο ενεργητικό    Σημ.    
Ενσώματα πάγια 17 12.494.252  11.458.375 

Επενδύσεις σε ακίνητα 18 3.454.063  2.367.791 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19 1.593.792  1.772.797 

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 20 695.334  258.242 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες        22 48.254.133  48.254.133 

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες  22 33.040.640  6.024.000 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 8.324.793  3.689.443 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 23 16.291.447  34.622.111 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού  124.148.454  108.446.892 

     
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα 25 98.709.042  45.443.849 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27 466.064.623  306.435.780 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 26 249.224.389  187.364.435 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  813.998.054  539.244.064 

     
Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση  -  83.402.755 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  938.146.508  731.093.711 

     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο 28 17.518.199  100.922.101 

Αποθεματικά 29 251.424.324  244.362.259 

Αποτελέσματα εις νέο  341.020.575  105.557.553 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  609.963.098  450.841.913 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Κρατικές επιχορηγήσεις 33 2.994.456  3.180.342 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 31 899.945  988.009 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 32 160.208  186.466 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 35 33.600  22.400 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  4.088.209  4.377.217 

     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36 252.804.797  260.668.232 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 32 558.990  73.590 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 42 14.246.318  - 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος  56.331.658  15.011.770 

Κρατικές επιχορηγήσεις       33  153.438  120.990 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  324.095.201  275.874.582 

     
Σύνολο υποχρεώσεων  328.183.410  280.251.799 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  938.146.508  731.093.711 

 * Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 53 έως 153 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  
Οικονομικών Καταστάσεων



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ         

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Ειδικό 
αποθεματικό 
μερισμάτων 

  Αποθεματικό 
από 

μετατροπή 
κεφαλαίου σε 

ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεματικά  

Αποθεματικά 
φορολογημένα 

κατ’ ειδικό 
τρόπο  

Αποθεματικό 
Αντιστάθμισης 

Κινδύνου 

Λοιπές 
κινήσεις 

Υπόλοιπο εις 
νέο Σύνολο 

 
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020(Αναθεωρημένο) 

180.632.020 58.565.794 83.421.576 12.228 81.376.695 1.459.942 (198.357) - 565.223.238 970.493.136  

Επίδραση αλλαγής πολιτικής ΔΛΠ 19 
(Σημ. 45) - - - - - - - - 252.589 252.589  

Υπόλοιπα 180.632.020 58.565.794 83.421.576 12.228 81.376.695 1.459.942 (198.357) - 565.475.827 970.745.725  

Κέρδη χρήσεως 1/1-31/12/2020  μετά 
από φόρους - - - - - - -  (18.526.403) (18.526.403)  

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - 352.055  784.873 1.136.929  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - - 352.055 - (17.741.530) (17.389.474)  

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

           

Μεταφορά σε αποθεματικά - 2.794.550 17.985.689  - - -  (20.780.240) -  

Μερίσματα Χρήσης  - - -  - - -  (22.937.883) (22.937.883)  

Μερική διάσπαση κλάδου υποδομών (79.709.919) - -  (148.664) - -  (383.835.658) (463.694.242)  

Λοιπές κινήσεις - (538.974) - - - - -  538.974 -  

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους (79.709.919) 2.255.576 17.985.689 - (148.664) - - - (427.014.807) (486.632.125)  

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 100.922.101 60.821.370 101.407.265 12.228 81.228.031 1.459.942 153.698 - 120.719.490 466.724.125  

            
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 100.922.101 60.821.370 101.407.265 12.228 81.228.031 1.459.942 153.698 - 120.719.489 466.724.125  

Κέρδη χρήσεως 1/1-31/12/2021  μετά 
από φόρους 

- - - - - - -  274.067.932 274.067.932  

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - (11.240.301)  11.199 (11.229.102)  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - - (11.240.301) - 274.079.131 262.838.830  

Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

           

Μεταφορά σε αποθεματικά - 521.978 18.112.065  - 62.128 -  (18.696.172) -  

Μερίσματα Χρήσης  - - -  - - -  (6.641.953) (6.641.953)  

Λοιπές κινήσεις        (6.600)  (6.600)  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (83.403.902) - - - - - -  - (83.403.902)  

Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους (83.403.902) 521.978 18.112.065 - - 62.128 - (6.600) (25.338.125) (90.052.455)  

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2021 17.518.199 61.343.348 119.519.330 12.228 81.228.031 1.522.070 (11.086.603) (6.600) 369.460.496 639.510.501  

Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 
(βλέπε Σημείωση 45). Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 53 έως 153 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Ειδικό 
αποθεματικό 
μερισμάτων 

  Αποθεματικό 
από μετατροπή 
κεφαλαίου σε 

ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεματικά  

Αποθεματικά 
φορολογημένα 

κατ' ειδικό τρόπο 

Αποθεματικό 
Αντιστάθμισης 

Κινδύνου 

Υπόλοιπο εις 
νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 180.632.020 57.766.584 83.421.576 12.228 81.376.695 1.504.062 - 495.276.912 899.990.077 
Κέρδη χρήσεως 1/1-31/12/2020  μετά από 
φόρους 

- - - - - - - 37.499.997 37.499.997 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - - (16.035) (16.035) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - - - 37.483.962 37.483.962 
Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

         

Μεταφορά σε αποθεματικά - 2.444.089 17.985.689 - - - - (20.429.778) - 
Μερίσματα Χρήσης  - - - - - - - (22.937.883) (22.937.883) 
Μερική διάσπαση κλάδου υποδομών (79.709.919) - - - (148.664) - - (383.835.658) (463.694.241) 
Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους (79.709.919) 2.444.089 17.985.689 - (148.664) - - (427.203.319) (486.632.124) 
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 100.922.101 60.210.673 101.407.265 12.228 81.228.031 1.504.062 - 105.557.553 450.841.913 

          

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 100.922.101 60.210.673 101.407.265 12.228 81.228.031 1.504.062 - 105.557.553 450.841.913 
Κέρδη χρήσεως 1/1-31/12/2021  μετά από 
φόρους 

- - - - - - - 260.267.265 260.267.265 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - (11.112.128) 11.903 (11.100.225) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - - - (11.112.128) 260.279.168 249.167.040 
Συναλλαγές με μετόχους που 
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια: 

         

Μεταφορά σε αποθεματικά - - 18.112.065 - - 62.128  (18.174.193) - 
Μερίσματα Χρήσης  - - - - - -  (6.641.952) (6.641.952) 
Μερική διάσπαση κλάδου υποδομών (83.403.902) - - - - -  - (83.403.902) 
Σύνολο Συναλλαγών με μετόχους (83.403.902) - 18.112.065 - - 62.128 - (24.816.145) (90.045.854) 
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 17.518.199 60.210.673 119.519.330 12.228 81.228.031 1.566.190 (11.112.128) 341.020.575 609.963.098 

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 53 έως 153 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

  



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ          

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

(Αναθεωρημένο)*  1/1-31/12/2021  1/1-31/12/2020 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:        
Κέρδη προ φόρων 340.353.374  43.186.533  334.956.190  37.770.497 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για: -  -  -  - 

Αποσβέσεις    5.682.433  5.189.414  2.007.485  1.661.201 

Προβλέψεις 8.245.601  1.436.421  4.861.981  25.514 

Λοιπά μη ταμειακά έσοδα/έξοδα -  (237.107)  -  (237.107) 

(Κέρδη)/ Ζημίες από κοινοπραξίες & συγγενείς εταιρείες 372.829  102.721  -  - 

Διαγραφές από εκποίηση παγίων -  2  -  2 

Έσοδα από μερίσματα -  -  (10.258.836)  (6.414.282) 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (153.438)  (120.990)  (153.438)  (120.990) 

Μεταφορές επιχορηγήσεων -  (109.362)  -  (109.362) 

Συναλλαγματικές διαφορές (565.855)  (21.399.199)  (565.855)  (21.399.199) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  (7.876.066)  (5.539.238)  (7.987.495)  (5.486.768) 

Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις 1.962  (161.345)  1.058  (161.312) 

 346.060.842  22.347.849  322.861.090  5.528.194 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:        
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (53.265.193)  (23.556.224)  (53.265.193)  (23.556.224) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (222.759.019)  (103.629.035)  (153.451.647)  (101.067.394) 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (4.612.252)  (1.108.649)  (4.635.350)  (4.793) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (3.137.484)  189.414.690  (24.491.902)  178.607.623 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  62.286.891  83.468.630  87.016.998  59.507.406 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.996.756)  (2.003.355)  (1.383.694)  (1.553.403) 

Καταβεβλημένοι φόροι (19.607.293)  (14.261.078)  (16.522.368)  (9.645.481) 

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριότητων (α)  40.682.842  67.204.197  69.110.936  48.308.522 

        
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:        
(Πληρωμές) για απόκτηση μεριδίου σε κοινοπραξία (7.736.023)  (6.024.000)  (7.736.023)  (6.024.000) 

(Πληρωμές) για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κοινοπραξίας (200.000)  (8.000.000)  (200.000)  (8.000.000) 

Εισπράξεις από πώληση κοινοπραξίας -  -  -  - 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.603.924)  (5.645.341)  (4.393.018)  (4.471.766) 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -  908.686  -  908.686 

Μερίσματα εισπραχθέντα -  -  10.258.836  6.414.282 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.991.969  6.257.822  1.983.266  6.197.422 

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριότητων (β) (11.547.978)  (12.502.833)  (86.939)  (4.975.376) 

        
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:        
Εισπράξεις δανείων  20.000.000  -  -  - 

Εξοφλήσεις δανείων  (16.000.000)  -  -  - 

(Πληρωμές) χρηματοδοτικών μισθώσεων (978.124)  (961.055)  (522.092)  (535.447) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (6.641.952)  (22.937.883)  (6.641.952)  (22.937.883) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριότητων (γ) (3.620.076)  (23.898.938)  (7.164.044)  (23.473.330) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(ζ) 25.514.788  30.802.426  61.859.953  19.859.816 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  240.377.175  209.574.749  187.364.435  167.504.620 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 265.891.965  240.377.175  249.224.389  187.364.435 

* Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Ομίλου για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την 
αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε Σημείωση 45). 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 53 έως 153 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
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1. Περιγραφή του Ομίλου και της Εταιρείας 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας  ΑΕ και η θυγατρική της (ο “Όμιλος”) δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με σκοπό τη 
μεταφορά – διανομή, πώληση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Μητρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ (καλούμενη εφεξής «ΔΕΠΑ ΑΕ» ή “Εταιρεία”), 
ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1988 ως μία κρατική ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την εισαγωγή του φυσικού 
αερίου στην ελληνική ενεργειακή αγορά. Η επίσημη έδρα της είναι στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού 
Μαρίνου Αντύπα αρ. 92. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ελληνικού νόμου 2364/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 
2992/2002, η Μητρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΠΑ. Α.Ε. ορίστηκε ως ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με τον ανωτέρω 
νόμο η Εταιρεία ανέλαβε το ανεκχώρητο δικαίωμα προγραμματισμού, κατασκευής, κυριότητας και 
εκμετάλλευσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Ο κύριος αγωγός ολοκληρώθηκε το 1996, οπότε και άρχισαν οι πωλήσεις προς τους πρώτους 
βιομηχανικούς πελάτες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3428/2005, περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, 
συστάθηκε η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) στην οποία μεταβιβάστηκε από τη Μητρική εταιρεία του 
Ομίλου με απόσχιση,  ο κλάδος μεταφοράς αερίου. Με τη μεταβίβαση του ανωτέρω κλάδου, η θυγατρική 
εταιρεία  Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απόκτησε πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, 
εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
Α.Ε. καλύφθηκε  από την Μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 100%. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις που αφορούν στο σύστημα μεταφοράς 
υψηλής πίεσης μεταφέρθηκαν στις 30 Ιουνίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο 
Ισολογισμός μετασχηματισμού, από τη Μητρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΠΑ Α.Ε. στη νεοσύστατη 
εταιρεία Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 33/2007 και 34/2007 
(ΦΕΚ Α31/ 20.02.2007) και την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στις 30/03/2007. 

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 21 του ίδιου Νόμου ορίστηκε ότι πριν από τη δημιουργία της θυγατρικής 
εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι υφιστάμενες Εταιρείες Διανομής Αερίου. (Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και 
Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας Α.Ε.), να απορροφηθούν από την Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. Η απορρόφηση ολοκληρώθηκε 
με την Υπουργική Απόφαση Κ2 18211/29-12-06 που εκδόθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης 
και με την απόφαση του Νομάρχη Αθηνών υπ’ αριθμόν 39478/29-12-06. Τα γεωγραφικά όρια 
δραστηριότητας της αρχικά θυγατρικής εταιρείας Ε.Δ.Α. Α.Ε., που προέκυψε μετά τη συγχώνευση, 
περιέλαβαν το σύνολο των γεωγραφικών ορίων των συγχωνευμένων Ε.Δ.Α.. Με τροποποίηση του 
άρθρου 1 του καταστατικού, η Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. άλλαξε την επωνυμία της σε Ε.Δ.Α. Α.Ε.  

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 2992/2002 τα δικαιώματα χρήσεως των δικτύων των Ε.Δ.Α. 
επιτρέπεται να εισφερθούν μόνο σε Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.). Έτσι, για τη 
διανομή του αερίου στους οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές μέσω του αγωγού 
μέσης και χαμηλής πίεσης, κυριότητας της θυγατρικής εταιρείας Ε.Δ.Α. Α.Ε., λειτούργησαν οι τρεις 
Ε.Π.Α. (Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας) με γεωγραφικά όρια 
δραστηριότητας τις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αντίστοιχα. 

Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και της Ε.Δ.Α Α.Ε. αποφασίστηκε η 
απορρόφηση από τη Μητρική Εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΕΔΑ Α.Ε. με 
ισολογισμό μετασχηματισμού της 31 Μαρτίου 2010. Την 23η Δεκεμβρίου 2010, η αρμόδια Νομαρχία 
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ενέκρινε την απορρόφηση της θυγατρικής από την μητρική.  
 
Με βάση τον Ν. 4336/2015 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4001/2011, εισήχθη ένα σχέδιο για τη 
σταδιακή και πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Η συνολική διαδικασία απελευθέρωσης 
της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου περιλάμβανε και το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Διανομής, 
από τις δραστηριότητες Προμήθειας και την ως εκ τούτου δημιουργία νέων φορέων για την άσκηση της 
δραστηριότητας της Διανομής Φυσικού Αερίου έως την 01.01.2017 (διαδικασία διαχωρισμού). 
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, έγινε  απόσχιση των Κλάδων Προμήθειας της εταιρίας 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και εισφορά τους σε μία νέα ενιαία εταιρεία προμήθειας αερίου («ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., η οποία  συστάθηκε στις 27.12.2016.  
 
Αντίστοιχα και στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ έγινε απόσχιση του Κλάδου Προμήθειας και εισφορά του σε μία νέα 
εταιρία προμήθειας αερίου την ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, η οποία συστάθηκε την 02.01.2017.  
 
Οι προϋπάρχουσες εταιρίες ΕΠΑ Αττικής ΑΕ και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ μετονομάστηκαν σε ΕΔΑ Αττικής 
ΑΕ και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ.  
 
Επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, την 28η 
Σεπτεμβρίου 2016 αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» της συνδεδεμένης  εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας Εταιρίας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Θεσσαλονίκης 
– Θεσσαλίας Α.Ε..  
 
Κατά τις επιταγές του άρθρου 80Α του Ν. 4001/2011, όπως εισήχθη με το άρθρο 4 του Ν. 4336/2015, και 
όπως τροποποιημένο ισχύει, την 02.01.2017 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου Διανομής φυσικού 
αερίου της ΔΕΠΑ ΑΕ (δεν περιλαμβάνει τα δίκτυα των περιοχών Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης) 
και η σύσταση, με εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου, νέας εταιρείας με την επωνυμία Εταιρεία Διανομής 
Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. (ΔΕΔΑ) η οποία μετανομάστηκε σε Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής 
Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του ως άνω άρθρου 80Α του Ν. 4001/2011, 
η ΔΕΔΑ υποκαθίσταται αυτοδίκαια και εκ του νόμου σε όλα τα εν γένει δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και 
τις έννομες σχέσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο Διανομής φυσικού αερίου, η δε 
μεταβίβαση αυτή συνιστά οιονεί καθολική διαδοχή. 
 
Την 20/07/2018, ολοκληρώθηκε η πώληση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Προμήθειας 
Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. (ΖΕΝΙΘ) με τη μεταβίβαση των αντίστοιχων μετοχών από την 
ΔΕΠΑ ΑΕ στην Eni gas e luce S.p.A. (EGL). Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται στη βάση της σχετικής 
Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και της EGL την 16.05.2018 
και μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με την από 12.07.2018 
απόφασή της. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε ΕΥΡΩ 57 εκ. (συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος 
χρήσης 2017). 

Με την υπ’ αριθμ. 672/2018 (Νοέμβριος 2018) ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, αποφασίστηκε η έγκριση της από 16.07.2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης 
απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου (μετατροπή από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό) από την Εταιρεία επί 
των εταιρειών α) ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και β) ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ από την εταιρεία Attiki Gas (100 % θυγατρική της 
Shell). Με την απόφασή της η Επιτροπή, έκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 4-6 του Ν. 3959/2011, ότι η εν λόγω 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 Ν.3959/2011, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

Η ως άνω εγκριτική απόφαση συνιστούσε προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ 
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της  ΔΕΠΑ ΑΕ και της Attiki Gas  για την απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 49% στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και ποσοστού 49% στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία κατά την 30/11/2018 κατείχε ήδη το 51% των 
συμμετοχικών δικαιωμάτων των εν λόγω εταιρειών και τις ενοποιούσε με την μέθοδο της καθαρής θέσης 
ως από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες (κοινοπραξίες). Με την εξαγορά του 49% κατέχει πλέον το 100% 
ως αποκλειστικός μέτοχος. Από την ίδια ημερομηνία οι εταιρείες ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.Στις 
27/11/2018 η ΔΕΠΑ ΑΕ κατέβαλε τοις μετρητοίς συνολικό τίμημα ανερχόμενο σε 150 εκ ευρώ προς την 
Attiki Gas από ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας. Τίμημα ανερχόμενο σε 39 εκ. ευρώ καταβλήθηκε για την 
εξαγορά του ποσοστού 49% της ΕΠΑ Αττικής και τίμημα 111 εκ. ευρώ για την εξαγορά του ποσοστού 49% 
της ΕΔΑ Αττικής. 
 
Στις 19 Απριλίου 2018 τα Διοικητικά Συμβούλια του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και της ΕΛΠΕ  αποφάσισαν την αποδοχή 
της προσφοράς ύψους €535 εκατ. της κοινοπραξίας των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional 
S.L.U. και Fluxys S.A. για την πώληση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (31% 
συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ  και 35% συμμετοχή της ΕΛΠΕ). Στις 14 Μαΐου 2018 εγκρίθηκε η μεταβίβαση του 
ποσοστού της (έμμεσης) συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» στην κοινοπραξία των εταιρειών «Snam S.p.A.», 
«Enagás Internacional S.L.U.» και «Fluxys S.A.» μετά από έκτακτη γενική συνέλευση. Με την απόφαση 
αριθ. 235 της 25/6/2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη συναλλαγή, ενώ στις 13/7/2018 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έδωσε και αυτή την έγκρισή της βάσει του Κανονισμού Συγκεντρώσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στις 20 Ιουλίου 2018, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ ως πωλητές και η "SENFLUGA Energy 
Infrastructure Holdings S.A." (εταιρία ειδικού σκοπού που συστάθηκε από την κοινοπραξία SNAM-
Enagas-Fluxys) ως αγοραστής, υπέγραψαν τη Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς Μετοχών. Την ίδια 
ημερομηνία υπεγράφη και η Συμφωνία Μετόχων για την πώληση του ΔΕΣΦΑ μεταξύ της SENFLUGA S.A. 
και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑ ΑΕ της 28.09.2018 
αποφάσισε την μείωση του μετοχικού  κεφαλαίου  της ΔΕΠΑ ΑΕ σε είδος με σκοπό την μεταβίβαση των 
μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ ΑΕ στον ΔΕΣΦΑ στους μετόχους της ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ. Με την 
ικανοποίηση του συνόλου των προβλεπόμενων όρων της Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς Μετοχών, η 
παραπάνω συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 20 Δεκεμβρίου 2018. 

Στις 9  Μαρτίου 2019, τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4602/2019, το άρθρο 53 του οποίου τροποποιεί τον Ν.4001/2011, 
εισάγοντας μεταξύ άλλων την υποχρέωση για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού 
αερίου από τις δραστηριότητες προμήθειας και την εξ αυτού του λόγου υποχρέωση εταιρικού 
μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΠΑ ΑΕ. Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4643/2019, το άρθρο 
16 του οποίου τροποποιεί εκ νέου τον Ν.4001/2011, αντικαθιστώντας μεταξύ άλλων το άρθρο 80Ι, που 
είχε εισαχθεί με το άρθρο 53 του Ν.4602/2019, εισάγοντας επιπλέον την υποχρέωση για ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό της δραστηριότητας διανομής/διαχείρισης δικτύων διανομής δια της μερικής διάσπασης του 
κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ ΑΕ, και την υποχρέωση για απόσχιση Κλάδου Διεθνών Έργων και την 
εισφορά του σε νέα εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». 
Ειδικότερα, το άρθρο 80Ι του Ν.4001/2011, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπει την ολοκλήρωση 
της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών και την απόσχιση του Κλάδου Διεθνών Έργων σύμφωνα 
με τους νόμους για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ήτοι το Ν.4601/2019 και το Ν.4172/2013, και την 
ίδρυση δύο νέων εταιρειών με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.» στην οποία μεταβιβάζεται ο 
Κλάδος Υποδομών  και «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στην οποία μεταβιβάζεται ο 
Κλάδος Διεθνών Έργων.  

Μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και απόσχισης, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 
μετονομάσθηκε σε «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η οποία μαζί με την θυγατρική της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θα ασκεί τις 
δραστηριότητες της εμπορίας (χονδρικής και λιανικής) φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 
80Ι, για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης και απόσχισης, συντάχτηκε  από την ΔΕΠΑ ΑΕ με 
ημερομηνία 30.09.2019 λογιστική κατάσταση του Κλάδου Υποδομών καθώς και του Κλάδου Διεθνών 
Έργων και περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών 
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του άρθρου 7 του Ν.2364/1995 που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο, των έκτακτων αποθεματικών καθώς 
και των αποθεματικών του Ν.2065/1992.  

Οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, με τη σύστασή της παραδίδονται απευθείας 
στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι 
μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. με τη σύστασή της παραδίδονται 
απευθείας 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 εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Το αργότερο μέχρι και την εξηκοστή (60η) ημέρα 
ανωτέρω, οι μετοχές που θα κατέχει η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. θα 
πρέπει να περιέλθουν στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος κατά τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018. Η 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος θα ισούται με τη λογιστική αξία των μετοχών που κατέχει η 
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 31 
παράγραφος 1 του ν. 4548/2018 δεν θα απαιτείται αποτίμηση των εισφορών σε είδος, εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 54 του ν. 4172/2013. 

Στις 30/04/2020 ολοκληρώθηκε η σύσταση της «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.», με την καταχώριση και 
δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της από 27/04/2020 απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΠΑ για τη μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ και τη 
μεταβίβασή του στη νέα εταιρεία, καθώς και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. 

Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.». 

Στις 11/05/2020 ολοκληρώθηκε η σύσταση της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με 
την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της από 04/05/2020 απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΠΑ για τη απόσχιση του Κλάδου Διεθνών Έργων και την 
εισφορά του σε νέα εταιρεία, καθώς και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. 

Στις 20/05/2020 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ η έγκριση τροποποίησης της επωνυμίας της Εταιρείας σε 
ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ (ΔΕΠΑ ΑΕ) σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 12/05/2020 της Γ.Σ. των μετόχων 
της.  

Η Εταιρεία είναι συγγενής της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» και ενσωματώνεται στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις της με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι κύριες προμήθειες του φυσικού αερίου είναι εξασφαλισμένες μέχρι το 2026 από τη Ρωσία, μέσω της 
κρατικής εταιρείας «GAZPROM EXPORT», και μέχρι την 01.01.2022 από την Τουρκία μέσω της εταιρείας 
Botas, ενώ υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αγοράζεται κυρίως από την Αλγερινή κρατική εταιρεία 
«SONATRACH», με βάση μακροχρόνια σύμβαση διάρκειας για 21 έτη η οποία έληγε στο τέλος του  2021 
και ανανεώθηκε έως και το τέλος του 2022. Κατά την 19η Σεπτεμβρίου 2013, η Εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. 
υπέγραψε μακροχρόνια σύμβαση με τη Αζερική εταιρεία «SOCAR»  για την αγορά και την εισαγωγή 
φυσικού αερίου  από το τέλος του 2020 έως το 2044. Η σύμβαση αυτή ήδη εκχωρήθηκε πλήρως από την 
εταιρεία SOCAR στην εταιρεία Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), βάσει σχετικής τριμερούς 
συμφωνίας που υπογράφηκε την 17η Δεκεμβρίου 2013. 

Ο Όμιλος απασχολούσε στο τέλος της κλειόμενης χρήσης 115 άτομα και η Εταιρεία 35. Αντίστοιχα, στο 
τέλος της προηγούμενης  χρήσης 31.12.2020  ο Όμιλος απασχολούσε 125 και η Εταιρεία 38 άτομα. 
Επίσης ο Όμιλος λαμβάνει υπηρεσίες με διάθεση προσωπικού μέσω τρίτων.  

Οι ενοποιούμενες εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς 
και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους, παρουσιάζονται αναλυτικά στη Σημείωση 21 και στη 
Σημείωση 40.3 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28/07/2022, υπόκεινται στην 
οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας, www.depa.gr. 
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2. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

2.1.  Βάση Παρουσίασης των Oικονομικών Kαταστάσεων  

Οι ετήσιες εταιρικές  και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης  Δεκεμβρίου 2021 
που καλύπτουν την ετήσια περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 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 
την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 
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. Οι σχετικές 
λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σημείωση 3, έχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 

2.2. Συνέχιση δραστηριότητας  

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της διαθέτουν επαρκείς πόρους που 
διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going 
Concern) στο προβλέψιμο μέλλον. 
 
Η υγειονομική κρίση από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) έχει οδηγήσει την παγκόσμια 
οικονομία σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, οι συνέπειες της οποίας είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθώς η κατάσταση είναι εξελισσόμενη. Οι οικονομικές 
επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της ύφεσης καθώς και τις διαμορφωμένες 
προοπτικές ανάκαμψης. Η επίδραση από τον COVID-19 δεν αναμένεται να είναι σημαντική για τον 
Όμιλο και για την Εταιρεία. 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
κρίνεται, από το ΔΣ της Εταιρείας, εύλογη παρά τους κινδύνους που διατρέχει η Εταιρεία και τις 
αβεβαιότητες από το μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς: 
 
(α) η Εταιρεία και η θυγατρική της είναι κερδοφόρες  

(β) η Εταιρεία και οι θυγατρικές της διατηρούν σημαντικό ποσό ταμειακών διαθεσίμων  

(γ) υπάρχει θετικό κεφάλαιο κίνησης 

Κατά συνέπεια  η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι σε θέση να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους και να 
εκπληρώσουν  τις υποχρεώσεις τους. 
 

2.3. Βάση επιμέτρησης  

Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021, έχουν 
συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα 
οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
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2.4.  Συγκρισιμότητα  

Tα συγκριτικά μεγέθη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων έχουν αναμορφωθεί προκειμένου 
να απεικονίσουν την αναδρομική αναπροσαρμογή λόγω αλλαγής στη λογιστική πολιτική ΔΛΠ 19 (βλ. 
αναλυτικά Σημείωση 45).  

2.5. Χρήση εκτιμήσεων  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου 
να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων (Σημείωση 4), οι οποίες επηρεάζουν τα 
υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται 
στην υπάρχουσα εμπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και 
αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετημένων 
εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιούνται ή και σε 
επόμενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα αλλά και επόμενες χρήσεις.  
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν με συνέπεια κατά την προετοιμασία και σύνταξη των 
συνημμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

3.1. Βάση ενοποιήσεως 

Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνουν την Εταιρεία, τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες 
οντότητες και τις συγγενείς της. 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές, καθώς και τα κέρδη του Ομίλου, που έχουν 
προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη (σε επίπεδο Ομίλου), 
απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών, από κοινού ελεγχόμενων επιχειρήσεων και συγγενών εταιρειών 
έχουν διαφοροποιηθεί όποτε κρίθηκε απαραίτητο για να είναι συνεπείς με αυτές που έχουν υιοθετηθεί 
από τον Όμιλο. Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών, από κοινού 
ελεγχόμενων επιχειρήσεων και συγγενών εταιρειών συμπίπτει με αυτή της μητρικής εταιρείας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να 
υφίσταται ο έλεγχος. 

(α) Θυγατρικές 
Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την 
Μητρική Εταιρεία του Ομίλου, µε την κατοχή της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία 
έγινε η επένδυση και ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση). Η Εταιρεία αποκτά και ασκεί έλεγχο 
κυρίως μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου των θυγατρικών επιχειρήσεων. 
Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί ο έλεγχος εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες, όπως αυτές ορίζονται στο 
ΔΠΧΑ 10: 

i)  H μητρική Εταιρεία έχει εξουσία επί του επενδυόμενου, αφού έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει 
τις συναφείς δραστηριότητες (λειτουργικές και χρηματοδοτικές). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του 
διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και των διοικητικών 
στελεχών της θυγατρικής από τη Διοίκηση της μητρικής. 

ii)  Η μητρική Εταιρεία κατέχει δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από την συμμετοχή στην 
θυγατρική. Οι λοιπές μη ελεγχόμενες συμμετοχές παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διασπορά και ως 
εκ τούτου δεν μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την λήψη αποφάσεων. 

iii)  Η μητρική Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την εξουσία επί της θυγατρικής 
προκείμενου να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεών της. Αυτό είναι απόρροια της δυνατότητας 
που έχει στην λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της θυγατρικής μέσω ελέγχου των οργάνων 
λήψης των αποφάσεων (Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών). 

 
Μεταβολές Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων σε Θυγατρικές 
Όταν πραγματοποιούνται μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε μία θυγατρική, τότε εξετάζεται 
εάν οι μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου στη θυγατρική ή όχι. 

 Όταν οι μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, 
τότε λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή ως συναλλαγές με ιδιοκτήτες υπό την 
ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη 
ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις 
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σχετικές συμμετοχές τους στη θυγατρική. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού με το οποίο οι 
μη ελέγχουσες συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που 
καταβλήθηκε ή ελήφθη, αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή όταν οι μεταβολές ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οδηγούν σε 
απώλεια ελέγχου, τότε η μητρική λογιστικοποιεί τις απαραίτητες εγγραφές πώλησης και 
αναγνωρίζει το αποτέλεσμα από την πώληση (αποαναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού, της 
υπεραξίας και των υποχρεώσεων της θυγατρικής κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου, 
αποαναγνώριση της λογιστικής αξίας των μη ελεγχουσών συμμετοχών, προσδιορισμός του 
αποτελέσματος από την πώληση).  

 Κατά τον προσδιορισμό του αποτελέσματος από την πώληση, κάθε ποσό που αναγνωρίστηκε 
προηγουμένως στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναφορικά με την εταιρία αυτή, λογιστικοποιείται 
με την ίδια μέθοδο που θα εφάρμοζε ο Όμιλος στη περίπτωση που θα εκποιούσε απευθείας τα 
στοιχεία του ενεργητικού της ή τις υποχρεώσεις της. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα ποσά που 
προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναταξινομούνται στα 
αποτελέσματα της χρήσης.  

 Με την απώλεια ελέγχου μίας θυγατρικής, τυχόν επένδυση που διακρατείται στην πρώην 
θυγατρική, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. 
 

Συμμετοχές σε θυγατρικές στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης, εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος απομείωσης 
διενεργείται με βάση τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. 

 
(β) Επιχειρηματικά σχήματα υπό κοινό έλεγχο 
Ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 11 σε όλες τις από κοινού συμφωνίες στις οποίες μετέχει. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 11, οι από κοινού συμφωνίες ταξινομούνται είτε ως κοινές επιχειρήσεις είτε ως κοινοπραξίες, 
ανάλογα με τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κάθε επενδυτή. Οι από κοινού ελεγχόμενες 
εταιρείες ενσωματώνονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενσωμάτωσης (αν πρόκειται για από κοινού 
λειτουργία) στην Εταιρεία ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (αν πρόκειται για κοινοπραξία) στον Όμιλο. 
 
Κοινοπραξίες: Οι κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η 
μέθοδος της καθαρής θέσης, προβλέπει ότι οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες αρχικά αναγνωρίζονται στο 
κόστος κτήσης και εν συνεχεία αναπροσαρμόζονται με το ποσοστό του Ομίλου πάνω στα κέρδη (ή στις 
ζημίες) και στα λοιπά συνολικά εισοδήματα των κοινοπραξιών. Στο πλαίσιο του προτύπου ως 
Κοινοπραξίες θεωρούνται εκείνα τα σχήματα από κοινού ελέγχου όπου τα μέλη έχουν δικαιώματα πάνω 
στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της συμμετοχής και ευθύνονται μέχρι του ποσοστού εισφοράς τους 
στο κεφάλαιο της εταιρείας. Εάν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες μιας Κοινοπραξίας ξεπεράσει την 
αξία της συμμετοχής, τότε ο Όμιλος διακόπτει την αναγνώριση περαιτέρω ζημιών, εκτός εάν έχει 
αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει προχωρήσει σε πληρωμές για λογαριασμό της κοινοπραξίας. Ο 
επιμερισμός των λειτουργικών αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων γίνεται 
αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής.  
 
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των κοινοπραξιών απαλείφονται 
κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις κοινοπραξίες. Επίσης απαλείφονται και οι μη 
πραγματοποιηθείσες ζημίες, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις από τη συναλλαγή για την απομείωση του 
στοιχείου του ενεργητικού που μεταβιβάστηκε. 
 
Για την ενοποίηση λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό που κατέχει ο Όμιλος και ισχύει κατά την ημερομηνία 
της ενοποίησης. Η δομή του επιχειρηματικού σχήματος αποτελεί τον βασικό και καθοριστικό παράγοντα 
για τον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού.  
 
Συμμετοχές σε κοινοπραξίες στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 
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Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις κοινοπραξίες της αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν 
σωρευμένες ζημίες απομείωσης, εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος απομείωσης διενεργείται με βάση τις 
απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. 

 
(γ) 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. 
 
 
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις ενοποιούμενες συγγενείς της αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης, εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος απομείωσης διενεργείται με 
βάση τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. 

Λεπτομερής καταγραφή όλων των θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιριών του Ομίλου, 
καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου σ’ αυτές, γίνεται στη σημείωση 21. 

3.2. Επιχειρηματικές Συνενώσεις 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με τη μέθοδο της απόκτησης από την ημερομηνία 
που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος 
δεν υφίσταται. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται με βάση τη μέθοδο της απόκτησης. 
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει την υπεραξία που προκύπτει 
από τη συναλλαγή της απόκτησης, ως το υπερβάλλον ποσό μεταξύ: 

 του αθροίσματος (i) του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε αποτιμώμενο σε εύλογες αξίες, (ii) του 
ποσού των τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην αποκτώμενη (αποτιμώμενων είτε στην εύλογη 
αξία τους είτε στο αναλογικό ποσοστό των μη ελεγχουσών συμμετοχών επί των καθαρών 
αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού της αποκτώμενης) και (iii) σε συνένωση επιχειρήσεων 
που ολοκληρώνεται σε στάδια, της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των 
συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατείχε η αποκτώσα προηγουμένως στην αποκτώμενη, μείον 
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 της καθαρής εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των αποκτηθέντων 
αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων, 

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για πιθανή απομείωση και η διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της 
ανακτήσιμης αξίας της αναγνωρίζεται ως ζημιά απομείωσης, επιβαρύνοντας τα κέρδη ή τις ζημιές της 
περιόδου. 

Τα κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση των επενδύσεων σε θυγατρικές (π.χ. αμοιβές συμβούλων, 
νομικών, λογιστών, εκτιμητών και άλλες επαγγελματικές και συμβουλευτικές αμοιβές), αναγνωρίζονται 
ως έξοδα και επιβαρύνουν τα κέρδη ή τις ζημιές της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται. 

Σε αντίθετη περίπτωση, που η αποκτώσα επιχείρηση προβεί σε μία απόκτηση συμμετοχικού 
δικαιώματος στην οποία, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η καθαρή αξία των αποκτηθέντων 
στοιχείων του ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων υπερβαίνει τα ανταλλάγματα που 
μεταβιβάζονται, τότε πρόκειται για μία αγορά ευκαιρίας. Αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι επανέλεγχοι, 
το υπερβάλλον ποσό της παραπάνω διαφοράς αναγνωρίζεται ως κέρδος, στα κέρδη ή στις ζημιές της 
περιόδου. 

 

3.3. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Ομίλου είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα 
νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα 
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν  τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από  την 
αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. 

3.4. Υπεραξία 

Υπεραξία (Goodwill) προκύπτει από την εξαγορά και απόκτηση ελέγχου σε μια επιχείρηση. Ως υπεραξία 
αναγνωρίζεται η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης 
κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Στην περίπτωση εξαγοράς μίας θυγατρικής επιχείρησης, η 
υπεραξία παρουσιάζεται ως ένα διακεκριμένο στοιχείο του ενεργητικού, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς 
συγγενούς επιχείρησης η υπεραξία ενσωματώνεται στην αξία που παρουσιάζεται η επένδυση του 
Ομίλου στη συγγενή. 
 
Η υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) για έλεγχο απομείωσης. Η 
κατανομή γίνεται στις ομάδες των μονάδων που αναμένεται να ωφεληθούν από τους επιχειρηματικούς 
συνδυασμούς στους οποίους δημιουργήθηκε η υπεραξία. Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης 
ετησίως, ή και συντομότερα εφόσον υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Η απομείωση της υπεραξίας 
προσδιορίζεται με την εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας κάθε ΜΔΤΡ (ή ομάδας ΜΔΤΡ) στην οποία η 
υπεραξία έχει κατανεμηθεί. Όταν η ανακτήσιμη αξία (που ορίζεται ως μεγαλύτερη αξία μεταξύ αξίας 
χρήσεως και εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος) της ΜΔΤΡ είναι 
μικρότερη από την λογιστική της αξία συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας, αναγνωρίζεται ζημιά 
απομείωσης. Η απομείωση της υπεραξίας δεν μπορεί να αναστραφεί μεταγενέστερα. 
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3.5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και (β) την 
τυχόν ζημία απομείωσης των παγίων. 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή 
αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς, 
των αποζημιώσεων ακινήτων καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 
λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του.  

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα 
προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 
συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 
πραγματοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή 
της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο κόστος 
τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να τεθεί 
σε θέση και κατάσταση λειτουργίας. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσματα, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη 
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις 
δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Ενσώματα Πάγια 
Ωφέλιμη ζωή 

(σε έτη) 
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 1 - 20 
Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις 7 – 50 
Μεταφορικά μέσα 5 – 7 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 - 7 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
ετήσια βάση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, 
οι διαφορές (ζημία αποµείωσης) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κέρδη και ζημιές από την 
πώληση των παγίων προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τιμήματος πώλησης 
και της λογιστικής αξίας. 

3.6.  Επενδύσεις σε ακίνητα 

Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος αναγνωρίζει κτίρια ή τμήματα κτιρίων και την αναλογία τους επί του 
οικοπέδου, τα οποία δεν χρησιμοποιεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Οι επενδύσεις 
αυτές, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξημένο με τα έξοδα που σχετίζονται 
με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες από την απομείωση της αξίας τους. 
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Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη ζωή τους έχει καθορισθεί ίση 
με αυτή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. 

3.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

3.7.1 Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 
αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.  

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής είναι 1-3 έτη. 

3.8. Απομείωση αξίας μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργ/κού (υπεραξία, 
άυλα στοιχεία του ενεργ/κού, ενσώματα πάγια και επενδύσεις σε ενοπ/μενες 
εταιρείες)  

Για σκοπούς εκτίμησης της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού κατηγοριοποιούνται στην 
μικρότερη ομάδα στοιχείων που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία ή 
ομάδες στοιχείων του Ομίλου (Μονάδες Δημιουργίας Ταμειακών Ροών). Ως αποτέλεσμα, ορισμένα 
στοιχεία του ενεργητικού εξετάζονται για μείωση της αξίας τους μεμονωμένα, ενώ άλλα σε επίπεδο 
Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών. Η υπεραξία κατανέμεται σε εκείνες τις Μονάδες Δημιουργίας 
Ταμειακών Ροών από τις οποίες αναμένεται να προκύψουν ωφέλειες από συνέργειες σχετιζόμενων 
επιχειρηματικών συνενώσεων και αντιπροσωπεύει το μικρότερο επίπεδο εντός του Ομίλου στο οποίο η 
Διοίκηση παρακολουθεί την υπεραξία. 

Οι Μονάδες Δημιουργίας Ταμειακών Ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η υπεραξία, ελέγχονται για 
απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Όλα τα άλλα μεμονωμένα στοιχεία του ενεργητικού ή Μονάδες 
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών ελέγχονται για απομείωση όταν γεγονότα ή μεταβολές των συνθηκών 
δεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδεχομένως να μην είναι ανακτήσιμη. 

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή μιας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους, το 
οποίο είναι το υψηλότερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα κόστη πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. 
Για τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης, η Διοίκηση προσδιορίζει τις εκτιμώμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές για κάθε Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών προσδιορίζοντας ένα κατάλληλο 
προεξοφλητικό επιτόκιο προκειμένου να υπολογίσει την παρούσα αξία αυτών των ταμειακών ροών. Τα 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο απομείωσης προκύπτουν άμεσα από τους πιο 
πρόσφατους εγκεκριμένους από τη Διοίκηση προϋπολογισμούς, προσαρμοσμένα κατάλληλα ώστε να 
μην περιλαμβάνουν μελλοντικές αναδιοργανώσεις και βελτιώσεις των στοιχείων του ενεργητικού. 
Προεξοφλητικοί παράγοντες προσδιορίζονται μεμονωμένα για κάθε Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών 
Ροών και αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία κινδύνων που έχουν προσδιοριστεί από τη Διοίκηση 
για κάθε ένα από αυτά. 

Οι ζημιές απομείωσης των Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών μειώνουν πρώτα τη λογιστική αξία 
της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί σε αυτές. Οι εναπομένουσες ζημιές απομείωσης χρεώνονται pro 
rata στα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της συγκεκριμένης Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών. Με 
εξαίρεση την υπεραξία, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μεταγενέστερα επανεξετάζονται για ενδείξεις 
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που υποδηλώνουν ότι η προηγούμενα αναγνωρισθείσα ζημιά απομείωσής τους δεν υφίσταται πλέον. 
Μία ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν η ανακτήσιμη αξία μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών 
Ροών υπερβαίνει την λογιστική της αξία. 

Για τα ενσώματα πάγια και τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση, 
πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 
αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Όταν η αναπόσβεστη αξία των 
ενσώματων και άυλων στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, τότε το επιπλέον ποσό αφορά 
ζημία απομείωσης και καταχωρείται απευθείας ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Αντίστοιχα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 
(εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο κόστος κτήσης 
ή με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης (συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και 
κοινοπραξίες). Η ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 
προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, πλην της 
υπεραξίας, που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η 
απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

Κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν σημειώθηκε απομείωση των περιουσιακών 
στοιχείων του Ομίλου.  

3.9. Χρηματοοικονομικά Μέσα 
3.9.1.  Αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, ο Όμιλος καθίσταται 
συμβαλλόμενος του χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Ο Όμιλος παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού όταν και μόνο όταν 
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου του 
ενεργητικού ή όταν μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού και επί της ουσίας 
μεταβιβάζονται ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με τo συγκεκριμένο 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού. Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται 
από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, εξοφλείται – δηλαδή όταν η δέσμευση που 
καθορίζεται στη σύμβαση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 

3.9.2 Ταξινόμηση και αρχική αναγνώριση χρηματ/μικών στοιχείων του 
ενεργητικού 

 
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης 
και επιμετρώνται στην τιμή της συναλλαγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 15, τα λοιπά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το 
σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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 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 

 
Η ταξινόμηση κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, προσδιορίζεται βάσει: 
 

 του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού, και 

 των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 
 

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. 
 

3.9.3 Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος 
 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος όταν 
πληρούνται οι κατωτέρω συνθήκες: 
 

I. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού 
είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, 

II. οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού 
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου 
υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο). 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται 
στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η επίδραση από την προεξόφληση δεν είναι σημαντική, η προεξόφληση παραλείπεται. 
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που 
δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά, καθώς επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα, καθώς επίσης και τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. 
 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική 
αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία.  
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν 
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αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα 
περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς 
εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης.  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου 
και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από 
το επιχειρηματικό μοντέλο. 
 

3.9.4 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 ταμειακών 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. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν 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.   

Για την χρήση που έληξε την 31.12.2021, η Διοίκηση έλαβε υπόψη και τις τυχόν επιπτώσεις του COVID-
19 αναφορικά με τις εισπράξεις των εσόδων του Ομίλου και την Εταιρείας. 

3.9.5 Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Καθώς οι λογιστικές απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό 
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όμοιες σε σχέση με αυτές που ορίζονταν στο ΔΛΠ 39, οι λογιστικές πολιτικές του Ομίλου αναφορικά με 
τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάστηκαν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν δανειακές υποχρεώσεις, προμηθευτές 
και λοιπές υποχρεώσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
  
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν ο 
Όμιλος διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
(i) Δανειακές υποχρεώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την 
εύλογη αξία των πληρωτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι 
σημαντικά.  
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα έντοκα δάνεια επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται αφού 
ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. 
Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται ή 
απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
 
 
(ii) Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους 
και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου.  
Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως 
διακανονίζονται με βάση τις συμφωνηθείσες πιστώσεις. 
 

3.10 Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο στοιχείο του ενεργητικού ή μία ομάδα στοιχείων 
του ενεργητικού και υποχρεώσεων ως διαθέσιμα προς πώληση εάν η τρέχουσα αξία τους αναμένεται 
να ανακτηθεί μέσω της πώλησής τους και όχι μέσω της συνεχούς χρήσης τους. Τα πάγια τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί ως διαθέσιμα προς πώληση μετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της τρέχουσα αξίας 
και της εύλογης αξίας μείον τυχόν εξόδων που θα πρέπει να γίνουν για την πώληση. Τα κόστη αυτά 
είναι επιπλέον έξοδα τα οποία σχετίζονται εξ ολοκλήρου με την πώληση του παγίου.  
 
Τα κριτήρια για ταξινόμηση ενός παγίου σαν διαθέσιμο προς πώληση πληρούνται όταν η πώληση είναι 
πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο είναι άμεσα διαθέσιμο να πουληθεί στην τρέχουσα κατάστασή 
του. Οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
δεν υπάρχει σημαντική πιθανότητα για αλλαγές στο πλάνο της πώλησης ή ότι η απόφαση πώλησης θα 
ανακληθεί. Η διοίκηση θα πρέπει επιπλέον να έχει δεσμευτεί στο πλάνο πώλησης του παγίου και η 
ολοκλήρωση της πώλησης θα πρέπει να αναμένεται εντός του επόμενου έτους από τη μέρα που το 
πάγιο χαρακτηρίστηκε ως διαθέσιμο προς πώληση.  
 
Από την ημερομηνία κατά την οποία ένα μακροπρόθεσμο στοιχείο του ενεργητικού (ή τα 
μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων) ταξινομείται ως κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν 
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λόγω μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού. 
 
Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που 
ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση αποτιμώνται (μετά την αρχική ταξινόμηση ως ανωτέρω) στη 
χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας που αυτά φέρονται στις οικονομικές καταστάσεις και της εύλογης 
αξίας τους μειωμένης κατά τα άμεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε μεταγενέστερη 
αποτίμηση καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως αλλά όχι για ποσό μεγαλύτερο της αρχικά 
καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης. 
 
Από την ημερομηνία κατά την οποία ένα μακροπρόθεσμο στοιχείο του ενεργητικού (ή τα 
μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων) ταξινομείται ως κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν 
λόγω μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού.  
 
Τα πάγια που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέσιμα προς πώληση και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 
παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 
  
Την  προηγούμενη χρήση στα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού σε λογιστικές αξίες καθώς δεν απαιτούνταν να πραγματοποιηθεί αποτίμηση 
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού όπως προβλέπεται στο άρθρο 80Ι Ν.4643/2019. 
 

3.11 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό μέρος μιας οικονομικής οντότητας που έχει είτε 
διατεθεί είτε καταταχθεί ως κατεχόμενη προς πώληση και: 

α) αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή μία 
γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων. 

β) αποτελεί μέρος ενός ενιαίου, συντονισμένου προγράμματος εκποίησης ενός μεγάλου τμήματος 
δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής εκμεταλλεύσεων ή 

γ) είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να επαναπωληθεί. 

H οικονομική οντότητα γνωστοποιεί: 

α) ένα ενιαίο κονδύλι στην όψη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει το 
σύνολο: 

i) του μετά από φόρους κέρδους ή ζημίας των διακοπεισών δραστηριοτήτων και 

ii) του μετά από φόρους κέρδους ή ζημίας που αναγνωρίστηκε κατά την επιμέτρηση της εύλογης 
αξίας μείον το κόστος πώλησης ή κατά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή των ομάδων 
εκποίησης που συνιστούσαν τη διακοπείσα δραστηριότητα. 

β) μια ανάλυση του ενιαίου κονδυλίου του στοιχείου α) σε: 

i) έσοδα, έξοδα και προ φόρων κέρδους ή ζημίας των διακοπεισών δραστηριοτήτων, 

ii) τον σχετικό φόρο εισοδήματος καθώς απαιτείται από την παράγραφο 81η) του ΔΛΠ 12  

iii) το κέρδος ή ζημία που αναγνωρίστηκε κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον το κόστος 
πώλησης ή κατά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή της ομάδας εκποίησης (των ομάδων 
εκποίησης) που συνιστούσαν τη διακοπείσα δραστηριότητα και 

iv) τον σχετικό φόρο εισοδήματος. 

γ) καθαρές ταμειακές ροές που αφορούν στις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές 
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δραστηριότητες των διακοπεισών δραστηριοτήτων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές μπορούν να 
παρουσιαστούν είτε στις σημειώσεις είτε στην όψη των οικονομικών καταστάσεων. Οι γνωστοποιήσεις 
αυτές δεν απαιτούνται για ομάδες εκποίησης που είναι θυγατρικές οι οποίες αποκτήθηκαν πρόσφατα 
και που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόμενες προς πώληση κατά την απόκτηση. 
 
Η οικονομική οντότητα παρουσιάζει εκ νέου τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις για προγενέστερες περιόδους 
που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ώστε οι γνωστοποιήσεις να σχετίζονται με όλες τις 
εκμεταλλεύσεις που έχουν διακοπεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού της τελευταίας περιόδου που 
παρουσιάζεται. 
 
Οι απαιτήσεις  που απορρέουν από το ΔΠΧΑ 5 εφαρμόστηκαν πλήρως  με εξαίρεση την διακριτή 
παρουσίαση των διακοπεισών δραστηριοτήτων στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών σε λειτουργικές, 
επενδυτικές και χρηματοδοτικές,  λόγω της μη διακριτής παρακολούθησης των ταμειακών ροών ανα 
κλάδο με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους στις επιμέρους δραστηριότητες.              
 

3.12 Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από το φυσικό αέριο και από τα υλικά για τις 
εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και 
απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους παραγωγής τους και 
της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η αξία των αποθεμάτων της Εταιρείας προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο του κυκλοφοριακού μέσου όρου ο οποίος δεν έχει σημαντική διαφορά από τον μέσο σταθμικό 
ο οποίος εφαρμόζεται στον Όμιλο, και το κόστος αγοράς περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσής τους και αποτελείται από το 
κόστος αγοράς των υλικών κατασκευής και συντηρήσεως των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου καθώς 
και το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου.  
 

3.13 Παράγωγα χρηματ/νομικά στοιχεία και δραστηριότητες αντιστάθμισης 
κινδύνων 

Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου, ο όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα επί 
εμπορευμάτων για να αντισταθμίσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη μελλοντική διακύμανση των 
τιμών των εμπορευμάτων. Αυτά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία αναγνωρίζονται αρχικά 
στην εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία συμβάσεως και μεταγενέστερα επιμετρούνται στην εύλογή 
τους αξία. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά πάγια 
όταν η εύλογη αξία τους είναι θετική και στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όταν είναι αρνητική. Οι 
μεταβολές στην εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων αναγνωρίζονται σε κάθε 
ημερομηνία Ισολογισμού είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε στα λοιπά εισοδήματα/ (ζημίες), 
ανάλογα με το κατά πόσο το παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο πληροί τις προϋποθέσεις της 
λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων και, εφόσον αυτό ισχύει, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου 
αντιστάθμισης.  
 
Ο όμιλος κατηγοριοποιεί τα παράγωγα σε παράγωγα αντιστάθμισης συγκεκριμένου κινδύνου 
συνδεδεμένου με αναγνωρισμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού ή μια 
συναλλαγή που είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί (αντιστάθμιση μελλοντικών ταμειακών ροών- 
cash flow hedge). 
 
Ο όμιλος καταγράφει κατά την ημερομηνία συναλλαγής τη σχέση μεταξύ του αντισταθμιστικού εργαλείου 
και του αντικειμένου αντιστάθμισης καθώς και το σκοπό διαχείρισης κινδύνου και της στρατηγικής 
υλοποίησης συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου. 
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Επιπλέον ο όμιλος καταγράφει, τόσο κατά τη δημιουργία της συναλλαγής αντιστάθμισης όσο και στη 
συνέχεια, πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των αλλαγών στην εύλογη αξία των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται σε αυτές τις συναλλαγές στην αντιστάθμιση των διακυμάνσεων στις εύλογες αξίες ή 
στις ταμειακές ροές των αντικειμένων αντιστάθμισης. Αυτές οι συναλλαγές αντιστάθμισης αναμένεται να 
είναι αποτελεσματικές στην αντιστάθμιση των διακυμάνσεων στις ταμειακές ροές των αντικειμένων 
αντιστάθμισης και εξετάζονται σε τακτική βάση προκειμένου να διαπιστωθεί πως πράγματι είναι κατά τη 
διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί. 
 
Αντιστάθμιση μελλοντικών ταμειακών ροών 
 
Το μέρος των μεταβολών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην αποτελεσματική αντιστάθμιση του 
κινδύνου, αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά απορρέει από μεταβολές 
στην εύλογη αξία που αναλογεί στη μη αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνων, αναγνωρίζεται άμεσα 
στη κατάσταση αποτελεσμάτων, στα «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) και λοιπά κέρδη / (ζημιές)». Τα 
συσσωρευμένα ποσά στα ίδια κεφάλαια ανακυκλώνονται μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων στο κόστος πωληθέντων στις περιόδους όπου το αντικείμενο αντιστάθμισης επηρεάζει το 
αποτέλεσμα (όταν δηλαδή λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη προς αντιστάθμιση συναλλαγή). 
 
Όταν ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο αντιστάθμισης ταμειακών ροών λήξει, πουληθεί, ή πλέον δεν 
πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης ταμειακών ροών, συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές που υπάρχουν στα 
ίδια κεφάλαια παραμένουν εκεί έως ότου η προβλεπόμενη συναλλαγή αναγνωριστεί τελικά στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Στην περίπτωση που δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη συναλλαγή, η λογιστική 
αντιστάθμισης κινδύνων διακόπτεται και τα συσσωρευμένα κέρδη / ζημιές που βρίσκονται στα ίδια 
κεφάλαια μεταφέρονται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) και λοιπά 
κέρδη / (ζημιές)». 
 

3.14 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Παρακάτω παρατίθενται οι νέες λογιστικές πολιτικές του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση 
του ΔΠΧΑ 16, που ισχύουν από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής:  

 

3.14.1 Δικαιώματα χρήσεις παγίων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν δικαιώματα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την 
ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων 
επιμετρούνται στο κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την τυχόν απομείωση 
της αξίας τους και προσαρμοσμένο κατά την επαναμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων 
μισθώσεων. Το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης παγίων συμπεριλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων 
μισθώσεων που έχουν αναγνωριστεί, τις αρχικές άμεσα συνδεδεμένες σχετικές δαπάνες και τις 
πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ή πριν την ημερομηνία έναρξης, μειωμένες κατά το ποσό των 
προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. Εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει σχετική 
βεβαιότητα ότι το μισθωμένο πάγιο θα περιέλθει στην κατοχή της Εταιρείας ή του Ομίλου στο τέλος της 
σύμβασης μίσθωσης, τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται με τη σταθερή 
μέθοδο κατά τη μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου παγίου και των όρων 
της σύμβασης μίσθωσης. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 
τους, είτε κάθε ένα ξεχωριστά είτε ως μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. 
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3.14.2 Υποχρεώσεις μισθώσεων  

Κατά την έναρξη της μίσθωσης, ο ‘Όμιλος και η Εταιρεία  αναγνωρίζουν υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες 
με την παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Οι 
πληρωμές συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα. 
  
Για να υπολογιστεί η παρούσα αξία των πληρωμών, ο Όμιλος και η Εταιρεία  χρησιμοποιούν το κόστος 
δανεισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται 
ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό των υποχρεώσεων 
μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που 
πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων επαναμετράται εάν 
υπάρξει τροποποίηση στη σύμβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά 
μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.  
 
(α) Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή 
μισθώσεις διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών , από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 
μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζουν 
την εξαίρεση σχετικά με περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας. Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες 
και χαμηλής αξίας μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης.  
 
(β) Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία προσδιορίζουν τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρονικής περιόδου που καλύπτεται από (α) δικαίωμα επέκτασης της 
μίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα θα εξασκηθεί ή από (β) δικαίωμα λύσης της 
σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα δε θα εξασκηθεί.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία  έχουν το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνουν τη διάρκεια της 
σύμβασης μίσθωσης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα 
εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που 
δημιουργούν οικονομικό κίνητρο, να εξασκήσουν το δικαίωμα ανανέωσης. Μεταγενέστερα της 
ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία επανεξετάζουν τη διάρκεια της μίσθωσης, 
εάν υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εμπίπτουν στον έλεγχό τους και 
επηρεάζουν την επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώματος ανανέωσης (όπως για παράδειγμα μια 
αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας). 
 

3.15 Μετοχικό Κεφάλαιο, αποθεματικά και διανομή μερισμάτων 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Πρόσθετες δαπάνες (δαπάνες έκδοσης μετοχών) που 
έχουν άμεση σχέση με την έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου έχουν αφαιρεθεί από τα αποτελέσματα εις 
νέον. 

Ειδικότερα τα αποθεματικά διακρίνονται σε: 
 
Τακτικό αποθεματικό 
Σύμφωνα με τον Ελληνικό εμπορικό νόμο, οι εταιρίες πρέπει να μεταφέρουν κατ’ ελάχιστο 5% των 
ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου αυτό το αποθεματικό να γίνει ίσο 
με το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί κατά 
τη διάρκεια της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
 
Ειδικό αποθεματικό μερισμάτων 
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Τα ειδικά αποθεματικά μερισμάτων αφορούν εισπραττόμενά μερίσματα τα οποία αναγνωρίζονται 
υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού βάσει του άρθρου 48 Ν.4172/2013 
 
Φορολογημένα Αποθεματικά  
Τα φορολογημένα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί  βάσει σχετικών αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων  
 
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 
Έχουν αναγνωριστεί αποθεματικά από έσοδα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο (τόκοι 
καταθέσεων)  

3.16 Φόρος εισοδήματος  

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η 
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των 
κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους 
εισοδήματος που προκύπτουν από ιδιαίτερες διατάξεις νόμων ή από τους φορολογικούς ελέγχους των 
φορολογικών αρχών και προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού βάσει του 
Ισολογισμού που προκύπτει από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική 
καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της 
συνένωσης επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα 
φορολογητέα κέρδη και ζημίες και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 
τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης 
επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος 
έναντι του οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες και τα 
μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων μπορεί να αξιοποιηθούν. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων.   
 

3.17 Παροχές στους εργαζομένους 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα για την περίοδο μετά τη λήξη εργασίας 
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του υπαλλήλου κατά την  οποία η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισμένο ποσό σε ένα τρίτο νομικό 
πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

(γ) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι οποιαδήποτε άλλα προγράμματα σύνταξης εκτός από 
τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 
δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως 
από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος 
(«projected unit credit method»). Το επιτόκιο προεξόφλησης βασίζεται σε δείκτη των Εταιρικών 
Ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας της Ευρωζώνης. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες τα οποία προέρχονται από αυξήσεις ή μειώσεις της παρούσας αξίας 
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών εξαιτίας μεταβολών στις αναλογιστικές υποθέσεις 
αναγνωρίζονται απευθείας στη καθαρή θέση. Το κόστος προϋπηρεσίας πλέον του χρηματοοικονομικού 
κόστους καταχωρούνται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(δ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν χωρίς την 
θέληση τους πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 
δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα 
λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές 
τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 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. 

3.18 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη διαβεβαίωση 
ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 
Οι επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες 
να αντισταθμίσουν. Οι επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) 
συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων(κατά το μέρος 
που υπερβαίνει τους 12 μήνες) και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αναγνωρίζονται ως έσοδο και 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος  
περιουσιακού στοιχείου. 

3.19 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα 
ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης 
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που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που 
αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του 
χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 
αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 
συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι αυξημένη και συγχρόνως η πιθανολογούμενη εκροή μπορεί να επιμετρηθεί με 
σχετική ακρίβεια. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

3.20 Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με 
την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και 
συνήθως διακανονίζονται μέσα σε 60 ημέρες. 

3.21 Έσοδα 

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων 
από συμβόλαια με πελάτες: 
1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής 
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

4.2. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) ο Όμιλος ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης. 

 
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. Κατά την ανάθεση μιας 
σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων καθώς και των άμεσων 
εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.  
 
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για 
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο αντάλλαγμα σε μια 
σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που 
θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Το ποσό 
ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων, 
πιστώσεων, μειώσεων τιμής, κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων 
στοιχείων. Το υποσχόμενο αντάλλαγμα μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, εάν το δικαίωμα μιας οικονομικής 
οντότητας επί του ανταλλάγματος εξαρτάται από την επέλευση ή μη επέλευση μελλοντικού γεγονότος. Για 
παράδειγμα, ένα ποσό ανταλλάγματος θα είναι μεταβλητό, εάν το προϊόν έχει πωληθεί με δικαίωμα 
επιστροφής ή εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως πρόσθετη παροχή απόδοσης για την επίτευξη 
συγκεκριμένου ορόσημου. 
 
Η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το αντάλλαγμα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να αναφέρεται 
ρητά στη σύμβαση. Η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του μεταβλητού ανταλλάγματος 
χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους, αναλόγως ποια μέθοδος θεωρεί ότι προβλέπει 
καλύτερα το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται: 

α) Εκτιμώμενη αξία —η εκτιμώμενη αξία ισούται με το άθροισμα των σταθμισμένων βάσει 
πιθανοτήτων ποσών σε ένα εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος. Η εκτιμώμενη αξία αποτελεί 
κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η οικονομική οντότητα έχει 
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μεγάλο αριθμό συμβάσεων με παρεμφερή χαρακτηριστικά. 
β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το μοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα εύρος 

πιθανών ποσών ανταλλάγματος (ήτοι, η μοναδική πιθανότερη έκβαση της σύμβασης). Το 
πιθανότερο ποσό αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η 
σύμβαση έχει μόνο δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα εξασφαλίζει 
πρόσθετη παροχή απόδοσης ή όχι). 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από 
την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή 
οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής  
υποχρέωσης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. 
 
Οι κύριες κατηγορίες εσόδων του Ομίλου είναι οι ακόλουθες: 
 

(i)  Έσοδα από πώληση αερίου/ηλεκτρικής ενέργειας 

Ο Όμιλος τιμολογεί τους πελάτες του για παροχή αερίου/ηλεκτρικής ενέργειας (χονδρική, λιανική, κίνηση 
οχημάτων, δημοπρασίες) απολογιστικά. Στο τέλος του έτους, δημιουργείται πρόβλεψη εσόδου 
εισπρακτέου, περιλαμβανομένων εκτιμήσεων που αφορούν σε εκκαθαρίσεις διαφοράς εκδοθέντων 
λογαριασμών, βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων καθώς και αναδρομικών εκκαθαρίσεων διαφορών 
εκδοθέντων λογαριασμών.  

(ii)   Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία εγκρίσεως της διανομής τους 
από τη Γενική Συνέλευση. 

3.22 Εισόδημα από τόκους 

Το εισόδημα από τόκους αναγνωρίζεται σε μια βάση χρόνου-αναλογίας χρησιμοποιώντας την μέθοδο 
υπολογισμού πραγματικού επιτοκίου με την ανάλογη περίοδο υπολογισμού τοκοφορίας .  

3.23 Έξοδα 

3.23.1 Κόστος Χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων 
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

3.24 Λογισμός εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 
χρόνο χρήσης του μισθίου. 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  79 

3.25 Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το μέσο 
σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου. 

3.26 Κέρδη ή ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες  

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί ένα συστατικό μέρος του Ομίλου που έχει είτε διατεθεί είτε 
ταξινομηθεί ως κατεχόμενη προς πώληση και 

 αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή μία γεωγραφική 
περιοχή εκμεταλλεύσεων, 

 είναι μέρος ενός ενιαίου, συντονισμένου προγράμματος διάθεσης ενός μεγάλου τμήματος 
δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής εκμεταλλεύσεων ή 

 είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να επαναπωληθεί. 

Τα κέρδη ή οι ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των κερδών ή ζημιών 
της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζονται ως ξεχωριστό κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Το 
ποσό αυτό αποτελεί τα μετά φόρων αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων και το μετά φόρων 
κέρδος ή ζημιά που προέκυψε από την αποτίμηση και διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού που 
έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση. 

Οι γνωστοποιήσεις διακοπεισών δραστηριοτήτων της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνουν 
γνωστοποιήσεις για προγενέστερες περιόδους που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ώστε 
οι γνωστοποιήσεις να σχετίζονται με όλες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν διακοπεί μέχρι την ημερομηνία 
του λήξης της τελευταίας περιόδου που παρουσιάζεται. Στην περίπτωση κατά την οποία δραστηριότητες 
προηγούμενα ταξινομημένες ως διακοπείσες θεωρούνται πλέον συνεχιζόμενες, οι γνωστοποιήσεις 
προηγούμενων περιόδων προσαρμόζονται ανάλογα. 
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4. Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου 
να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων, καθώς και τη 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και 
σε λοιπούς παράγοντες και δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων 
αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η αναθεώρηση 
επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα αλλά και επόμενες χρήσεις.  

Η διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να 
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων 
και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται 
περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με 
τη φύση και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων 
θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα 
μήνες έχουν ως ακολούθως: 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού, καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώμενης 
επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. 
Κατά την επιμέτρηση των εύλογων αξιών, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις σχετικά με τις μελλοντικές 
ταμειακές ροές, ωστόσο τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή 
στην επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την επιμέτρηση της υπεραξίας. 
Λεπτομέρειες των αποκτώμενων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη σημείωση 
22. 

Έλεγχοι Απομείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Απεριόριστη Ωφέλιμη 
Ζωή 

Ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του 
ενεργητικού με απεριόριστη διάρκεια ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές, τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. Για τον ως 
άνω έλεγχο απομείωσης απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μειωμένης 
κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηματικής μονάδας. Συνήθως, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι της 
παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών και η αποτίμηση βάσει δεικτών ομοειδών 
συναλλαγών. Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, η Διοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει 
στοιχεία όπως εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηματικά σχέδια καθώς και 
στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια κ.λπ. 

Έλεγχοι Απομείωσης Λοιπών Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού 

Τα ενσώματα πάγια και τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση καθώς και οι 
επενδύσεις σε ενοποιούμενες εταιρείες ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές 
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στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον 
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το 
περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή 
προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

Εκτιμήσεις κατά τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης των ΜΔΤΡ 

Ο Όμιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές, από κοινού 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις συγγενείς όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ΔΛΠ 36. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι απομείωσης, απαιτείται ο υπολογισμός της 
αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης της κάθε Μονάδας Δημιουργίας 
Ταμειακών Ροών (ΜΔΤΡ). Τα ανακτήσιμα ποσά των ΜΔΤΡ καθορίζονται για σκοπούς ελέγχου 
απομείωσης, με βάση τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, ο οποίος απαιτεί εκτιμήσεις. Για τον 
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
τους με τη χρήση ενός συντελεστή προεξόφλησης, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις 
της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τη 
συγκεκριμένη ΜΔΤΡ.  

Ωφέλιμες ζωές αποσβέσιμων στοιχείων του ενεργητικού 

Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε κάθε ετήσια 
περίοδο αναφοράς. Την 31/12/2021 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την 
αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν 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 ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες. Ο Όμιλος 
και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψουν 
επαρκώς τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η 
Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης 
προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας 
υπόψη στοιχεία των Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 
ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. Σε καθυστέρηση 
θεωρούνται οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για τις οποίες έχει περάσει η περίοδος πίστωσης. 
Απομειωμένες θεωρούνται οι απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία 
δεν θα ανακτήσει μέρος της απαίτησής της και για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη σχηματισμού 
πρόβλεψης. 

Φόρος Εισοδήματος  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής  
φορολογικής νομοθεσίας. 
 
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 και πρόβλεψη 
για πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον συνολικό 
προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες  συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Ο Όμιλος 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά 
πόσον θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου η τελική φορολογική έκβαση αυτών των θεμάτων 
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είναι διαφορετική από τα ποσά που έχουν αρχικά αναγνωριστεί, τέτοιες διαφορές θα επηρεάσουν τον 
φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις φόρου εισοδήματος στην περίοδο κατά την οποίαν θα 
προκύψουν. 

Αναγνώριση εσόδων και προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία προβαίνει σε εκτίμηση της κατανάλωσης η οποία δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί. 
Στο τέλος του έτους, δημιουργείται πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, περιλαμβανομένων εκτιμήσεων που 
αφορούν σε εκκαθαρίσεις διαφοράς εκδοθέντων λογαριασμών, βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων 
καθώς και αναδρομικών εκκαθαρίσεων διαφορών εκδοθέντων λογαριασμών.  

Η μέθοδος υπολογισμού αναθεωρείται συνεχώς ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των λογιστικών 
εκτιμήσεων που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

Υποχρεώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

Οι υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσδιορίζονται βάσει αναλογιστικής μελέτης που βασίζεται 
σε παραδοχές σχετικά με το επιτόκιο προεξόφλησης, τη μελλοντική εξέλιξη των αποδοχών και 
συντάξεων την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 
καθώς και την απόδοση τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων. Οποιαδήποτε μεταβολή 
των παραδοχών αυτών θα επηρεάσει το ύψος των αναγνωρισθέντων υποχρεώσεων. 

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιμά ότι υφίσταται παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 
τακτοποίησή της θα δημιουργήσει μία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιμάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, στις 
περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, ο Όμιλος δεν 
προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόμενης υποχρέωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητά της. Η εκτίμηση για την πιθανότητα ή μη της εκροής καθώς και 
για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου του Ομίλου, όπως ενδεικτικά είναι οι 
δικαστικές αποφάσεις, η πρακτική εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων και η πιθανότητα αθέτησης των 
υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων όταν πρόκειται για έκθεση σε εκτός ισολογισμού στοιχεία. Οι 
εκτιμήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από τον Όμιλο για τη λήψη αποφάσεων και 
τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψεως 
αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν 
αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται. 
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5. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ερμηνείες 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι 
ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της 
Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός από την υιοθέτηση των 
τροποποιήσεων ορισμένων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τις χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 (βλ. Σημειώσεις 5.1 και 5.2). 

 

5.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν 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. 

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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος 
προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες 
μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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5.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

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. 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 
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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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2023. 

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. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 
αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 
βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη 
πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών 
σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Ο 
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: 
Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 
οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς 
αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με 
την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα του παρελθόντος. Ο όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 
προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο 
φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – 
συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία 
υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την 
αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες 
απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Ο όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 
9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 
απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που 
σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές 
συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα 
πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες 
των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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6. Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών των χρήσεων 2021 και 2020, στις συνημμένες ενοποποιημένες και εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01/-

31/12/2021 
 01/01/- 

31/12/2020  
01/01/- 

31/12/2021 
 01/01/-

31/12/2020 
Πωλήσεις φυσικού αερίου  1.494.057.315  481.070.464 

 
1.405.875.811  396.313.789 

Πωλήσεις στη Βουλγαρία (άδεια προμήθειας 
αερίου) 11.199.400  - 

 
11.199.400  - 

Έσοδα από ηλεκτρική ενέργεια 190.225.503  67.647.778 
 

-  - 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.354.695  933.636 

 
-  - 

Τέλη διέλευσης φυσικού αερίου & λοιπές 
υπηρεσίες δικτύου 64.090  153.203 

 
64.090  153.203 

Πωλήσεις υλικών 2.815  - 
 

2.815  - 

Σύνολο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 1.696.903.819  549.805.081 
 

1.417.142.117  396.466.992 
Σύνολο διακοπεισών δραστηριοτήτων -  37.660.829 

 
-  - 

        
Η αύξηση του κύκλου εργασιών κυρίως οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης και των τιμών του φυσικού 
αερίου. 

                      

7. Κόστος Πωληθέντων 

 
Το κόστος πωληθέντων των χρήσεων 2021 και 2020, στις συνημμένες ενοποποιημένες και εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 
: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/-
31/12/2021 

  
01/01/-

31/12/2020 
  

01/01/-
31/12/2021 

  
01/01/-

31/12/2020 
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων (1.284.534.214)  (333.390.777)  (1.136.283.795)  (291.159.778) 
 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (590.113)  (587.244)  (267.064)  (215.901) 
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (25.353.907)  (63.923.353)  (24.389.982)  (63.233.622) 
 Παροχές τρίτων  (97.531.866)  (78.240.856)  (815.421)  (769.374) 
 Έξοδα από φόρους - τέλη  (1.559.080)  (3.126.848)  (864.735)  (1.568.120) 
 Διάφορα έξοδα  (946.240)  (700.015)  (946.240)  (700.015) 
 Έξοδα αποσβέσεων   (3.519.451)  (3.418.908)  (1.095.799)  (1.011.169) 
 Πρόβλεψη εκμεταλλεύσεως  (2.739)  (7.740)  (2.739)  (7.740) 
Αναλώσεις-Απώλειες (140.077)  (102.451)  (140.077)  (102.451) 
Σύνολο εξόδων κόστους πωλήσεων 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(1.414.177.687)  (483.498.192)  (1.164.805.853)  (358.768.169) 

Σύνολο εξόδων κόστους πωλήσεων 
από διακοπείσες δραστηριότητες                     

                   -  (4.833.390)                                -  -  
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8. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας των χρήσεων 2021 και 2020, στις συνημμένες ενοποποιημένες και 
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής :  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/-
31/12/2021 

  
01/01/-

31/12/2020 
(Αναθεωρημένο) 

  
01/01/-

31/12/2021 
  

01/01/-
31/12/2020 

 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (5.758.883)  (5.856.861)  (3.565.334)  (3.661.038) 
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (7.038.708)  (6.115.159)  (5.657.567)  (5.006.135) 
 Παροχές τρίτων  (2.428.682)  (2.407.244)  (1.584.535)  (1.579.433) 
 Έξοδα από φόρους - τέλη  (185.287)  (313.272)  (85.469)  (130.765) 
 Διάφορα έξοδα  (1.331.373)  (1.206.476)  (1.001.185)  (925.729) 
 Πρόβλεψη εκμεταλλεύσεως  (42.782)  (69.698)  (21.548)  (52.675) 
 Έξοδα αποσβέσεων  (1.676.769)  (1.321.576)  (749.852)  (514.630) 

Αναλώσεις -Απώλειες        

Σύνολο εξόδων διοίκησης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

(18.462.483)  (17.290.286)  (12.665.490)  (11.870.404) 

Σύνολο εξόδων διοίκησης από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

                   -  (4.682.633)                                          -  (1.120.311) 

 

9. Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως των χρήσεων 2021 και 2020, στις συνημμένες ενοποποιημένες και 
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής : 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/-
31/12/2021   

01/01/-
31/12/2020 

(Αναθεωρημένο)  
  

01/01/-
31/12/2021   

01/01/-
31/12/2020 

 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (1.826.825)  (2.088.936)  (249.218)  (261.045) 
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (9.252.979)  (5.551.909)  (2.279.373)  (1.664.188) 
 Παροχές τρίτων  (1.204.197)  (935.906)  (330.937)  (187.319) 
 Έξοδα από φόρους - τέλη  (18.856)  (1.045.478)  (18.856)  (1.045.478) 
 Διάφορα έξοδα  (6.768.241)  (6.257.303)  (3.874.060)  (2.813.278) 
 Πρόβλεψη εκμεταλλεύσεως  (2.834)  (10.196)  (2.834)  (10.196) 
 Έξοδα αποσβέσεων  (486.214)  (448.930)  (161.833)  (135.403) 
Αναλώσεις -Απώλειες (1.798.837)  (491.458)  (1.798.837)  (491.458) 
Σύνολο εξόδων διάθεσης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (21.358.982)  (16.830.117)  (8.715.949)  (6.608.365) 

Σύνολο εξόδων διάθεσης από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

-  (946.800)  -  (67.536) 
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10. Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) των χρήσεων 2021 και 2020, στις συνημμένες ενοποποιημένες και εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής : 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/-31/12/2021  
01/01/-

31/12/2020  01/01/-31/12/2021  
01/01/-

31/12/2020 
Λοιπά έσοδα         
Έσοδα από επιχορηγήσεις (μη 
περιουσιακών στοιχείων) 749.152  402.751  633.584  346.717 
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 933.468  596.607  426.029  276.407 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες 
προβλέψεις δικαστικών 
υποθέσεων -  1.097.924  -  1.097.924 
Έσοδα από χρησιμοποιημένες 
προβλέψεις πελατών -  17.793.323  -  17.436.406 
Έσοδα από αναδρομική 
αναπροσαρμογή χρεώσεων 
φυσικού αερίου 90.074.165                                          -                       83.236.209                    - 
Λοιπά έσοδα 5.888.587  818.769  5.699.365  538.937 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες 
προβλέψεις απαιτήσεων 4.748.482  1.061.125  3.291.269  516.088 
 
Σύνολο λοιπών εσόδων 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 102.393.855  21.770.499  93.286.456  20.212.479 
Σύνολο λοιπών εσόδων 
διακοπεισών δραστηριοτήτων -  1.251.802  -  1.065.449 

        

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/-31/12/2021  
01/01/-

31/12/2020  01/01/-31/12/2021  
01/01/-

31/12/2020 
Λοιπά έξοδα        
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (8.457.383)  (1.202.242)  (8.399.320)  (1.159.661) 
Πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις -  (50.000)                                        -                  - 
Πρόβλεψη πιστωτικών ζημιών (5.525.424)  (6.608.520)  (704.586)  (4.420.738) 
Διαγραφή υπολοίπων πελάτων (38.060)  (16.736.178)  -  (16.372.657) 
Σύνολο λοιπών εξόδων 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (14.020.867)   (24.596.940)  (9.103.906)  (21.953.056) 
Σύνολο λοιπών εξόδων 
διακοπεισών δραστηριοτήτων -  (384.192)  -  - 

        
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 88.372.987  (2.826.440)  84.182.549  (1.740.577) 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 
διακοπεισών δραστηριοτήτων -  867.610  -  1.065.449 
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11. Κέρδη/(Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές 

Τα κέρδη/(ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές των χρήσεων 2021 και 2020, στις συνημμένες 
ενοποποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/- 
31/12/2021 

  
01/01/- 

31/12/2020 
  

01/01/- 
31/12/2021 

  
01/01/- 

31/12/2020 

Χρεωστικές συναλλαγματικές διάφορες (6.152.625)  (138.267.270)  (6.152.625)  (138.267.270) 

Πιστωτικές συναλλαγματικές διάφορες 7.571.673  146.536.250  7.571.673  146.536.250 

Κέρδη/(Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές  1.419.048  8.268.980  1.419.048  8.268.980 

 
 
 

12. Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) των χρήσεων 2021 και 2020, στις συνημμένες ενοποποιημένες 
και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής  

Χρηματοοικονομικά έξοδα        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/- 
31/12/2021 

  01/01/- 
31/12/2020 

  01/01/- 
31/12/2021 

  01/01/- 
31/12/2020 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (17.000)  -                 -  - 
Έξοδα εγγυητικών επιστολών (1.220.516)  (1.362.208)  (1.059.269)  (1.179.341) 

Λοιπές χρεώσεις τραπεζών (729.973)  (625.208)  (295.020)  (358.123) 

Τόκοι μισθώσεων  (84.780)  (84.644)  (29.266)  (15.910) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα                    -  (30)  (138)  (30) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(2.052.269)  (2.072.089)  (1.383.694)  (1.553.403) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

-  (180.358)  -  - 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01/- 
31/12/2021 

  01/01/- 
31/12/2020 

  01/01/- 
31/12/2021 

  01/01/- 
31/12/2020 

Τόκοι  καταθέσεων 97.144  1.318.226  87.733  1.257.826 
Τόκοι καθυστερημένης εξόφλησης 9.831.188  6.293.095  9.283.453  5.782.340 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 2  5  2  5 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

9.928.335  7.611.327  9.371.189  7.040.172 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

-  80.041  -  72.897 

 

 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
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13. Κέρδη/(Ζημίες) από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις 

Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται για τις χρήσεις 2021 και 2020, τα κέρδη και οι ζημίες από κοινού 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις ενοποιούμενες με την μέθοδο της καθαρής θέσης: 

 ΟΜΙΛΟΣ 

  
01/01/- 

31/12/2021   
01/01/- 

31/12/2020 
Ζημιές από συγγενείς εταιρείες & κοινού 
ελεγχόμενες (372.829)  (102.721) 

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (372.829)  (102.721) 
Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς εταιρείες & κοινού 
ελεγχόμενες-διακοπείσες                  -  8.360.986 
Σύνολο  (372.829)  8.258.265 

 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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14. Φόρος Εισοδήματος  

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

01/01/- 
31/12/2021 

  
01/01/- 

31/12/2020 
(Αναθεωρημένο) 

 01/01/- 
31/12/2021 

  01/01/- 
31/12/2020 

Φόρος εισοδήματος περιόδου (56.493.985)  (15.784.003)  (53.224.652)  (12.259.309) 

Φόροι προηγούμενων χρήσεων 470.449  (3.899.425)  30.944  (1.813.000) 

Αναβαλλόμενος Φόρος (21.567.657)  16.149.970  (21.495.216)  13.851.310 

Σύνολο  φόρων στην Κατάσταση Α.X 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (77.591.193)  (3.533.458)  (74.688.925)  (221.000) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Α.Χ. 
διακοπ.δραστηριοτήτων -  (5.858.896)  -  - 

 

Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για το 2021 είναι περίπου 22,80 %  για τον Όμιλο ενώ για την Εταιρία είναι 22,30 %. Με την ψήφιση του Ν.4799/2021 με 
τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 4172/2013 ο φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα των νομικών οντοτήτων στην Ελλάδα από το έτος 
2021 και εφεξής μειώνεται κατά 2% και πλέον ορίζεται σε 22%, ενώ για το έτος 2020 ήταν 24%. Η αλλαγή του Φορολογικού Συντελεστή από 24% σε 22% είχε μια 
επίδραση στο Φόρο Εισοδήματος του Ομίλου της τάξης του 2,5 εκ. Ευρώ (Έξοδο) ενώ για την Εταιρεία ήταν της τάξης του 2,9 εκ. Ευρώ (Έξοδο). 
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 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

% 01/01/- 
31/12/2021 

  % 
01/01/- 

31/12/2020 
(Αναθεωρημένο) 

 % 01/01/- 
31/12/2021 

  % 01/01/- 
31/12/2020 

Κέρδη προ φόρων  340.353.374   43.186.533   334.956.190   37.770.497 
            

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας  (2021: 22%, 2020: 24%) 
-

22,00% (74.877.742)  
-

24,00% (10.364.768)  
-

22,00% (73.690.362)  
-

24,00% (9.064.919) 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος -0,03% (88.532)  -0,79% (342.589)  -0,02% (76.694)  -0,25% (93.116) 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος - -  - -  0,67% 2.256.944  4,08% 1.539.428 

Φόροι που αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις 0,14% 470.449  -9,04% (3.899.425)  0,01% 30.944  -4,80% (1.813.000) 
Διαφορά συντελεστή -0,73% (2.472.308)  - -  -0,86% (2.892.058)  0,00%  

Κέρδη/(Ζημιές) από συγγενείς & κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις -0,02% (82.022)  -0,06% (24.653)  - -  0,00%  
Λοιπές Κινήσεις 0,09% 319.330  0,50% 215.766  0,00% (46)  -0,44% (164.732) 

Λοιπές κινήσεις  -0,09% (317.652)     -0,09% (317.652)    

Επίδραση διακοπεισών στη φορολογίας της συνεχιζόμενη δραστηριότητα -  -  3,36% 1.452.000  - -  3,84% 1.452.000 

Επίδραση καθαρών προσωρινών  φορ. διαφορών για τις οποίες δεν  αναγνωρίζεται αναβαλ. φόρος -0,16% (542.714)  -0,54% (232.556)  - -  - - 

Προσαρμογές φόρων προηγούμενων χρήσεων -  -  22,39% 9.662.768  0,00%  -  20,98% 7.923.340 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
-

22,80% (77.591.191)  -8,18% (3.533.458)  
-

22,30% (74.688.924)  -0,59% (221.000) 

Σύνολο φόρων διακοπεισών δραστηριοτήτων            -                     -        - (5.858.896)  -                     -                  -                  - 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
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15. Aποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιβάρυναν τα 
αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας ως ακολούθως: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01/- 

31/12/2021  
01/01/- 

31/12/2020  
01/01/- 

31/12/2021  
01/01/- 

31/12/2020 
Κόστος πωλήσεων (3.519.451)  (3.418.908)  (1.095.799)  (1.011.169) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.676.769)  (1.321.576)  (749.852)  (514.630) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (486.214)  (448.930)  (161.833)  (135.403) 

Σύνολο αποσβέσεων  (5.682.433)  (5.189.414)  (2.007.485)  (1.661.201) 
Μείον: Απόσβεση επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων 153.438  120.990  153.438  120.990 
Καθαρή επιβάρυνση αποσβέσεων  (5.528.995)  (5.068.424)  (1.854.047)  (1.540.212) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
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16.  Υπεραξία 

Η εναπομείνασα υπεραξία την 31 Δεκεμβρίου 2021 αφορά την Φυσικό Αέριο  Ελληνική Εταιρεία 
Ενέργειεας που εξαγοράστηκε το 2018 και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με την πολιτική που αναφέρεται στη σημ.3.4. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 η σχετική υπεραξία 
εξετάστηκε για απομείωση με τη μέθοδο της αξίας χρήσεως (value-in-use). Για τον υπολογισμό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν προβλέψεις ταμειακών ροών βασιζόμενες στο  επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας 
Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οι ταμειακές ροές μετά τα πρώτα έτη του επιχειρηματικού 
πλάνου προέκυψαν με την χρησιμοποίηση ενός εκτιμώμενου ρυθμού ανάπτυξης 1,0% που 
αντικατοπτρίζει τις προβλέψεις της Διοίκησης της εταιρείας Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.  
Η Διοίκησή της καθορίζει τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων και τα μεικτά περιθώρια 
κέρδους με βάση αποδόσεις του παρελθόντος και προσδοκίες για την ανάπτυξη της αγοράς. Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 5,91% και αντικατοπτρίζει τους συγκεκριμένους 
κινδύνους της εταιρίας. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής καταδεικνύουν ότι η εκτίμηση 
υπερκαλύπτει την υπεραξία, η οποία ανέρχεται σε €14.635.563 στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  
 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου (προεξοφλητικά 
επιτόκια και ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές) ώστε να εξεταστεί η επάρκεια του περιθωρίου αξίας και 
εκτιμήθηκε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εάν ο ρυθμός αύξησης ανάπτυξης των μελλοντικών ελεύθερων 
ταμειακών ροών  της Εταιρείας Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 
στη μελέτη απομείωσης, ήταν χαμηλότερος κατά 0,5%, με όλες τις άλλες μεταβλητές να διατηρούνται 
σταθερές, η αξία της εταιρίας θα ήταν χαμηλότερη κατά 9,0%. Επιπλέον, εάν το μελλοντικό 
προεξοφλητικό επιτόκιο ήταν υψηλότερο κατά 0,5%, με όλες τις άλλες μεταβλητές να διατηρούνται 
σταθερές, η αξία της εταιρίας θα ήταν χαμηλότερη κατά 9,0%. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης 
ευαισθησίας ήταν ότι το ανακτήσιμο ποσό υπερβαίνει κατά πολύ την λογιστική αξία. 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
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17. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου και της Εταιρείας και η κίνησή τους για τις περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020, στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:  

 ΟΜΙΛΟΣ 

 

Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
& 

μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση Σύνολο 
Αξία κτήσεως        
Κατά την 01/01/2020 260.185 5.630.187 15.464.786 99.808 2.490.606 514.441 24.460.011 
Προσθήκες περιόδου  - 16.426 52.365 - 310.156 1.947.153 2.326.100 
Διαγραφές περιόδου  - -               (587) - (163.032) - (163.619) 
Μεταφορές χρήσεως ενσώματα πάγια - - 2.084.881 -  (2.084.881) - 
Λοιπές κινήσεις/απόσχιση κλάδου  - (1.444) (5) - (33.443) - (34.892) 
Σύνολο κατά την 31/12/2020 260.185 5.645.169 17.601.440 99.808 2.604.295 376.713 26.587.610 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις        
Κατά την 01/01/2020  - 4.253.344 6.907.741 91.316 1.868.040 -  13.120.442 
Προσθήκες χρήσεως - 232.125 588.883 3.902 265.465 - 1.090.375 
Διαγραφές περιόδου - - (587) - (162.707) - (163.294) 
Λοιπές κινήσεις/απόσχιση κλάδου - (1.444) (5) - (30.222) - (31.671) 
Σύνολο κατά την 31/12/2020 - 4.484.025 7.496.031 95.218 1.940.260 - 14.015.534 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Σύνολο κατά την 01/01/2020 260.185 1.376.843 8.557.045 8.491 622.566 514.441 11.339.573 
Σύνολο κατά την 31/12/2020 260.185 1.161.144 10.105.409 4.589 664.035 376.713 12.572.076 

 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
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 ΟΜΙΛΟΣ 

 Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως        

Κατά την 01/01/2021 260.185 5.645.169 17.601.440 99.808 2.604.294 376.713 26.587.609 
Προσθήκες χρήσεως - 297.892 179.827 - 273.823 1.396.754 2.148.296 
Διαγραφές χρήσεως - - - - (48.553) - (48.553) 
Μεταφορές χρήσεως ενσώματα πάγια  - - 566.074 - - (566.074) - 

Σύνολο κατά την 31/12/2021 260.185 5.943.061 18.347.341 99.808 2.829.564 1.207.393 28.687.352 
 

       
 

       
Σωρευμένες αποσβέσεις        
Κατά την 01/01/2021 - 4.484.025 7.496.031 95.218 1.940.260 - 14.015.535 
Προσθήκες χρήσεως - 291.771 675.578 1.821 304.941 - 1.274.111 
Διαγραφές χρήσεως - - - - (47.649) - (47.649) 

Σύνολο κατά την 31/12/2021 - 4.775.796 8.171.608 97.039 2.197.552 - 15.241.997 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01/01/2021 260.185 1.161.144 10.105.409 4.589 664.035 376.713 12.572.076 

Κατά την 31/12/2021 260.185 1.167.265 10.175.733 2.768 632.012 1.207.393 13.445.357 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
& 

μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση Σύνολο 

Αξία κτήσεως               

Κατά την 01/01/2020 260.185 4.908.147 15.464.786 99.808 1.497.924 514.441 22.745.292 
Προσθήκες χρήσεως - 5.928 52.365 - 259.953 1.856.653 2.174.899 
Εκποιήσεις/Διαγραφές/μειώσεις περιόδου  - - (587) - (163.032) - (163.619) 
Μεταφορές χρήσεως ενσώματα πάγια - - 2.084.881 - - (2.084.881) - 

Διάσπαση/απόσχιση κλάδου  - (1.444) (5) - (33.443) - (34.892) 

Σύνολο κατά την 31/12/2020 260.185 4.912.631 17.601.440 99.808 1.561.403 286.213 24.721.680 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις        
Κατά την 01/01/2020 - 4.106.979 6.907.741 91.316 1.462.443 - 12.568.479 
Προσθήκες χρήσεως - 147.941 588.883 3.902 149.389 - 890.115 
Εκποιήσεις/Διαγραφές/μειώσεις περιόδου  - - (587) - (163.029) - (163.616) 
Διάσπαση/απόσχιση κλάδου                   - (1.444) (5) - (30.222) - (31.671) 

Σύνολο κατά την 31/12/2020 - 4.253.476 7.496.031 95.218 1.418.581 - 13.263.305 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01/01/2020 260.185 801.169 8.557.045 8.491 35.481 514.441 10.176.813 

Κατά την 31/12/2020 260.185 659.155 10.105.409 4.589 142.821 286.213 11.458.375 
 
 
 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα 

& 
οικόπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως        

Κατά την 01/01/2021 260.185 4.912.631 17.601.440 99.808 1.561.402 286.213 24.721.679 
Προσθήκες χρήσεως - 284.552 179.827 - 245.979 1.396.754 2.107.112 
Διαγραφές χρήσεως - - - - (19.849) - (19.849) 
Μεταφορές χρήσεως ενσώματα πάγια  - - 566.074 - - (566.074) - 

Σύνολο κατά την 31/12/2021 260.185 5.197.183 18.347.341 99.808 1.787.532 1.116.893 26.808.942 
 

       
 

       
Σωρευμένες αποσβέσεις        
Κατά την 01/01/2021 - 4.253.476 7.496.031 95.218 1.418.581 - 13.263.305 
Προσθήκες χρήσεως - 204.923 675.578 1.821 188.912 - 1.071.234 
Διαγραφές χρήσεως - - - - (19.849) - (19.849) 

Σύνολο κατά την 31/12/2021 - 4.458.399 8.171.608 97.039 1.587.644 - 14.314.691 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01/01/2021 260.185 659.155 10.105.409 4.589 142.821 286.213 11.458.375 

Κατά την 31/12/2021 260.185 738.785 10.175.733 2.768 199.887 1.116.893 12.494.252 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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18.  Επενδύσεις σε ακίνητα  

Οι  επενδύσεις σε ακίνητα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Σύνολο 
  

Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως     Αξία κτήσεως    
Κατά την 01/01/2021 361.173 4.801.043 5.162.216  Κατά την 01/01/2020 361.173 2.799.285 3.160.458 
Προσθήκες χρήσεως - 1.262.897 1.262.897  Προσθήκες χρήσεως - 2.010.809 2.010.809 
Διαγραφές/μειώσεις - - -  Διαγραφές/μειώσεις - (9.050) (9.050) 

Σύνολο κατά την 31/12/2021 361.173 6.063.940 6.425.113  Σύνολο κατά την 31/12/2020 361.173 4.801.043 5.162.216 

         
         
Σωρευμένες αποσβέσεις     Σωρευμένες αποσβέσεις    
Κατά την 01/01/2021 - 2.794.424 2.794.424  Κατά την 01/01/20 - 2.764.467 2.764.467 
Προσθήκες χρήσεως - 176.626 176.626  Προσθήκες χρήσεως - 39.007 39.007 
Διαγραφές/μειώσεις - - -  Διαγραφές/μειώσεις - (9.050) (9.050) 

Σύνολο κατά την 31/12/2021 - 2.971.050 2.971.050  Σύνολο κατά την 31/12/2020 - 2.794.424 2.794.424 

         
Αναπόσβεστη αξία     Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 01/01/2021 361.173 2.006.619 2.367.791  Κατά την 01/01/2020 361.173 34.817 395.990 

Κατά την 31/12/2021 361.173 3.092.890 3.454.063  Κατά την 31/12/2020 361.173 2.006.619 2.367.791 

 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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19. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας και η κίνησή τους για τις περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αναλύονται ως 
ακολούθως: 

                                  

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 
Δικαιώματα 

χρήσης δικτύου 

Λογισμικά 
έργα υπό 
εκτέλεση 

Εμπορικό 
Σήμα 

Σχέσεις 
Πελατών Σύνολο  

Λογισμικά 
προγράμματα 

Δικαιώματα χρήσης 
δικτύου Σύνολο 

Αξία κτήσεως           
Κατά την 01/01/2020 3.400.202 4.622.371 364.000 14.200.000 31.100.000 53.686.573  1.018.627 4.622.371 5.640.998 

Προσθήκες χρήσεως 746.075 - 130.685 - - 876.760  40.118 - 40.118 

Μεταφορά (από) / προς 30.000 - (30.000) - - -                        - - - 

Λοιπές κινήσεις 28.000 - - -  -  28.000  28.000 - 28.000 

Σύνολο κατά την 31/12/2020 4.204.277 4.622.371 464.685 14.200.000 31.100.000 54.591.333  1.086.745 4.622.371 5.709.116 

           
Σωρευμένες αποσβέσεις           
Κατά την 01/01/2020 1.661.580 2.697.692 - - 2.591.666 6.950.938  1.006.033 2.697.692 3.703.725 

Προσθήκες χρήσεως 544.132 192.466 -  2.392.308 3.128.906  12.126 192.466 204.592 

Λοιπές κινήσεις 28.000 - -   28.000  28.000 - 28.000 

Σύνολο κατά την 31/12/2020 2.233.712 2.890.159 - - 4.983.973 10.107.844  1.046.159 2.890.159 3.936.317 

           
Αναπόσβεστη αξία           
Κατά την 01/01/2020 1.738.622 1.924.678 364.000 14.200.000 28.508.334 46.735.635  12.594 1.924.678 1.937.272 

Κατά την 31/12/2020 1.970.565 1.732.212 464.685 14.200.000 26.116.027 44.483.486  40.586 1.732.212 1.772.797 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Το εμπορικό σήμα αφορά το «Φυσικό αέριο Αττικής» με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Το εμπορικό σήμα εξετάστηκε για απομείωση με τη μέθοδο  “relief-from-royalty.  
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται έως η παρούσα αξία «της αποταμίευσης από τη μη καταβολή δικαιωμάτων (relief-
from royalty)». Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιήθηκαν προβλέψεις του κύκλου εργασιών βασιζόμενες στο επιχειρηματικό πλάνο της ΕΠΑ Αττικής. Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 5,91% και αντικατοπτρίζει τους συγκεκριμένους κινδύνους της εταιρίας. Το «θεωρητικό ποσοστό μη καταβολής 
δικαιωμάτων (“royalty rate”)» προσδιορίστηκε σε 0,97%. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής καταδεικνύουν ότι η εκτίμηση υπερκαλύπτει σε σημαντικό βαθμό την 
αναγνωρισθείσα αξία του εμπορικού σήματος, η οποία αξία ανέρχεται σε €14.200.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  
 
 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου (προεξοφλητικά επιτόκια και ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές) ώστε να εξεταστεί η 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 

Δικαιώματα 
χρήσης 
δικτύου 

Λογισμικά 
έργα υπό 
εκτέλεση 

Εμπορικό 
Σήμα 

Σχέσεις 
Πελατών Σύνολο  

Λογισμικά 
προγράμματα 

Δικαιώματα 
χρήσης δικτύου Σύνολο 

Αξία κτήσεως           
Κατά την 01/01/2021 4.204.277 4.622.371 464.685 14.200.000 31.100.000 54.591.333  1.086.745 4.622.371 5.709.116 
Προσθήκες χρήσεως 603.257 - 372.484 - - 975.742  36.478 - 36.478 
Κεφαλαιοποίηση Κόστους Ανάπτυξης 
Λογισμικού 209.379 - - - - 209.379                          - - - 
Μεταφορά (από) / προς 103.206 - (103.206) - - -                          - - - 
Σύνολο κατά την 31/12/2021 5.120.119 4.622.371 733.963 14.200.000 31.100.000 55.776.453  1.123.222 4.622.371 5.745.593 

           
Σωρευμένες αποσβέσεις           
Κατά την 01/01/2021 2.233.712 2.890.159 - - 4.983.973 10.107.844  1.046.159 2.890.159 3.936.317 
Προσθήκες χρήσεως 698.804 192.466 - - 2.392.308 3.283.578  23.017 192.466 215.483 
Σύνολο κατά την 31/12/2021 2.932.516 3.082.625 - - 7.376.281 13.391.422  1.069.175 3.082.625 4.151.800 

           
Αναπόσβεστη αξία           
Κατά την 01/01/2021 1.970.565 1.732.212 464.685 14.200.000 26.116.027 44.483.486  40.586 1.732.212 1.772.798 
Κατά την 31/12/2021 2.187.602 1.539.746 733.963 14.200.000 23.723.719 42.385.028  54.047 1.539.746 1.593.792 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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επάρκεια του περιθωρίου αξίας και εκτιμήθηκε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εάν ο ρυθμός αύξησης ανάπτυξης των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών  της 
Εταιρείας Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη απομείωσης, ήταν χαμηλότερος κατά 0,5%, με όλες τις άλλες μεταβλητές 
να διατηρούνται σταθερές, η αξία του εμπορικού σήματος θα ήταν χαμηλότερη κατά 9,3%. Επιπλέον, εάν το μελλοντικό προεξοφλητικό επιτόκιο ήταν υψηλότερο κατά 
0,5%, με όλες τις άλλες μεταβλητές να διατηρούνται σταθερές, η αξία του εμπορικού σήματος θα ήταν χαμηλότερη κατά 8,2%. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης 
ευαισθησίας ήταν ότι το ανακτήσιμο ποσό υπερβαίνει κατά πολύ την λογιστική αξία. 
 

 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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20. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας και η κίνησή τους για τις περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020, 
που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Σύνολο 
 

Γήπεδα 
Κτίρια & κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

μέσα 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως     
 

    

Υπόλοιπο την 01/01/2020 21.706 2.844.250 653.590 3.519.546  21.706 881.125 138.269 1.041.101 
Προσθήκες χρήσεως - 22.808 408.865 431.673  - - 245.940 245.940 
Διαγραφές χρήσεως - - (11.309) (11.309)                -                                    -                        -                    - 
Επίδραση από αλλαγή των όρων της 
μίσθωσης - 4.099 - 4.099  - - - - 
Λοιπές προσαρμογές - - 13.314 13.314                -                                    -                        13.314 13.314 
Προσαρμογή από μεταβλητές πληρωμές - (1.459) - (1.459)  - - - - 
Σύνολο την 31/12/2020 21.706 2.869.698 1.064.460 3.955.864  21.706 881.125 397.523 1.300.355 

          
Σωρευμένες αποσβέσεις          
Υπόλοιπο την 01/01/2020 10.853 697.115 186.008 893.977  10.853 440.563 54.071 505.487 
Προσθήκες χρήσεως 10.853 699.044 222.337 932.234  10.853 440.563 77.213 528.629 
Διαγραφές χρήσεως - - (4.425) (4.425)  - - - - 
Λοιπές προσαρμογές - - 7.997 7.997  - - 7.997 7.997 
Σύνολο την 31/12/2020 21.706 1.396.159 411.916 1.829.782  21.706 881.125 139.281 1.042.113 

          
Αναπόσβεστη αξία          
Κατά την 01/01/2020 10.853 2.147.135 467.582 2.625.570  10.853 440.563 84.198 535.614 
Σύνολο την 31/12/2020 -  1.473.539 652.543 2.126.082  -  - 258.242 258.242 

 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα Σύνολο 

 
Γήπεδα 

Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα Σύνολο 

Αξία κτήσεως     
 

    

Υπόλοιπο την 01/01/2021 21.706 2.869.698 1.064.460 3.955.864  21.706 881.125 397.523 1.300.355 
Προσθήκες χρήσεως 27.590 892.029 87.991 1.007.610  27.590 872.734 86.207 986.531 
Λοιπές προσαρμογές - - (5.297) (5.297)                -                                 - (5.297) (5.297) 
Σύνολο την 31/12/2021 49.297 3.761.727 1.147.153 4.958.177  49.297 1.753.859 478.433 2.281.589 

          
Σωρευμένες αποσβέσεις          
Υπόλοιπο την 01/01/2021 21.706 1.396.159 411.916 1.829.782  21.706 881.125 139.281 1.042.113 
Προσθήκες χρήσεως 11.623 695.827 240.668 948.118  11.623 436.367 96.152 544.142 
Σύνολο την 31/12/2021 33.330 2.091.986 652.584 2.777.900  33.330 1.317.492 235.433 1.586.255 

          
Αναπόσβεστη αξία          
Κατά την 01/01/2021  - 1.473.539 652.543 2.126.082  - - 258.242 258.242 
Σύνολο την 31/12/2021 15.967 1.669.741 494.569 2.180.277  15.967 436.367 243.000 695.334 

 
 
 
Οι αποσβέσεις των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου της χρήσης 2021 έχουν καταχωρηθεί στο Κόστος πωληθέντων κατά ΕΥΡΩ 68.101 
(ΕΥΡΩ 73.057 το 2020) στα Έξοδα διοίκησης  ΕΥΡΩ 593.727,  ( ΕΥΡΩ 578.927  το 2020) και στα Έξοδα διάθεσης ΕΥΡΩ 283.809 ( ΕΥΡΩ 280.250 το 2020). 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

` 
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21. Δομή Ομίλου  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των συμμετοχών της μητρικής εταιρείας ΔΕΠΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., άμεσων και έμμεσων, σε οικονομικές οντότητες οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην 
ενοποίηση ή ενσωματώθηκαν ως κοινές επιχειρήσεις. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2021 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2020 

 
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Α.Ε. 

Αθήνα 
Εισαγωγή, διανομή και 
πώληση φυσικού αερίου 

Ολική 
ενσωμάτωση 

-        Μητρική         Μητρική  

        

Ι. Θυγατρικές 
εταιρείες 

       

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Αθήνα 
Πώληση φυσικού αερίου 
& ηλεκτρικής ενέργειας 

Ολική 
ενσωμάτωση  

Άμεση 100,00% 100,00%  

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε 

Αθήνα 
Κατασκευαστικές 
εργασίες για αγωγούς 
μεγάλων αποστάσεων 

Στοιχείο προς 
πώληση 

Άμεση  - 100,00%  

        

ΙΙ. Από κοινού ελεγχόμενες 
οντότητες 

      

GASTRADE Αθήνα 

Παραλαβή, αποθήκευση, 
αεριοποίηση καθώς και 
μεταφορά 
υγροποιημένου φυσικού 
αερίου  

Καθαρή θέση Άμεση 20,00% 20,00%  

NORTH SOLAR A.E Αθήνα 

 

Καθαρή θέση Άμεση 49,00% - 

 

Κατασκευή, εγκατάσταση 
λειτουργία, διαχείριση και 
εν γένει εκμετάλλευση 
μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ήτοι 
αιολικών, 
υδροηλεκτρικών, 
φωτοβολταικών και 
πάσης φύσεως 
ενεργειακών έργων 

 

Υ.Α.Φ.Α.  
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. 

Αθήνα 

Κατασκευή & 
εκμετάλλευση 
υποθαλάσσιου αγωγού 
φυσικού αερίου 
Ελλάδας-Ιταλίας 

Στοιχείο προς 
πώληση 

Έμμεση - 50,00%  

ICGB AD Σόφια 

Ανάπτυξη, σχεδιασμό, 
χρηματοδότηση, 
διαχείριση,κατασκευή, 
λειτουργία, συντήρηση 
του αγωγού φυσικού 
αερίου  της ΙGB 

Στοιχείο προς 
πώληση 

Έμμεση - 25,00%  
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21.1.  Μεταβολές στη δομή του Ομίλου εντός του 2021 

Εντός του 2021 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι μεταβολές στη δομή του Ομίλου σε σχέση με τη 
συγκριτική χρήση 2020: 

 Στις 29 Ιανουαρίου 2021, η ΔΕΠΑ υπέγραψε Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών για την 
απόκτηση ποσοστού 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας NORTH SOLAR S.A., η οποία 
αναπτύσσει φωτοβολταϊκά έργα στη Δυτική Μακεδονία ισχύος 499,61ΜW. Στις 16 Απριλίου 2021 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθμ. 733/2021 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα την 
απόκτηση από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. κοινού ελέγχου επί της εταιρείας “NORTH SOLAR 
A.E.”, δια της εξαγοράς ποσοστού 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου της. 

 Στις 19 Ιανουαρίου 2021, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της «ΔΕΠΑ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» στους μετόχους της Εταιρείας βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της Εταιρείας στις 12.11.2020. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η 
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΊΑΣ δεν συμμετέχει πλέον έμμεσα στις εταιρείες «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε». και  «ICGB AD»,  οι οποίες 
αποτελούν άμεσες συμμετοχές της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε» 
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22. Συμμετοχές 

22.1 Συμμετοχές σε θυγατρικές 

 
Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές αναλύεται ως εξής: 

        

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2021   31/12/2020 

Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας   48.254.133  48.254.133 

Σύνολο 48.254.133  48.254.133 
 

 

22.2 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 

Οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες παρουσιάζονται κάτωθι : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021   31/12/2020  31/12/2021   31/12/2020 
GASTRADE 13.223.839  5.921.279  13.700.582  6.024.000 

NORTH SOLAR 19.334.652  -  19.340.058  - 
Τρέχουσα αξία/Αξία Κτήσης Συμμετοχών 
σε κοινοπραξίες 32.558.490  5.921.279  33.040.640  6.024.000 

 
Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων σε κοινοπραξίες κατά την τρέχουσα και την 
προηγούμενη χρήση, έχει ως εξής: 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης 5.921.279  -  6.024.000  - 
Απόκτηση 27.016.640  6.024.000  27.016.640  6.024.000 
Κέρδη/ζημιές από επενδύσεις σε 
κοινοπραξίες και συγγενείς 

(372.829) 
 

(102.721) 
 

 
 

 

Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (6.600)  
 

 
 

 
 

Υπόλοιπο λήξεως 32.558.490  5.921.279  33.040.640  6.024.000 
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Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις κοινοπραξίες για τα 
έτη 2021 και 2020:  
 

 North solar   Gastrade 

 2021   2021 2020 

Πάγιο Ενεργητικό 3.110  1.577.835 1.609.905 
Ταμειακά Διαθέσιμα 24.739  634.354 1.475.819 

Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό  3.257  1.766.596 270.877 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (17.139)  (710.027) (758.890) 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   (1.287.055) (1.745.891) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.967  1.981.704 851.820 

Μερίδιο Ομίλου στην Καθαρή Θέση  6.844  396.341 170.364 

Αξία Κτήσης σε από κοινού 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις 19.334.652  13.223.839 5.921.279 

     
Πωλήσεις -  - - 
Αποσβέσεις  -  (38.100) (38.301) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα -  15 24 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (83)  (28.771) (10.596) 
Φόρος εισοδήματος 3.110  2.651 (1.640) 

Καθαρά κέρδη χρήσης & λοιπά 
συνολικά εισοδήματα (100%) (11.033)  (1.780.094) (604.703) 

Καθαρά κέρδη χρήσης & λοιπά 
συνολικά εισοδήματα (49% & 20%) (5.406)  (356.019) (120.941) 
Λοιπές προσαρμογές   (11.404)  
Σύνολο (5.406)  (367.423) (120.941) 

 

Για την Εταιρεία, τα έσοδα από μερίσματα από τις συμμετοχές στις θυγατρικές και από κοινού 
ελεγχόμενες εταιρείες, περιλαμβάνονται στα “Έσοδα επενδύσεων” στην κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία εισέπραξε μέσα στο 2021 μέρισμα ΕΥΡΩ 10.258.836 (2020 ΕΥΡΩ 6.414.282) από την 
θυγατρική εταιρεία «Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας».  

22.3 Διακοπείσες Δραστηριότητες 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων νόμων (Ν.4643/2019, Ν.4601/2019 και Ν.4172/2013) εντός του 
2020 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του Κλάδου Διεθνών Έργων της Εταιρείας και την 11.05.2020 ιδρύθηκε 
η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στην οποία μεταβιβάστηκε 
ο Κλάδος Διεθνών Έργων. Στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2020, ο εν λόγω κλάδος 
αναγνωρίστηκε ως διακοπείσες δραστηριότητες.  

Τα οικονομικά στοιχεία των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων είναι τα ακόλουθα:  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ     
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
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Πάγιο ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια - 73.458 - - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - 10.460 - - 

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων - 294.000 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  - - - 83.402.755 

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες - 53.033.992 - - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - 11.200 - - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - - - - 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού - 53.423.111 - 83.402.755 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα - - - - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις - 2.466.230 - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα - 16.846.162 - - 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού - 19.312.392 - - 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - 72.735.503 - 83.402.755 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Λοιπές προβλέψεις - - - - 

Κρατικές επιχορηγήσεις - - - - 
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους 
εργαζόμενους 

- 
- - - 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις - 233.644 - - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - - - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 22.152 - - 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων - 255.796 - - 

     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - 316.968 - - 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις - 65.541 - - 

Δάνεια - - - - 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος - - - - 

Κρατικές επιχορηγήσεις - - - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων - 382.510 - - 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 638.306 - - 

 
Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες για τις περιόδους 01/01- 
31/12/2021 και 01/01- 31/12/2020 αναλύονται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 01/01/- 
31/12/2021  

01/01/- 
 31/12/2020  

 01/01/- 
31/12/2021  

 01/01/- 
31/12/2020 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) -  37.660.829  -  - 

Κόστος πωληθέντων -  (4.833.390)  -  - 

Μικτό κέρδος -   32.827.439  -   - 

        
Έξοδα διοίκησης -  (4.682.633)  -  (1.120.311) 

Έξοδα διάθεσης -  (946.800)  -  (67.536) 

Λοιπά έσοδα/Λοιπά (έξοδα) -  867.418  -  1.065.449 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων -  -  -  - 

Kέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές   -  -  -  - 

Λειτουργικό αποτέλεσμα -   28.065.424  -   (122.398) 

Έσοδα Επενδύσεων                          -                   -  -  - 
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Κέρδη/ (Ζημίες) από συγγενείς & κοινού ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις -  8.360.986  -  - 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -  (180.358)  -  - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα -  80.041  -  72.897 

Κέρδη προ φόρων -   36.326.092  -   (49.501) 

Φόρος εισοδήματος -  (5.858.896)  -  - 

Κέρδη μετά από φόρους  -   30.467.197  -   (49.501) 

Κέρδος από πώληση διακοπεισών δραστηριοτήτων 11.305.750  (88.646.675)  -  - 
Φόρος εισοδήματος από διανομή σε ιδιοκτήτες -  -  -  - 
Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες 11.305.750   (58.179.478)  -   (49.501) 

 
 

23. Αναβαλλόμενη φορολογία 
 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς 
προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 
ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων.  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2021 
31/12/2020 

(Αναθεωρημένο) 31/12/2021 31/12/2020  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις      

Αφορολόγητα αποθεματικά 
          

(108.724)            (139.788) 
          

(108.724) 
           

(139.788) 
 

Επίδραση από έξοδα δανείων 
                       

-                          -  
                       

-  
                        

-  
 

Συναλλαγματικές διαφορές 
          

(300.029)  
          

(300.029) 
                        

-  
 

Επιχορηγήσεις παγίων 
              

(9.368)              (11.145) 
              

(9.368) 
             

(11.145) 
 

Δικαιώματα χρήσης παγίων (Leasing) 
          

(152.974)              (61.978) 
          

(152.974) 
             

(61.978) 
 

Κεφαλαιοποίηση κόστους απόκτησης νέων 
συνδέσεων 

       
(1.177.955)            (877.244) 

                       
-  

                        
-  

 

Φήμη & πελατεία 
       

(8.343.218)         (9.675.846) 
                       

-  
                        

-  
 

Παράγωγα πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 
                       

-               (43.952) 
                       

-  
                        

-  
 

 
     

(10.092.268)       (10.809.953) 
          

(571.095) 
           

(212.911) 
 

      

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις      

Αποσβέσεις  
            

117.121              123.009  
            

111.065  
             

117.358  
 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
       

11.827.762         13.474.194  
       

11.396.572  
        

13.159.940  
 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 
            

183.371              200.041  
            

183.371  
             

200.041  
 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

            
213.542              248.888  

            
197.988  

             
237.122  

 

Λοιπές προβλέψεις 
         

2.655.009         22.495.603  
              

1.681.132  
        

20.115.968  
 

Συναλλαγματικές διαφορές 
                       

-              942.180  
                       

-  
             

942.180  
 

Μισθώσεις 
            

180.092                85.440  
            

158.224  
               

62.413  
 

Διαφημιστική Δαπάνη 
            

137.858                          -  
                       

-  
                        

-  
 

Παράγωγα πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 
         

3.175.282                          -  
         

3.134.190  
                        

-  
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18.490.037         37.569.355  
       

16.862.542  
        

34.835.022  
 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης 

         
8.397.769         26.759.400  

       
16.291.447  

        
34.622.111  

 

 

  ΟΜΙΛΟΣ 

  
01/01/2020 

(Αναθεωρημένο) 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Λοιπές 
προσαρμογές 

31/12/2020 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις      

 

Αφορολόγητα αποθεματικά (139.788) 
                              

-  
                              

-  
                           

-  
(139.788)  

Επιχορηγήσεις παγίων (9.617) (1.528) 
                              

-  
                           

-  
(11.145)  

Δικαιώματα χρήσης παγίων (Leasing) (128.547) 67.845 
                              

-  
(1.276) (61.978)  

Κεφαλαιοποίηση κόστους απόκτησης νέων 
συνδέσεων 

(232.244) (645.000) 
                              

-  
                           

-  
(877.244)  

Φήμη & πελατεία (10.250.000) 574.154 
                              

-  
                           

-  
(9.675.846)  

Παράγωγα πράξεων αντιστάθμισης 
κινδύνου 

                              
-  

6.100 
                              

-  
(50.053) (43.952)  

Σύνολο αναβαλλόμενες 
φορ.υποχρεώσεις 

(10.760.196) 1.571 - (51.329) (10.809.953)  

      
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις      

 

Αποσβέσεις  117.072 5.937 
                              

-  
                           

-  
123.009  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 15.750.974 (2.277.425) 
                              

-  
645 13.474.194  

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 200.041 
                              

-  
                              

-  
                           

-  
200.041  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

212.986 8.343 5.064 22.496 248.888  

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων 263.502 (263.502) 
                              

-  
                           

-  
                               

-  
 

Λοιπές προβλέψεις 4.603.426 17.890.310 
                              

-  
1.867 22.495.603  

Συναλλαγματικές διαφορές 97.439 844.741 
                              

-  
                           

-  
942.180  

Μισθώσεις 144.147 (60.005) 
                              

-  
1.298 85.440  

Παράγωγα πράξεων αντιστάθμισης 
κινδύνου 

61.123 
                              

-  
                              

-  
(61.123) 

                               
-  

 

Σύνολο αναβαλλόμενες φορ.απαιτήσεις 21.450.710 16.148.399 5.064 (34.817) 37.569.355  

      
 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης 

10.690.514 16.149.970 5.064 (86.146) 26.759.400  
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  ΟΜΙΛΟΣ 

  01/01/2021 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) Ιδίων 

Κεφαλαίων 31/12/2021  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     
 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
       

(139.788) 
                   

31.064  
                                

-  
           

(108.724) 
 

Συναλλαγματικές διαφορές 
                    

-  
               

(300.029) 
                                

-  
           

(300.029) 
 

Επιχορηγήσεις παγίων 
         

(11.145) 
                     

1.777  
                                

-  
               

(9.368) 
 

Δικαιώματα χρήσης παγίων (Leasing) 
         

(61.978) 
                 

(90.995) 
                                

-  
           

(152.974) 
 

Κεφαλαιοποίηση κόστους απόκτησης νέων 
συνδέσεων 

       
(877.244) 

               
(300.711) 

                                
-  

        
(1.177.955) 

 

Φήμη & πελατεία 
    

(9.675.846) 
              

1.332.628  
                                

-  
        

(8.343.218) 
 

Παράγωγα πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 
         

(43.952) 
                   

43.952  
                                

-  
                         

-  
 

Λοιπές Προσαρμογές 
                    

-  
                            

-  
                                

-  
                         

-  
 

Σύνολο αναβαλλόμενες φορ.υποχρεώσεις 
  

(10.809.953) 
                 

717.686  
                                

-  
      

(10.092.268) 
 

  

 

  
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις    
 

Αποσβέσεις  
        

123.009  
                   

(5.888) 
                                

-  
             

117.121  
 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
   

13.474.194  
                 

(1.646.432) 
                                

-  
        

11.827.762  
 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 
        

200.041  
                 

(16.670) 
                                

-  
             

183.371  
 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

        
248.888  

                 
(65.845) 

                      
30.499  

             
213.542  

 

Λοιπές προβλέψεις 
   

22.495.603  
          

(19.840.593) 
                                

-  
          

2.655.009  
 

Συναλλαγματικές διαφορές 
        

942.180  
               

(942.180) 
                                

-  
                         

-  
 

Μισθώσεις 
          

85.440  
                   

94.652  
                                

-  
             

180.092  
 

Διαφημιστική Δαπάνη 
                    

-  
                 

137.858  
                                

-  
             

137.858  
 

Παράγωγα πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 
                    

-  
                      

(245) 
                 

3.175.527  
          

3.175.282  
 

Σύνολο αναβαλλόμενες φορ.απαιτήσεις 
   

37.569.355  
          

(22.285.343) 
                 

3.206.026  
        

18.490.037  
 

     
 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

   
26.759.402  

          
(21.567.657) 

                 
3.206.026  

          
8.397.769  
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1/2020 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Ιδίων Κεφαλαίων 
Λοιπές 

προσαρμογές 31/12/2020  
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις      

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
                     

(139.788) 
                                   

-  
                                        

-  
                                        

-  
                     

(139.788) 
 

Επιχορηγήσεις παγίων 
                        

(9.617) 
                           

(1.528) 
                                        

-  
                                        

-  
                       

(11.145) 
 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 
(Leasing) 

                     
(128.547) 

                          
67.845  

                                        
-  

                                
(1.276) 

                       
(61.978) 

 

Σύνολο αναβαλλόμενες 
φορ.υποχρεώσεις 

                     
(277.952) 

                          
66.317  

                                        
-  

                                
(1.276) 

                     
(212.911) 

 

      
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις      

 

Αποσβέσεις  
                      

112.174  
                            

5.184  
                                        

-  
                                        

-  
                      

117.358  
 

Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 

                 
15.366.293  

                     
(2.206.998) 

                                        
-  

                                    
645  

                 
13.159.940  

 

Πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεμάτων 

                      
200.041  

                                   
-  

                                        
-  

                                        
-  

                      
200.041  

 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

                      
205.642  

                            
4.489  

                                 
5.064  

                               
21.928  

                      
237.122  

 

Πρόβλεψη δικαστικών 
υποθέσεων 

                      
263.502  

                       
(263.502) 

                                        
-  

                                        
-  

                                
-  

 

Λοιπές προβλέψεις 
                   

4.643.540  
                    

15.470.561  
                                        

-  
                                 

1.867  
                 

20.115.968  
 

Συναλλαγματικές διαφορές 
                        

97.439  
                        

844.741  
                                        

-  
                                        

-  
                      

942.180  
 

Μισθώσεις 
                      

130.597  
                         

(69.482) 
                                        

-  
                                 

1.298  
                        

62.413  
 

Σύνολο αναβαλλόμενες 
φορ.απαιτήσεις 

                 
21.019.228  

                    
13.784.993  

                                 
5.064  

                               
25.738  

                 
34.835.022  

 

      
 

Καθαρές αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις στην 
Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης 

                 
20.741.276  

                    
13.851.310  

                                 
5.064  

                               
24.462  

                 
34.622.111  
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01/01/2021 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Ιδίων 
Κεφαλαίων 31/12/2021  

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις     

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
     

(139.788)                   31.064                            -  
     

(108.724) 
 

Επίδραση από έξοδα δανείων                    -                              -                            -                     -  
 

Συναλλαγματικές διαφορές                    -                (300.029)                           -  
     

(300.029) 
 

Επιχορηγήσεις παγίων 
       

(11.145)                     1.777                            -  
         

(9.368) 
 

Δικαιώματα χρήσης παγίων (Leasing) 
       

(61.978)                 (90.995)                           -  
     

(152.974) 
 

Σύνολο αναβαλλόμενες 
φορ.υποχρεώσεις 

     
(212.911)               (358.183)                           -  

     
(571.095) 

 

     
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις     

 

Αποσβέσεις         117.358                    (6.293)                           -         111.065  
 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων   13.159.940  
              

(1.763.368)                           -    11.396.572 
 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων        200.041                  (16.670)                           -         183.371  
 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία        237.122                  (69.496)                 30.362         197.988  

 

Λοιπές προβλέψεις   20.115.968           (18.434.836)                           -  
         

1.681.132  
 

Συναλλαγματικές διαφορές        942.180                (942.180)                           -                     -  
 

Μισθώσεις          62.413                    95.810                            -         158.224  
 

Παράγωγα πράξεων αντιστάθμισης 
κινδύνου                    -                              -             3.134.190      3.134.190  

 

Σύνολο αναβαλλόμενες 
φορ.απαιτήσεις   34.835.022           (21.137.032)            3.164.552    16.862.542  

 

     
 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης   34.622.111           (21.495.215)            3.164.552    16.291.447  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
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24. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 31/12/2021   31/12/2020  

 
31/12/2021  

 
31/12/2020 

Καταβληθείσες εγγυήσεις φυσικού αερίου 8.107.534  3.467.534  8.107.534  3.467.534 
Καταβληθείσες εγγυήσεις ενοικίων 192.763  196.362  148.644  150.243 
Λοιπές καταβληθείσες εγγυήσεις 339  6.439  539  6.439 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 68.076  65.227  68.076  65.227 
Αμοιβές συνεργατών για πωλήσεις 
συμβολαίων 

1.275.228  1.296.127 
 

-  - 

Υπόλοιπο 9.643.940  5.031.689  8.324.793  3.689.443 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
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25. Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 

Φυσικό αέριο 96.391.507  42.660.986 
 

96.391.507  42.660.986 

Αναλώσιμα υλικά 
πρατηρίων  

36.935  46.486 
 

36.935  46.486 

Ανταλλακτικά παγίων 
στοιχείων πρατηρίων 

3.114.104  3.569.880 
 

3.114.104  3.569.880 

Σύνολο 99.542.546  46.277.352  99.542.546  46.277.352 

Μείον: Πρόβλεψη 
απαξίωσης 

( 833 504)  ( 833 504) 
 

( 833 504)  ( 833 504) 

Σύνολο 98.709.042  45.443.849  98.709.042  45.443.849 
 
 
Το 2021, το ποσό των αποθεμάτων που περιλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε 
ΕΥΡΩ 1.284.534.214  (2020: ΕΥΡΩ 333.390.777  ) για τον Όμιλο και ΕΥΡΩ 1.136.283.795 (2020: 
291.159.778 ) για την Εταιρεία. 
 
H αύξηση κυρίως οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης και των τιμών του φυσικού αερίου. 

 
 

26. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:  

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2021   31/12/2020   31/12/2021   31/12/2020 
Ταμείο 39.910  19.314  30.960  12.087 
Καταθέσεις όψεως  141.216.117  26.225.830  124.557.490  15.220.317 
Καταθέσεις προθεσμίας 124.635.939  214.132.031  124.635.939  172.132.031 
Υπόλοιπο 265.891.965  240.377.175  249.224.389  187.364.435 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη 
ζήτηση. Όλες οι καταθέσεις όψεως του Ομίλου είναι σε ευρώ, εκτός τεσσάρων (4) καταθέσεων όψεως 
στην Εταιρεία σε Δολάρια ΗΠΑ συνολικού ποσού 12.488,88 (ΕΥΡΩ: 11.026,74). Οι ανωτέρω καταθέσεις 
είναι σε τράπεζες στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, ο Όμιλος διατηρεί δεσμευμένες καταθέσεις ύψους € 7.074.056 (2020: €9.659.149), οι οποίες 
διατηρούνται σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων του 
Ομίλου. Οι εν λόγω δεσμευμένες καταθέσεις ταξινομούνται στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» 
(βλ. σημ 27). 

 
 
 
 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
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27. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 

Εμπορικές απαιτήσεις 
   

 
   

Πελάτες 210.759.570  151.437.578  116.300.138  113.133.156 

Συμβατικές απαιτήσεις 135.431.233  77.190.897  71.895.536  60.172.447 

Γραμμάτια εισπρακτέα 15.833.401  15.800.000  15.833.401  15.800.000 

Επιταγές εισπρακτέες 39.788.548  7.561.023  39.328.278  7.346.203 
Βραχ. απαιτήσεις κατά 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων  

147.021.983 
 

113.813.121 
 

188.337.234 
 

122.804.245 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 548.834.735  365.802.619  431.694.586  319.256.051 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  
εμπορικών απαιτήσεων  

(132.244.369) 
 

(131.546.819) 
 

(118.986.643) 
 

(121.652.718) 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 416.590.366  234.255.800  312.707.944  197.603.333 

        
Λοιπές απαιτήσεις        
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 7.986.423  -  7.986.423  - 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 
εισπρακτέος 

1.737.473 
 

6.028.606 
 

6.672 
 

3.104.362 

Απαιτήσεις φόρων από ελληνικό 
Δημόσιο 

40.937.909 
 

44.878.604 
 

40.937.909 
 

44.878.604 

Προκαταβολές προμηθευτών  49.134.452  48.804.713  48.712.671  48.790.089 
Προκαταβολές μισθοδοσίας και 
δάνεια προσωπικού 

40.249 
 

46.623 
 

40.249 
 

46.623 

Χρεώστες διάφοροι 202.725  30.892  68.574  28.498 
Λογαριασμοί διαχείρισης 
προκαταβολών και πιστώσεων 

119.800 
 

119.428 
 

183 
 

562 

Δεσμευμένες Καταθέσεις 7.074.056  9.659.149  7.074.056  7.049.130 

                                   - 

Μετρητά σε διαμετακόμιση 971.050  284.706  -  - 
Βραχυπρόθεσμες Χρηματικές 
Εγγυήσεις   

46.178.000 
 

2.510.000 
 

46.178.000 
 

2.510.000 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 6.467.172  4.515.174  1.609.738  1.700.077 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (εκτός 
συμβατικών απαιτήσεων) 

1.159 
 

1.573 
 

- 
 

- 

Λοιπές απαιτήσεις κατά 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

844.948 
 

747.852 
 

844.948 
 

747.852 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 161.695.416  117.627.320  153.459.423  108.855.797 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  
λοιπών απαιτήσεων 

(102.743) 
 

(23.350) 
 

(102.743) 
 

(23.350) 

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 161.592.673  117.603.970  153.356.680  108.832.447 

        
Υπόλοιπο πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις 

578.183.038 
 

351.859.770 
 

466.064.623 
 

306.435.780 

 
 
Στον λογαριασμό «Απαιτήσεις φόρων από το Ελληνικό Δημόσιο» περιλαμβάνονται κυρίως 
παρακρατούμενοι φόροι  από μερίσματα εταιρειών του Ομίλου ποσού ΕΥΡΩ 39,1 εκ. με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.2238/94. Ο λογαριασμός «Προκαταβολές προμηθευτών» σχετίζεται με 
προκαταβολές σε Προμηθευτές.  
 
Στο λογαριασμό «Βραχυπρόθεσμες Χρηματικές Εγγυήσεις» περιλαμβάνονται και ποσό ΕΥΡΩ 
45.968.000 για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου 
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Το ποσό στο κονδύλι «Δεσμευμένες καταθέσεις» αφορά σε δεσμευμένο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό 
της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.  
 
Στις εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 
συνδεδεμένων εταιρειών (βλέπε σημείωση 21). Ο λόγος της αύξησης των απαιτήσεων σε σχέση με την 
31.12.2020 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης και των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. 
 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία σύνταξης 
του ισολογισμού.  
 
Η σωρευτική απομείωση των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31.12.2021 ανέρχεται 
σε ΕΥΡΩ 132,3 εκ. (2020: ΕΥΡΩ 131,5εκ.) και 119,1 εκ. (2020: ΕΥΡΩ 121,6 εκ.) 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ (2020)     

 

Συνολικές εμπορικές 
και λοιπές απαιτήσεις 

που εξετάστηκαν 

Συνολικές καθαρές 
εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις που 
εξετάστηκαν 

Συντελεστής 
αναμενομένων 

πιστωτικών ζημιών 

Πρόβλεψη πιστωτικών 
ζημιών 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
μεμονωμένα-απομειωμενες 

134.848.501 124.795.218 96,35% 120.239.514 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
συλλογικα-απομειωμένες   

  

Ενήμερες 92.662.989 31.902.341 1,48% 471.039 
Από 1 έως  30 ημέρες 9.584.251 3.332.668 9,80% 326.666 

Από  31 έως  60 ημέρες 2.241.019 1.172.701 4,87% 57.140 
Από  61 έως  90 ημέρες 1.201.032 994.971 6,81% 67.782 

Από 91  έως  180 ημέρες 2.489.432 2.070.829 19,43% 402.417 

Από 180 ημέρες και πάνω   19.041.950 17.791.954 56,24% 10.005.612 

Σύνολο  127.220.672 57.265.464 19,79% 11.330.655 

Γενικό σύνολο 262.069.174 182.060.682  131.570.169 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ (2021)     

 

Συνολικές εμπορικές 
και λοιπές 

απαιτήσεις που 
εξετάστηκαν 

Συνολικές καθαρές 
εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις που 
εξετάστηκαν 

Συντελεστής 
αναμενομένων 

πιστωτικών ζημιών 

Πρόβλεψη 
πιστωτικών 

ζημιών 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
μεμονομένα-απομειωμενες 

162.353.834 162.421.289 72,87% 118.348.356 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
συλλογικα-απομειωμένες 

    

Ενήμερες 372.383.136 226.660.861 0,70% 1.587.261 
Από 1 έως  30 ημέρες 11.903.053 6.521.542 15,29% 997.398 
Από  31 έως  60 ημέρες 2.968.521 2.251.890 11,76% 264.830 
Από  61 έως  90 ημέρες 1.336.877 1.081.045 22,46% 242.851 
Από 91  έως  180 ημέρες 3.160.652 2.698.754 30,84% 832.313 
Από 180 ημέρες και πάνω   14.478.797 13.134.198 76,70% 10.074.103 

Σύνολο  406.231.036 252.348.290 5,55% 13.998.756 
Γενικό σύνολο 572.584.870 414.769.579  132.347.111 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2020)     
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Συνολικές εμπορικές και 
λοιπές απαιτήσεις που 

εξετάστηκαν 

Συνολικές καθαρές 
εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις που 
εξετάστηκαν 

Συντελεστής 
αναμενομένων 

πιστωτικών ζημιών 

Πρόβλεψη πιστωτικών 
ζημιών 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
μεμονωμένα-απομειωμένες 134.848.501 124.795.218 96,35% 120.239.514 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
συλλογικά-απομειωμένες   

  

Ενήμερες 53.355.484 14.115.467 0,00% 639 
Από 1 έως  30 ημέρες 6.680.232 2.082.592 0,03% 546 
Από  31 έως  60 ημέρες 1.299.773 680.749 0,03% 186 
Από  61 έως  90 ημέρες 612.179 613.206 0,03% 170 
Από 91  έως  180 ημέρες 1.652.483 1.511.649 11,69% 176.673 
Από 180 ημέρες και πάνω   8.072.663 7.730.197 16,28% 1.258.340 

Σύνολο  71.672.813 26.733.861 5,37% 1.436.554 
Γενικό σύνολο 206.521.315 151.529.079  121.676.068 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2021)     

 

Συνολικές εμπορικές 
και λοιπές 

απαιτήσεις που 
εξετάστηκαν 

Συνολικές καθαρές 
εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις που 
εξετάστηκαν 

Συντελεστής 
αναμενομένων 

πιστωτικών ζημιών 

Πρόβλεψη 
πιστωτικών ζημιών 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
μεμονομένα-απομειωμενες 

166.353.834 162.421.289 72,87% 118.348.356 

     

Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 
συλλογικα-απομειωμένες 

    

Ενήμερες 240.610.846 131.744.081 0,06% 84.664 
Από 1 έως  30 ημέρες 2.565.655 582.093 0,40% 2.330 
Από  31 έως  60 ημέρες 399.097 398.894 0,04% 146 
Από  61 έως  90 ημέρες 392.608 392.600 0,02% 95 
Από 91  έως  180 ημέρες 1.320.566 1.251.646 19,67% 246.179 
Από 180 ημέρες και πάνω   2.285.363 1.985.940 20,53% 407.616 
Σύνολο  247.574.135 136.355.254 0,54% 741.030 
Γενικό σύνολο 413.927.969 298.776.541  119.089.386 
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως ακολούθως: 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης 1η Ιανουαρίου (131.570.169) (143.816.097)  (121.676.068) (135.207.824) 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (5.525.423) (6.608.520)  (704.586) (4.420.738) 

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη  - 17.793.323  - 17.436.406 

Μη Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη  4.748.482 1.061.125  3.291.269 516.088 

Τελικό υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου  (132.347.111) (131.570.169)  (119.089.386) (121.676.068) 

 
 
Η πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων διενεργείται : 
 
α) O Όμιλος εξετάζει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και σχηματίζει πρόβλεψη ανά πελάτη 
λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση της είσπραξης , τις αντικειμενικές και ποιοτικές ενδείξεις του κάθε 
πελάτη, την ύπαρξη εγγυήσεων όπου υπάρχουν, καθώς και την ύπαρξη νομικών ή άλλων ενεργειών. 
β) Η Εταιρεία προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της έχει λάβει από τους πελάτες της εγγυητικές 
επιστολές ποσού € 125,6 εκ. και έχει συστήσει πλασματικό ενέχυρο ποσού € 300 χιλ. επί ποσότητας 
ζάχαρης. 
 
 

28.  Μετοχικό Κεφάλαιο  

Κατά την 31/12/2021, το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 
ΕΥΡΩ 17.518.199 (2020:ΕΥΡΩ 100.922.101) διαιρούμενο σε 198.980 (2020: 1.146.321) κοινές 
ονομαστικές μετοχές  ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 88,04  εκάστη. 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2021, μέτοχοι αυτής ήταν οι ακόλουθοι: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 31/12/2021 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΤΑΙΠΕΔ) 

 
129.337 

 
 

65,00% 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 69.643  35,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 198.980  100,00% 
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29.  Αποθεματικά  
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Εταιρεία        

 Τακτικό 
αποθεματικό 

Ειδικό 
αποθεματικό 
μερισμάτων 

  Αποθεματικό από 
μετατροπή 

κεφαλαίου σε 
ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεματικά  

Αποθεματικά 
φορολογημένα 

κατ'ειδικό τρόπο 

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 57.766.584 83.421.576 12.228 81.376.695 1.504.062 - 224.081.145 

Μεταφορά σε αποθεματικά 2.444.089 17.985.689 - - - - 20.429.778 

Μερική διάσπαση κλάδου υποδομών - - - (148.664) - - (148.664) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 60.210.673 101.407.265 12.228 81.228.031 1.504.062 - 244.362.259 

        

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 60.210.673 101.407.265 12.228 81.228.031 1.504.062 - 244.362.259 

Μεταφορά σε αποθεματικά - 18.112.065 - - 62.128 - 18.174.193 
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων 
αντιστάθμισης κινδύνου 

- - - - - (11.112.128) (11.112.128) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 60.210.673 119.519.330 12.228 81.228.031 1.566.190 (11.112.128) 251.424.324 
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Όμιλος 

 Τακτικό 
αποθεματικό 

Ειδικό 
αποθεματικό 
μερισμάτων 

  Αποθεματικό 
από μετατροπή 
κεφαλαίου σε 

ευρώ 

Έκτακτα 
αποθεματικά  

Αποθεματικά 
φορολογημένα 

κατ'ειδικό τρόπο 

Λοιπές 
κινήσεις 

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020     58.565.794         83.421.576  

                     
12.228      81.376.695                  1.459.942  

                           
-  

                  
(198.357)     224.637.877  

Μεταφορά σε αποθεματικά 
       2.794.550         17.985.689  

                                    
-  

                             
-  

                                      
-  

                           
-  

                                      
352.055         21.132.295  

Μερική διάσπαση κλάδου 
υποδομών 

                             
-  

                                
-  

                                    
-  

                             
(148.664) 

                                      
-  

                           
-  

                                      
-  

            
(148.664) 

Λοιπές κινήσεις 
         

(538.974) 
                                

-  
                                    

-  
                             

-  
                                      

-  
                           

-  
                                      

-  
            

(538.974) 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 

60.821.370 101.407.265 12.228 81.228.031 1.459.942 - 153.698 245.082.535 

         

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021     60.821.371      101.407.265  

                     
12.228      81.228.031                  1.459.942  

                           
-  

                    
153.699      245.082.534  

Μεταφορά σε αποθεματικά            
521.978         18.112.065  

                                    
-  

                             
-  

                       
62.128  

             
(6.600) 

                                      
-         18.689.572  

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση 
πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου                              

-  
                                

-  
                                    

-  
                             

-  
                                      

-  
                           

-            (11.240.301)      (11.240.301) 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 

61.343.349 119.519.330 12.228 81.228.031 1.522.070 (6.600) (11.086.602) 252.531.806 



ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

` 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων                                             124 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού αποθεματικού» 
- με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από φόρους, κερδών - είναι 
υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό 
αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας μπορεί, όμως, να συμψηφισθεί με 
συσσωρευμένες ζημιές. 

Στα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνεται ποσό ΕΥΡΩ 80,6 εκ. το οποίο σχηματίστηκε κυρίως τις 
χρήσεις 2007 και 2008 από φορολογημένα κέρδη με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 
των αντίστοιχων χρήσεων. 
 
Τα υπόλοιπα αποθεματικά δημιουργήθηκαν με βάση σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και 
τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
30.  Μερίσματα  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι 
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα ποσό που αντιστοιχεί στο 35% των κερδών 
μετά φόρων και μετά το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο 
2579/98, άρθρο 30, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί των οποίων αποκλειστικός μέτοχος ή με 
πλειοψηφία μετοχών άνω του 60% είναι το Δημόσιο, ευθέως ή μέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισμού 
του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφών μέτοχος είναι το Δημόσιο και λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε., 
υποχρεούνται να διαθέτουν από την εταιρική χρήση 1997 και εφεξής ολόκληρο το προβλεπόμενο από 
το καταστατικό τους ή από διατάξεις νόμων μέρισμα στο Μέτοχο. 
 

Την 28/07/2022,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη 
μετά φόρων του 2021 ύψους ΕΥΡΩ  90.613.502,20 (ΕΥΡΩ 455,39 ανά μετοχή). Η πρόταση τελεί υπό 
την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης. 
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31. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 
 
Η υποχρέωση του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση 
το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία 
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα 
αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές 
παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν 
αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  

Κατά το έτος 2021, το προεξοφλητικό επιτόκιο ορίστηκε σε 0,75% (2020: 0,60%) προκειμένου να 
αντανακλά το επιτόκιο των εταιρικών ομολόγων της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ως 
βάση για τον καθορισμό του επιτοκίου προεξόφλησης η απόδοση του εταιρικού δείκτη ομολόγων iBoxx 
AA-rated Euro corporate bond  10+  κατά την ημερομηνία ισολογισμού (31/12/2021).  

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδοτήσεως, προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη 
εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών.  

Η Εταιρεία από τη χρήση 2012 καταβάλλει μέσω ασφαλιστικού προγράμματος τμήμα της αποζημίωσης 
συνταξιοδότησης ή θανάτου των εργαζομένων. 

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020 
(Αναθεωρημένο) 

 31/12/2021  31/12/2020 

Αριθμός εργαζομένων 115  125  35  38 
        

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:        

Αμοιβές προσωπικού (5.520.202)  (5.993.482)  (2.520.753)  (2.775.892) 
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων (1.593.008)  (1.714.563)  (605.932)  (707.911) 

Κεφαλαιοποίηση κόστους μισθοδοσίας            

Κόστος (7.113.210)  (7.708.045)  (3.126.685)  (3.483.803) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία (38.275)  (35.726)  (17.041)  (18.703) 

Συνολικό κόστος (7.151.485)  (7.743.771)  (3.143.726)  (3.502.506) 
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Επίσης ο Όμιλος λαμβάνει υπηρεσίες με διάθεση προσωπικού μέσω τρίτων  

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:  

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020 
(Αναθεωρημένο) 

 31/12/2021  31/12/2020 

Ποσά αναγνωρισμένα στον Ισολογισμό        

Παρούσα αξία υποχρέωσης 970.647  1.037.033  899.945  988.009 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 970.647  1.037.033  899.945  988.009 
            

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων       
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 32.077  28.271  11.113  11.600 

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 6.198  7.455  5.928  7.103 

Αναγνωρίση κόστους προυπηρεσίας -  (66.474)  -  (66.474) 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 368.256  33.229  365.386  - 

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 406.531  2.481  382.427  (47.771) 

        
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης        
Παρουσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 1.037.033  887.440  988.010  856.842 

Λοιπές προσαρμογές απόσχισης -  157.839    157.839 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 32.077  28.271  11.113  11.600 

Κόστος τόκου 6.198  7.455  5.928  7.103 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (492.217)  (34.194)  (488.950)   

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 2.870  33.229     

Κόστος προυπηρεσίας κατά την περίοδο -  -  -  (66.474) 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος)-οικονομικές υποθέσεις 9.826  53.588  9.697  50.443 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος)-εμπειρία περιόδου 9.475  (30.120)  8.762  (29.343) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 605.262  1.103.508  534.560  988.010 

        
Προσαρμογές        
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων (9.826)  (53.588)  (9.697)  (50.443) 

Εμπειρικές προσαρμογές στις υποχρεώσεις (9.475)  30.120  (8.762)  29.343 

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην Καθαρή Θέση (19.301)  (23.468)  (18.459)  (21.100) 

        
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό     
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 1.037.033  887.440  988.010  856.842 

Λοιπές προσαρμογές απόσχισης -  157.839  -  157.839 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (492.217)  (34.194)  (488.950)  - 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων 

406.531  2.481  382.427  (47.771) 

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση 19.301  23.467  18.459  21.100 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 970.647  1.037.033  899.945  988.009 

  

 

Η αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης είναι η μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδας.  

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης της Μητρικής Εταιρείας έχουν ως 
ακολούθως: 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,75%  0,60% 
Πληθωρισμός 1,80%  1,50% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,80%  1,50% 
Διάρκεια υποχρεώσεων 11,49                      11,14 

 

 Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσμάτων : 
 
Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. 
Στη συνέχεια εξετάστηκε η ευαισθησία που παρουσιάζεται στην αναλογιστική παρούσα αξία της 
αναλογιστικής υποχρέωσης (Defined Benefit Obligation – DBO) καθώς και στην πρόβλεψη του 
κανονικού κόστους υπηρεσίας για το επόμενο έτος (Normal Cost – NC) διαφοροποιώντας τις βασικές 
παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Έτσι κατά  την 31/12/2021: 
 
Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική 
υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 5% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός 
επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μικρότερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν 
μεγαλύτερη κατά 5%.  
 
Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η χρήση 0,5% 
μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να 
ήταν μεγαλύτερη κατά 5% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση αναμενόμενης αύξησης 
μισθών μικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη 
κατά 4%. 

 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Αναλογιστική 
υποχρέωση  

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 855.624  -5,00% 
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 947.327  5,00% 
Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 940.574  5,00% 
Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 861.897  -4,00% 

 
   

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κανονικό κόστος 
επόμενου κόστους  

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 7.909  -8,00% 
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 9.403  9,00% 
Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 9.390  9,00% 
Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 7.913  -8,00% 
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32. Υποχρεώσεις μισθώσεων  
 
 

Ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση κτιρίων και μεταφορικών μέσων. 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Μίσθωσης  

1.338.006  1.750.526  
160.208 

 
186.466 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Μίσθωσης  

965.536  473.313  
558.990 

 
73.590 

Σύνολο  2.303.542  2.223.839  719.198  260.056 
 

Παρακάτω ακολουθεί η κίνηση της περιόδου 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2021  31/12/2020   31/12/2021  31/12/2020 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2021 2.223.839  2.690.566  260.056  544.154 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Μίσθωσης  1.007.610  431.673  986.531  245.940 
Τόκοι περιόδου  84.780  84.644  29.266  15.910 
Πληρωμές (1.007.391)  (976.964)  (551.358)  (551.357) 
Επίδραση από αλλαγή των όρων της 
μίσθωσης 

-  4.099                   -                   - 

Προσαρμογή από μεταβλητές πληρωμές -  (8.578)                   -                   - 
Διαγραφή υποχρεώσεων -  (7.010)                   -                   - 
Λοιπές Μεταβολές  (5.297)  5.409  (5.297)  5.409 
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2021 2.303.542  2.223.839  719.198  260.056 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων χρηματοοικονομικών μισθώσεων κτιρίων και 
μεταφορικών μέσων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης για τον όμιλο και την 
εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ 

 31/12/2021  31/12/2020 
Ελάχιστες μελλονικές 
πληρωμές   

Πληρωμές 
Χρηματοικονομικό 

κόστος 
Καθαρή 

παρούσα αξία   
Πληρωμές 

Χρηματοικονομικό 
κόστος 

Καθαρή 
παρούσα αξία  

Εντός του επόμενων 12 
μηνών  1.016.709  (51.173) 965.536   538.887  (65.574) 473.313  
Από 1 έως 5 έτη 1.355.541  (61.020) 1.294.522   1.666.106  (118.235) 1.547.871  
Πάνω από 5 έτη  44.051  (566) 43.484   206.533  (3.878) 202.655  
Σύνολο  2.416.301  (112.760) 2.303.542   2.411.526  (187.687) 2.223.839  

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020 
Ελάχιστες μελλονικές 
πληρωμές   Πληρωμές 

Χρηματοικονομικό 
κόστος 

Καθαρή 
παρούσα αξία   

Πληρωμές 
Χρηματοικονομικό 

κόστος 
Καθαρή 

παρούσα αξία  
Εντός του επόμενων 12 
μηνών  573.897  (14.908) 558.990   82.974  (9.384) 73.590  
Από 1 έως 5 έτη 165.154  (4.946) 160.208   196.988  (10.522) 186.466  
Σύνολο  739.051  (19.853) 719.198   279.962  (19.906) 260.056  
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Τα έξοδα μισθώσεων που δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις μισθώσεων είναι τα κάτωθι: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις & μισθώσεις  
χαμηλής αξίας 37.745  51.346  31.865  45.956 

Σύνολο 37.745  51.346  31.865  45.956 
 
 
 
 

 

33. Κρατικές επιχορηγήσεις  
Οι επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται ως 
έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων –κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού- 
που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, 
ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων μηχανολογικών 
εξοπλισμών και ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας. 
Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς. 

Η μεταβολή των επιχορηγήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
Υπόλοιπο έναρξης 3.301.332  2.622.998  3.301.332  2.622.998 
Ληφθείσες επιχορηγήσεις -  908.686  -  908.686 
Μεταφορές Επιχορηγήσεων -  (109.362)  -  (109.362) 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (153.438)  (120.990)  (153.438)  (120.990) 
Σύνολο 3.147.894  3.301.332  3.147.894  3.301.332 
Μακροπρόθεσμο  μέρος 2.994.456  3.180.342  2.994.456  3.180.342 
Βραχυπρόθεσμο μέρος 153.438  120.990  153.438  120.990 
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34. Λοιπές Προβλέψεις  

Οι λοιπές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2021   31/12/2020   31/12/2021   31/12/2020 
Προβλέψεις νομικών υποθέσεων 100.000  100.000  -  - 
Σύνολο 100.000  100.000                        -     -  

Η κίνηση των προβλέψεων για νομικές υποθέσεις έχει ως ακολούθως: 

 

Οι προβλέψεις παρουσιάζονται στο σύνολό τους ως μακροπρόθεσμες προβλέψεις και δεν εμφανίζονται 
σε προεξοφλημένα ποσά, καθώς δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση του χρόνου καταβολής τους. 

 

35. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
Χρηματικές εισπραχθείσες εγγυήσεις 
ενοικίου 33.600  22.400  33.600  22.400 
Χρηματικές εισπραχθείσες εγγυήσεις από 
πελάτες 29.569.439  27.593.488  -  - 

Επιχορηγήσεις μη περιουσιακών στοιχείων 85.339  163.250  -  - 

Λοιπές προσαρμογές 44.120  44.120  -  - 

Σύνολο 29.732.498  27.823.258  33.600  22.400 

 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 31/12/2021   31/12/2020   31/12/2021   31/12/2020  

Υπόλοιπο στις 1η Ιανουαρίου  100.000  1.147.924  -  1.097.924  
 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση   50.000  -  -  
 
Εσοδα από αχρησιμοποίητες 
προβλέψεις    (1.097.924)  -  (1.097.924)  
Υπόλοιπο στις 31η Δεκεμβρίου  100.000  100.000  -  -  
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36. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως 
ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
Προμηθευτές        
Προμηθευτές εσωτερικού 38.635.428  25.138.978  25.538.884  16.158.375 
Προμηθευτές εξωτερικού 20.074.569  19.177.288  20.074.569  19.177.288 
Συμβατικές υποχρεώσεις 178.759.737  239.277.005  167.424.396  217.650.331 
Βραχ. Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις  17.285.810  7.832.153  2.444.382  1.809.611 

Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων 254.755.544  291.425.424  215.482.231  254.795.605 

        
Λοιπές υποχρεώσεις        
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 214.878  257.007  77.036  93.618 
ΦΠΑ πληρωτέος 11.218.181  64.513  11.146.862  - 
ΕΦΚ  85.915  259.423  85.915  259.423 
Λοιποί φόροι-τέλη 1.971.123  1.592.895  241.586  239.188 
Χρηματικές εισπραχθείσες εγγυήσεις 
από πελάτες  3.951.356  3.923.892  3.951.356  3.923.892 
Πιστωτές διάφοροι 12.811.125  6.498.341  299.661  366.752 
Επιδοτήσεις ρεύματος - αερίου 10.510.081  -  -  - 
Διαχείριση προγράμματος Med 
Poseidon II  993.418  3  993.418  3 
Υπολειπόμενές δόσεις συμμετοχών σε 
κοινοπραξίες 18.680.617  -  18.680.617  - 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.349  -  -  - 
Έξοδα χρήσης πληρωτέα 2.632.374  1.478.537  1.526.183  882.058 
Λοιπές υποχρεώσεις κατά 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων  139.717  60.140  220.866  60.140 
Λοιπές υποχρεώσεις  99.066  47.554  99.066  47.554 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 63.310.200  14.182.304  37.322.566  5.872.627 

        
Υπόλοιπο προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 318.065.743  305.607.728  252.804.797  260.668.232 

 

Στις συμβατικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη αγοράς φυσικού αερίου για τον μήνα 
Δεκέμβριο 2021 και 2020 αντίστοιχα.  
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37. Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ο Όμιλος έκανε χρήση των τραπεζικών ορίων πίστωσης. Ο βραχυπρόθεσμος 
δανεισμός αποτελείται από τα ακόλουθα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λόγω των συνθηκών που προέκυψαν, που οφείλονται σε ενεργειακή κρίση, η θυγατρική του Ομίλου, έκανε 
χρήση των τραπεζικών ορίων πίστωσης κατά τη διάρκεια του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η Φυσικό Αέριο-
Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας χρησιμοποίησε τα πιστωτικά της όρια σε ποσό έως € 20.000.000 και στο 
τέλος του έτους το ανεξόφλητο ποσό ήταν € 4.000.000, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου εντός του 
Ιανουαρίου 2022.  
 

38. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 
κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον 
κίνδυνο τιμής, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κεφαλαιουχικός κίνδυνος. Οι πολιτικές 
διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.  

Μακροοικονομικό Περιβάλλον: Παρόλο που κατά τη διάρκεια του 2021 η ελληνική οικονομία ανέκαμψε 
από την ύφεση του 2020 που προκάλεσε η πανδημία και τα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων στο σύστημα υγείας, συνέχισε να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Βραχυπρόθεσμα, η 
κύρια δυσκολία αφορά τον περιορισμό της πανδημίας και η επιστροφή στην σταθερή ανάπτυξη. Παρά της 
παραπάνω αβεβαιότητες, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 2021 ήταν υψηλότερο των προσδοκιών. Η 
άρση των περιορισμών κυκλοφορίας βοήθησε την οικονομική ανάκαμψη, την τόνωση του οικονομικού 
κλίματος και την διεθνή εμπορία. Τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού αποδυνάμωσαν την δυναμική της 
πανδημίας και ενθάρρυναν τα διεθνή ταξίδια και επέκτειναν την τουριστική περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο, 
που είχε σαν αποτέλεσμα την εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,5% (2020: -9%). 

COVID-19: Η ελληνική οικονομία, παρόλο που συνέχισε να επηρεάζεται από τις εξελίξεις του Covid-19, το 
2021 ανέκαμψε λόγω της αυξημένης εγχώριας ζήτησης και της καλύτερης από αναμενόμενης τουριστικής 
περιόδου. Η ανάκαμψη βοηθήθηκε από την σταδιακή άρση των αυστηρών μέτρων που είχαν επιβληθεί 
και την εξέλιξη των προγραμμάτων εμβολιασμού, που έχουν ήδη βοηθήσει στην μειωμένη επίπτωση των 
νέων παραλλαγών του ιού. Παρόλο που η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί το 2022 έστω 
και σε χαμηλότερο ρυθμό, οι δυσκολίες της νέας μετάλλαξης Όμικρον και άλλων πιθανών νέων 
μεταλλάξεων, μπορούν να έχουν αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη της οικονομίας και των συνολικών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ειδικά στο πρώτο εξάμηνο του νέου έτους, και δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν αξιόπιστα. Καθώς μια επιπλέον αύξηση στις λοιμώξεις από Covid-19 ή επιβράδυνση στον 
ρυθμό εμβολιασμών μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα, που θα επηρέαζαν 
αρνητικά τις τρέχουσες προβλέψεις ανάπτυξης και θα εμποδίσουν την πρόοδο.  

Ο Όμιλος, ανταποκρίθηκε άμεσα στο ξέσπασμα της πανδημίας από το τέλος Φεβρουαρίου 2020 και, 
προέβη σε διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου Κορωνοϊού με πρωταρχικό στόχο 
τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 

 ΟΜΙΛΟΣ 

 31/12/2021  31/12/2020 

Δάνεια 4.000.000  - 

Σύνολο  4.000.000  - 
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καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων του και τον εφοδιασμό της 
αγοράς. 

 
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:  
 
 Υιοθέτηση έγκαιρου και επιτυχούς νέου μοντέλου εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) όπου αυτό 

είναι εφικτό, απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, τροποποίηση 
προγραμμάτων βάρδιας. 

 Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους εργασιακούς χώρους, διάθεση κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ) πρόληψης.  

Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες συνολικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω του 
ρυθμού με τον οποίο επεκτείνεται η επιδημία και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει 
από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης. Τα παραπάνω είναι πέραν του ελέγχου του Ομίλου, 
όμως η Διοίκηση συνεχώς εκτιμά τη κατάσταση όπως διαμορφώνεται αλλά και τις πιθανές συνέπειες, ώστε 
να διασφαλίσει πως θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες με στόχο την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στις 
δραστηριότητες του Ομίλου. 

Η αγορά αερίου στην Ελλάδα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Η Εταιρία και ο Όμιλος τροφοδότησαν τους 
πελάτες τους χωρίς προβλήματα. 

Όπως προαναφέρεται τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές 
καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση του 
Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά 
με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

Ι. Κίνδυνος αγοράς 

 Κίνδυνος επιτοκίου:. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και 
τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου.  

 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος:  Ο Όμιλος αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο από την μεταβολή 
της ισοτιμίας του δολαρίου κυρίως όσον αφορά τις συναλλαγές προμήθειας φυσικού αερίου οι οποίες 
πραγματοποιούνται βάση συμβάσεων με προμηθευτές του εξωτερικού που είναι εκπεφρασμένες 
κυρίως  σε δολάρια Η.Π.Α. Την 31/12/2021, εάν η συναλλαγματική  ισοτιμία του ευρώ έναντι του 
δολαρίου Η.Π.Α. είχε  ενισχυθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα προ 
φόρων αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί κατά ΕΥΡΩ 11.717 χιλιάδες και 
αντίστοιχα τα μετά φόρων αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα 
εμφανίζονταν αυξημένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 9.139  χιλιάδων, όπως θα προέκυπταν από την 
αποτίμηση των αγορών και  των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που είναι εκπεφρασμένες κυρίως 
σε δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, εάν η συναλλαγματική  ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. 
είχε μειωθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα προ φόρων 
αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά ΕΥΡΩ 14.321 χιλιάδες και 
αντίστοιχα τα μετά φόρων αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα 
εμφανίζονταν μειωμένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 11.170 χιλιάδων, όπως θα προέκυπταν από την 
αποτίμηση των αγορών και  των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που είναι εκπεφρασμένες κυρίως  
σε δολάρια Η.Π.Α. 

 

 Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών 
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προϊόντων του φυσικού αερίου καθώς το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στην τιμή 
του πετρελαίου και οι τιμές πώλησής του είναι εν μέρει ρυθμισμένες σε σχέση με ανταγωνιστικά 
καύσιμα. Ο Όμιλος διαμορφώνει την τιμολογιακή του πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας του 
φυσικού αερίου. 
 

 ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες 
χονδρικής και λιανικής πώλησης του Ομίλου. 

Η πίστωση στους πελάτες είναι σύμφωνη με την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας και του Ομίλου, ενώ 
σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών εξόφλησης λογίζονται τόκοι στους πελάτες. 

Η Εταιρεία έχει συγκέντρωση των πωλήσεων, καθώς το 47,49% περίπου των συνολικών της πωλήσεων 
πραγματοποιείται προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., 9,11% προς την Εlpedison 
Ενεργειακή Α.Ε.,  και 8,89% προς την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, 
το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι  
ο πιστωτικός κίνδυνος καλύπτεται από τις εξασφαλίσεις και από τις προβλέψεις που έκρινε  απαραίτητες 
την στιγμή αυτή σε συνδυασμό και με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία για παροχή 
εγγυήσεων και χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής από υπερήμερους πελάτες. Ο μεγαλύτερος 
πιστωτικός κίνδυνος σε περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους αναφορικά με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό μειωμένα 
με την αξία των εγγυήσεων και ενεχύρων, όπως αυτά απεικονίζονται στην Σημείωση 40. 

ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και 
πιστωτικών ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες εγκεκριμένες τραπεζικές 
πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 
διαθεσίμων. 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των 
υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες 
διευθέτησης αυτών. 

ΟΜΙΛΟΣ    

Κατά την 31/12/2021 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Δανεισμός 4.000.000 - - 
Χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις 965.536 1.294.522 43.484 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 318.065.743 - - 
Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 14.213.593 - - 

    

Κατά την 31/12/2020 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
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Χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις 473.313 1.547.871 202.655 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 305.607.728 - - 

    
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
Κατά την 31/12/2021 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Χρηματοδοτικές υποχρεώσεις 558.990 160.208 - 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 252.804.797 - - 

    
Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 14.246.318 - - 

    

Κατά την 31/12/2020 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Χρηματοδοτικές υποχρεώσεις 73.590 186.466 - 
Προμηθευτές & λοιπές 
υποχρεώσεις 260.668.232 - - 

    

ΙV. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας συνεχούς 
δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους του και οφέλη στους λοιπούς ενδιαφερόμενους 
καθώς και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το 
καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως οι συνολικές 
υποχρεώσεις μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια 
που εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Πιο συγκεκριμένα: 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2021   31/12/2020  31/12/2021   31/12/2020 

Σύνολο Υποχρεώσεων  429.974.032  357.153.273  328.183.410  280.251.799 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημείωση 
26) 

(265.891.965)  (240.377.175)  (249.224.389)  (187.364.435) 

Καθαρό χρέος 164.082.067  116.776.098  78.959.021  92.887.364 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 639.510.501  466.724.125  609.963.098  450.841.913 
Καθαρό χρέος/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25,66%   25,02%  12,94%   20,60% 
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39. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Μέρη 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα : 

α) Θυγατρικές εταιρίες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης  
β) Συνδεδεμένες Εταιρείες και Κοινοπραξίες του Ομίλου που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης καθώς επίσης και  
γ) Συνδεδεμένες Εταιρείες που δεν ενοποιούνται αλλά που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τον όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και παρουσιάζουν σημαντικές 
συναλλαγές με τον όμιλο. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των Συνδεδεμένων Εταιρειών και Κοινοπραξιών τόσο αυτών που ενοποιούνται όσο και αυτών που δεν ενοποιούνται 
αναφέρονται στο 100% αυτών. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τη περίοδο 1/1-31/12/2020  και την 1/1-31/12/2021, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:  

  
 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2020 
  

Κατά την 31/12/2020 
  

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2020 
  

Κατά την 31/12/2020 
       

 
Πωλήσεις προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  
Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη   

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Συναλλαγές με 
θυγατρικές 
εταιρείες 

- 
  

-  
  

- 
  

-  
  

22.440.335   500.203 
  

9.026.958   - 

Συναλλαγές με 
κοινοπραξίες 

1.062.719 
  

106.568 
  

- 
  

- 
  

1.062.719 
  

106.568   -   - 

Συναλλαγές με 
λοιπές 
συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις 

312.461.993 

  

49.103.173 

  

114.560.973 

  

7.892.293 

  

312.393.276 

  

26.427.181 

  

114.525.138 

  

1.869.752 

                               

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2021 
  

Κατά την 31/12/2021 
  

Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2021 
  

Κατά την 31/12/2021 
       

 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη   

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Συναλλαγές με 
θυγατρικές 
εταιρείες 

-   -   -   -   125.954.204   444.512   41.359.096   157.655 

Συναλλαγές με 
κοινοπραξίες 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

-   -   -   - 

Συναλλαγές με 
λοιπές 
συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις 

948.611.753 

  

92.397.754 

  

147.866.931 

  

17.425.527 

  

948.470.386 

  

39.964.053 

  

147.823.086 

  

2.507.593 
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Οι αμοιβές του προέδρου και των Μελών Δ.Σ   του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ Εταιρείας 441.064 423.556 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ Θυγατρικών που ενοποιούνται 187.046 177.871 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ Ομίλου 628.110 601.426 

   

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 

      
Υποχρεώσεις  17.577 17.088  11.396 10.713 

Η Εταιρεία έχει ως κύριο μέτοχο το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν υπάρχουν υπόλοιπα  με το ΤΑΙΠΕΔ αλλά με εταιρείες 
και Ν.Π.Δ.Δ που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ. Από τις συναλλαγές αυτές τα σημαντικότερα υπόλοιπα είναι 
με την ΔΕΗ. 

40. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

40.1  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις  

 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021   31/12/2020  31/12/2021   31/12/2020 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις         

Ανεκτέλεστες συμβάσεις έργων  7.603.701  12.418.974  7.603.701  12.418.974 
Εγγυητικές επιστολές προς προμηθευτές  και τρίτους  270.108.618  138.369.914  241.999.377  120.154.918 
Εταιρική Εγγύηση Μητρικής προς συνδεδεμένη 1.000.000  -  1.000.000  - 
Σύνολο ενδεχόμενων υποχρεώσεων 278.712.319  150.788.888  250.603.078  132.573.892 

        

Ενδεχόμενες απαιτήσεις         

Εγγυητικές επιστολές πελατών  126.707.586  51.789.868  125.596.236  50.425.537 
Εγγυητικές επιστολές προμηθευτών  3.848.420  3.737.950  3.698.420  3.583.315 
Σύνολο ενδεχόμενων απαιτήσεων 130.556.006  55.527.818  129.294.656  54.008.852 
Σύνολο ενδεχόμενων απαιτήσεων διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 

804.163  804.163  804.163  804.163 

 
 

40.2 Δεσμεύσεις 

α) Ασφαλιστική Κάλυψη: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. 
Ο Όμιλος παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία για διάφορες 
κατηγορίες κινδύνων, όπως καθορίζονται από ανεξάρτητους ασφαλιστές  και η διοίκηση θεωρεί τη 
συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη επαρκή. 

β) Συμφωνίες αγοράς φυσικού αερίου:  

i) Κατά την 26η Ιουλίου 1988, η εταιρεία ΔΕΠ ΑΕ. υπέγραψε μακροπρόθεσμη σύμβαση με τη Ρωσική 
εταιρεία «SOJUZGAZEXPORT »  για την αγορά και την εισαγωγή φυσικού αερίου. Η εν λόγω σύμβαση 
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μετεφέρθη στην ΔΕΠΑ ΑΕ. Οι παραδόσεις φυσικού αερίου ξεκίνησαν το 1996.  Ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης είναι το 2026. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του αερίου, καθώς και η τιμή του 
φυσικού αερίου καθορίζεται με συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος επίσης ορίζεται στη σύμβαση.   
 
ii) Το Φεβρουάριο του 1988, η εταιρεία ΔΕΠ ΑΕ. υπέγραψε μακροχρόνια σύμβαση με  την εταιρεία του 
Αλγερινού Δημοσίου Sonatrach για την αγορά και την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η εν 
λόγω σύμβαση μετεφέρθη στην ΔΕΠΑ ΑΕ. H σύμβαση επίσημα τέθηκε σε ισχύ το έτος 2000 και έχει 
διάρκεια 21 έτη (έως το 2021). Η σύμβαση ανανεώθηκε έως το τέλος του 2022. Οι συγκεκριμένες 
ποσότητες και οι ποιοτικές προδιαγραφές του υπό παραλαβή εμπορεύματος καθορίζονται στην 
συγκεκριμένη σύμβαση. Η τιμή του φυσικού αερίου καθορίζεται με συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος επίσης 
ορίζεται στη σύμβαση.   
 
iii) Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά την 23η Δεκεμβρίου 2003 υπέγραψε μακροχρόνια σύμβαση με την 
τουρκική εταιρεία «Botas» για την αγορά και την εισαγωγή φυσικού αερίου. H σύμβαση επίσημα τέθηκε 
σε ισχύ το έτος 2007 και λήγει την 1η Ιανουαρίου 2022. Η ΔΕΠΑ θα παραλάβει το 2022 και το 2023 
ποσότητες αερίου που δεν παρέλαβε τα προηγούμενα έτη ώστε να ολοκληρωθεί η σύμβαση. Οι 
συγκεκριμένες ποσότητες και οι ποιοτικές προδιαγραφές του υπό παραλαβή εμπορεύματος 
καθορίζονται στην συγκεκριμένη σύμβαση. Από την 15η Ιουνίου 2011 η τιμή του φυσικού αερίου 
καθορίζεται με συγκεκριμένο τύπο, σε συνέχεια απόφασης διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου της 
Στοκχόλμης (ICC).  

iv) Κατά την 19η Σεπτεμβρίου 2013, η Εταιρεία ΔΕΠΑ ΑΕ υπέγραψε μακροχρόνια σύμβαση με τη 
Αζερική εταιρεία «SOCAR»  για την αγορά και την εισαγωγή φυσικού αερίου  από το τέλος του 2020 
έως τα μέσα του 2044. Η τιμή του αερίου καθορίζεται με τύπο, ο οποίος ορίζεται στη σύμβαση. Η 
σύμβαση αυτή ήδη εκχωρήθηκε πλήρως από την εταιρεία SOCAR στην εταιρεία Azerbaijan Gas Supply 
Company (AGSC), βάσει σχετικής τριμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε την 17η Δεκεμβρίου 2013. 

40.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  από τις φορολογικές αρχές, οι οποίες 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΔΕΠΑ EMΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2016-2021 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΑ 2017-2021 

GASTRADE ΕΛΛΑΔΑ 2016-2021 

NORTH SOLAR S.A. ΕΛΛΑΔΑ  2021 

 
Για τη χρήση 2021, για τις εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο προαιρετικός 
φορολογικός έλεγχος για τη λήψη Φορολογικού Πιστοποιητικού βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά 
φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31.12.2021 και δεν εκτιμάται να προκύψει σημαντική επιβάρυνση 
για την Εταιρεία και τον Όμιλο. 
 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, η μητρική εταιρεία  υπάχθηκε στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, έλαβε Φορολογικό Πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 
2238/1994 και του άρθρου 65A παρ. 1 Ν.4174/2013. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016 δεν εξαιρούνται 
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από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για 
τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα 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.  
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, ο έλεγχος και η έκδοση 
του Φορολογικού Πιστοποιητικού ισχύει σε προαιρετική βάση. Η μητρική εταιρεία έλαβε φορολογικό  
πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 ,2019 και 2020 ενώ η δε θυγατρική εταιρεία «ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από το 2017 και ύστερα.  
 
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 του Ομίλου και της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1192/2017, το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου 
μέχρι και τη χρήση 2015 έχει παραγραφεί εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των ειδικών 
διατάξεων περί 10ετούς, 15ετούς και 20ετούς παραγραφής. 
 
Στη χρήση 2021 διενεργήθηκε/ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος από την Φορολογική Αρχή για το έτος 
2015 και για το έτος 2014, και πληρώθηκε ποσό € 218.013,91 για το έτος 2015, ενώ επεστράφη ποσό € 
1.178.899,65 για το έτος 2014 στη Μητρική Εταιρεία.  

 

40.4 Δικαστικές υποθέσεις  

      Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές 
υποθέσεις, όταν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και 
το ποσό αυτό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει κατά την 
31.12.2021 προβλέψεις ύψους €100χιλ. (31.12.2020: €100χιλ.) για επίδικες υποθέσεις (βλ. σημείωση 
34). 
 

Δικαστικές αξιώσεις/BOTAS 
H ΔΕΠΑ ΑΕ προσέφυγε στις 13.06.2017 κατά της BOTAŞ σε διεθνή διαιτησία υπό την αιγίδα του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητήριου (ICC) για την επίλυση της διαφοράς για το δεύτερο και το τρίτο 
αίτημα αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής (PR2-2011, PR3-2016). Στις 10.01.2020, το Διαιτητικό 
Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του με την οποία δικαιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ΔΕΠΑ ΑΕ, 
επιβάλλοντας την αναδρομική μείωση της συμβατικής τιμής από τις 15.06.2011, και επιδικάζοντας υπέρ 
της ΔΕΠΑ ΑΕ τη διαφορά από την εφαρμογή της νέας τιμής σε όλα τα τιμολόγια από 15.06.2011 και 
εξής. Η BOTAS κατέβαλε την εν λόγω διαφορά στις 05.03.2020, ταυτόχρονα όμως άσκησε στις 
09.04.2020 αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης (set-aside), ενώπιον του αρμόδιου - κατά τη 
σύμβαση ΔΕΠΑ ΑΕ - BOTAŞ - Εφετείου Στοκχόλμης. Η εκδίκαση της υπόθεσης έλαβε χώρα στις 18 και 
20.01.2022 και στις 24.02.2022 εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία απερρίφθη στο σύνολό της η αίτηση 
της BOTAŞ και δικαιώθηκε οριστικά η ΔΕΠΑ. 
 

Δικαστική υπόθεση ΕΛΦΕ 
i) Ως προς τις αντίθετες αγωγές - οφειλές (αγωγή ΔΕΠΑ) και ακυρότητα ρήτρας πετρελαίου 

συμβάσεων περιόδου 2010-2015 (αγωγή ELFE): Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ’ αρ. 
689/10.02.2022  απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατόπιν άσκησης και 
συνεκδίκασης εκατέρωθεν εφέσεων κατά της υπ’ αρ. 3038/2019 πρωτόδικης απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία εφετειακή απόφαση αφενός έγινε δεκτή η 
έφεση της ΔΕΠΑ και απερρίφθη η έφεση της ΕLFE, αφετέρου έγινε μερικώς δεκτή η αγωγή 
της ΔΕΠΑ κατά της ELFE για το ποσό των €71.507.201,09 νομιμοτόκως, και απερρίφθη 
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πλήρως η αγωγή της ELFE κατά της ΔΕΠΑ. Κατά της υπ’ αρ. 689/2022  απόφασης του 
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η ELFE άσκησε την από 10.03.2022 αίτηση αναίρεσης, η 
οποία έχει προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 08.05.2023.  

ii) Ως προς την αγωγή της ELFE για ακυρότητα ρήτρας πετρελαίου συμβάσεων περιόδου 
2002-2009: Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ’ αρ. 991/23.03.2022 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναβάλλεται, κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, η συζήτηση της 
αγωγής μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της ως άνω υπό i. υπόθεσης. 

 

40.5 Προσημειώσεις  

Η Μητρική Εταιρεία για την εξασφάλιση απαιτήσεών της από πελάτες έχει εγγράψει προσημειώσεις σε 
ακίνητά τους συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 75 εκατ.  

41. Επιμέτρηση εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό 
κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της.  
 
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: 
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία. 
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή 
έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές. 
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές 
από ενεργές χρηματαγορές. 
 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται στην εύλογη 
αξία κατά την χρήση του 2020 και 2021 έχουν ως εξής:  
 

Όμιλος          
 Υπόλοιπα την 31/12/2021  Υπόλοιπα την 31/12/2020 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Στοιχεία Ενεργητικού          
Παράγωγα πράξεων 
αντιστάθμισης 
κινδύνου  - - -  202.235 - - - 

          
Στοιχεία Υποχρεώσεων          
Παράγωγα πράξεων 
αντιστάθμισης 
κινδύνου 14.213.593 - - -   - - - 

          
          
Εταιρεία          
 Υπόλοιπα την 31/12/2021  Υπόλοιπα την 31/12/2020 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Στοιχεία Ενεργητικού          
Παράγωγα πράξεων 
αντιστάθμισης 
κινδύνου  - - -   - - - 

          
Στοιχεία Υποχρεώσεων          
Παράγωγα πράξεων 
αντιστάθμισης 
κινδύνου 14.246.318 - - -   - - - 
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Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές, 
προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
«Ενεργός» χρηματαγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες και αναθεωρούμενες σε τακτά 
διαστήματα τιμές, που δημοσιεύονται από χρηματιστήριο, χρηματιστή, κλάδο, οργανισμό αξιολόγησης ή 
οργανισμό εποπτείας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1.  
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές 
(π.χ. συμβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών 
αποτίμησης, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιμες πληροφορίες για συναλλαγές που 
διενεργούνται σε ενεργές αγορές ενώ χρησιμοποιούν κατά το δυνατό λιγότερες εκτιμήσεις της οικονομικής 
οντότητας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 2.  
 
Εάν οι τεχνικές αποτίμησης δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες της αγοράς τότε τα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3.  
 
Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση 
γνωστοποίησης των επιπέδων 1,2,3 αφού η εύλογη αξία των στοιχείων αυτών που αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λογιστική. Δεν υπάρχουν μεταφορές 
μεταξύ των επιπέδων σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 

42. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου και 
όχι ως κερδοσκοπικές επενδύσεις. Όμως, όταν τα παράγωγα αυτά στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
της λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων, τότε ταξινομούνται ως «παράγωγα προς πώληση». 
 
Η συνολική εύλογη αξία ενός παραγώγου αντιστάθμισης κινδύνου κατηγοριοποιείται ως μη κυκλοφορούν 
στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού όταν η ημερομηνία λήξης του είναι μεταγενέστερη των 12 μηνών, ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση κατηγοριοποιείται ως κυκλοφορούν στοιχείο. 
 
 
Παράγωγα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 μεταφέρθηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
του Ομίλου έσοδο σχετικό με συμβόλαια τα οποία εκκαθαρίστηκαν εντός του έτους, ύψους €1.848.567 (για 
το έτος 2020 κόστος 1.252.225). Το ποσό αυτό αντισταθμίζεται με έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από 
τις συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές του Ομίλου και της εταιρείας.  
 
Για τα ανοιχτά συμβόλαια τα οποία πρόκειται να εκκαθαριστούν εντός του έτους, η συνολική αποτίμηση 
είναι αρνητική ύψους €14.213.593 (2020: θετική €202.235) και συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι 
«Αποθεματικά αντιστάθμισης κινδύνου». Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν συμβάσεις 
ανταλλαγής τιμής αγαθών φυσικού αερίου. 
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43. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού και χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις: παρουσίαση  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανά κατηγορία έχουν ως εξής: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 
31.12.2021       31.12.2020     

Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία Ενεργητικού  

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτων 

Παράγωγα 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

 

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτων 

Παράγωγα 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 9.643.940 - - 9.643.940 

 
5.031.689 - - 5.031.689 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 

- - - - 
 

- - 202.235 202.235 

Εμπορικές απαιτήσεις και 
λοιπές απαιτήσεις 

578.183.038 - - 578.183.038 
 

351.859.770 - - 351.859.770 

Χρηματικά διαθέσιμα 265.891.965 - - 265.891.965  240.377.175 - - 240.377.175 
Σύνολο 853.718.944 - - 853.718.944  597.268.633 - 202.235 597.470.868 

          
31.12.2021       31.12.2020     

Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία Υποχρεώσεων  

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτων 

Παράγωγα 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

 

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτων 

Παράγωγα 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

29.732.498 - - 29.732.498 
 

27.823.258 - - 27.823.258 

Εμπορικές  και λοιπές 
υποχρεώσεις 

318.065.743 - - 318.065.743 
 

305.607.728 - - 305.607.728 

          
Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 

- - 14.213.593 14.213.593 
 

- - - - 

Δάνεια 4.000.000 - - 4.000.000  - - - - 
Σύνολο 351.798.241 - 14.213.593 366.011.834  333.430.986 - - 333.430.983 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
31.12.2021       31.12.2020    

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Ενεργητικού  

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτω

ν 

Παράγωγα 
αντιστάθμιση

ς κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

 

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτω

ν 

Παράγωγα 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8.324.793 - - 8.324.793  3.689.443 - - 3.689.443 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

- - - 0 
 

- - - 0 

Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές 
απαιτήσεις 

466.064.623 - - 466.064.623 
 

306.435.780 - - 306.435.780 

Χρηματικά διαθέσιμα 249.224.389 - - 249.224.389  187.364.435 - - 187.364.435 
Σύνολο 723.613.805 - - 723.613.805  497.489.659 - - 497.489.659 

          
31.12.2021       31.12.2020    

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Υποχρεώσεων  

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτω

ν 

Παράγωγα 
αντιστάθμιση

ς κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

 

Αναπόσβεστο 
κόστος 

Εύλογη αξία 
μέσω λοιπών 

συνολικών 
αποτελεσμάτω

ν 

Παράγωγα 
αντιστάθμισης 

κινδύνου 
(Εύλογη αξία) 

Σύνολο 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 33.600 - - 33.600 

 
22.400 - - 22.400 

Εμπορικές  και λοιπές υποχρεώσεις 252.804.797 - - 252.804.797  260.668.232 - - 260.668.232 
          
Παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

- - 14.246.318 14.246.318 
 

- - - - 

Σύνολο 252.838.397 - 14.246.318 267.084.715  260.690.632 - - 260.690.632 
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44. Λοιπές σημαντικές γνωστοποιήσεις 

Στις 19 Ιανουαρίου 2021, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ» (13322 απόφαση του ΓΕΜΗ) στους μετόχους της Εταιρείας βάσει της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 12.11.2020, στην οποία αποφασίστηκε η μείωση του 
κεφαλαίου της Εταιρείας εις είδος κατά το ποσό των € 83.402.754,56 και σε μετρητά κατά το ποσό € 
1.147,08 με ακύρωση συνολικά εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα μίας 
(947.341) κοινών μετοχών, δια αντίστοιχα (α) της απόδοσης στους Μετόχους της Εταιρείας του συνόλου 
των 724.201 κοινών μετοχών της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» κυριότητας της Εταιρείας βάσει 
των ποσοστών συμμετοχής τους, ήτοι 65% για το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και 35% για τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (β) 
καταβολής μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο 
της Εταιρείας. Με τη μείωση αυτή, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 17.518.199,20 
διαιρούμενο σε 198.980 μετοχές ονομαστικής αξίας € 88,04 η κάθε μία.  
 
Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, η ΔΕΠΑ μαζί με τις ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW) 
προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), το οποίο έχει ως στόχο την υλοποίηση 
κοινών δράσεων για την προώθηση και την επέκταση της χρήσης του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα 
της Ελλάδας. 
 
Στις 20 Δεκεμβρίου 2021 συστάθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία η ΔΕΠΑ συμμετέχει με 
ποσοστό 10% στο εταιρικό κεφάλαιό της. ( Στις 04/03/2022 η ΔΕΠΑ κατέβαλε το ποσοστό συμμετοχής 
της ποσό € 143.000 ). Σκοπός της εταιρείας είναι  η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια 
επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων και  η εκτέλεση ερευνητικών έργων. 
 
 

45. Επεξήγηση επιπτώσεων λόγω της εφαρμογής της τελικής απόφασης 
σχετικά με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους»  

Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», σχετικά με τη διανομή των παροχών 
σε περιόδους υπηρεσίας σε συγκεκριμένο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, ο Όμιλος έχει 
αναθεωρήσει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων προηγούμενων ετών. 

 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 
2021 την τελική απόφαση της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απόδοση οφελών σε περιόδους υπηρεσίας 
(ΔΛΠ 19)» η οποία περιλαμβάνει επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με την διανομή των παροχών σε 
περιόδους υπηρεσίας σε συγκεκριμένο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, ανάλογων με αυτά που 
ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.3198 / 1955 σχετικά με την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το 
«Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Εργατικής Νομοθεσίας»). Ειδικότερα, η ανωτέρω τελική απόφαση 
της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει επεξηγηματικές πληροφορίες για την εφαρμογή των 
βασικών αρχών και κανόνων του ΔΛΠ 19 σχετικά με την διανομή των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 
παρόμοιες με αυτές του περί Νόμου Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών Εργαζομένων. Αυτή η 
γνωστοποίηση διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι βασικές αρχές και οι κανόνες του ΔΛΠ 19 
εφαρμόστηκαν στο παρελθόν ως προς αυτό, και επομένως, σύμφωνα με το «IASB Due Process 
Handbook» (παράγραφος 8.6), ο Όμιλος απαιτείται να τροποποιήσει τη λογιστική της πολιτική ως προς 
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αυτό. Η ανωτέρω τελική απόφαση της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπιστεί ως αλλαγή 
στις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές αρχές, αλλαγές σε λογιστικές 
εκτιμήσεις και λάθη» και συγκεκριμένα στις παραγράφους 14-22. 

 

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19 έχουν εφαρμοστεί αναδρομικά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου και παρουσιάζονται παρακάτω: 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
01/01/2020 

Δημοσιευμένα 
Προσαρμογές 

01/01/2020 
Αναθεωρημένο  

31/12/2020 
Δημοσιευμένα 

Προσαρμογές 
31/12/2020 

Αναθεωρημένο 
  

   
 

  
Πάγιο ενεργητικό 

       
Υπεραξία 14.635.563  14.635.563  14.635.563  14.635.563 

Ενσώματα πάγια 11.339.573  11.339.573  12.572.076  12.572.076 

Επενδύσεις σε ακίνητα 395.990  395.990  2.367.791  2.367.791 
Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 46.735.633 

 
46.735.633  44.483.486 

 
44.483.486 

Δικαίωμα χρήσης 
περιουσιακών 
στοιχείων 

2.625.570 
 

2.625.570  2.126.082 
 

2.126.082 

Συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες  - 

 
-  5.921.279 

 
5.921.279 

Λοιπές 
μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

3.944.912 
 

3.944.912  5.031.689 
 

5.031.689 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

10.770.277 -79.765 10.690.512  26.852.209 -92.809 26.759.400 

Σύνολο πάγιου 
ενεργητικού 

90.447.518 -79.765 90.367.753  113.990.175 -92.809 113.897.366 

        
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό        
Αποθέματα 21.887.624  21.887.624  45.443.849  45.443.849 
Πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις 255.815.996 

 
255.815.996  351.859.770 

 
351.859.770 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

- 
 

-  202.235 
 

202.235 

Ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 

209.574.749 
 

209.574.749  240.377.175 
 

240.377.175 

Σύνολο 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

487.278.369 - 487.278.369  637.883.029 - 637.883.029 

        
Στοιχεία ενεργητικού 
προς πώληση 991.947.146 

 
991.947.146  72.735.503 

 
72.735.503 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.569.673.033 -79.765 1.569.593.266  824.608.707 -92.809 824.515.898 

        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

       
Μετοχικό κεφάλαιο 180.632.020  180.632.020  100.922.101  100.922.101 

Αποθεματικά 224.637.877  224.637.877  245.082.534  245.082.534 

Αποτελέσματα εις νέο 565.223.238 252.590 565.475.828  120.425.594 293.897 120.719.491 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 970.493.135 252.590 970.745.725  466.430.229 293.897 466.724.126 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
       

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις        
Λοιπές προβλέψεις 1.147.924  1.147.924  100.000  100.000 

Κρατικές επιχορηγήσεις 2.511.513  2.511.513  3.180.342  3.180.342 
Υποχρεώσεις 
καθορισμένων 
παροχών στους 
εργαζόμενους 

1.219.796 -332.356 887.440  1.423.739 -386.706 1.037.033 

Υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 

1.829.401 
 

1.829.401  1.750.526 
 

1.750.526 

Λοιπές 
μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

25.862.098 
 

25.862.098  27.823.258 
 

27.823.258 

Σύνολο 
μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

32.570.732 -332.356 32.238.376  34.277.865 -386.706 33.891.159 

        
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις        
Προμηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις 

139.869.126 
 

139.869.126  305.607.728 
 

305.607.728 

Υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 

861.165 
 

861.165  473.313 
 

473.313 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

254.370 
 

254.370  - 
 

0 

Φόρος εισοδήματος 
πληρωτέος 18.220.601 

 
18.220.601  17.060.083 

 
17.060.083 

Κρατικές επιχορηγήσεις 111.485  111.485  120.990  120.990 

Σύνολο 
βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

159.316.747 - 159.316.747  323.262.114 - 323.262.114 

        
Υποχρεώσεις που 
συνδέονται με Στοιχεία 
Ενεργητικού προς 
πώληση 

407.292.418 

 

407.292.418  638.499 

 

638.499 

Σύνολο υποχρεώσεων 599.179.897 -332.356 598.847.541  358.178.478 -386.706 357.791.772 

        
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.569.673.033 -79.766 1.569.593.266  824.608.707 -92.809 824.515.898 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ    
 

   

 
31/12/2020 

Δημοσιευμένα 
Προσαρμογές 

31/12/2020 
Αναθεωρημένο 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 549.805.081  549.805.081 

Κόστος πωληθέντων -483.498.192  -483.498.192 

Μικτό κέρδος 66.306.889 0 66.306.889 

    
Έξοδα διοίκησης -17.340.242 49.956 -17.290.286 

Έξοδα διάθεσης -16.819.649 -10.468 -16.830.117 

Λοιπά έσοδα/Λοιπά (έξοδα) -2.826.440  -2.826.440 

Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 120.990  120.990 

Κέρδη / (Ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές   8.268.980  8.268.980 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 37.710.528 39.488 37.750.016 

Κέρδη/ (Ζημίες) από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις -102.721  -102.721 

Έσοδα Επενδύσεων -  0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -2.072.089  -2.072.089 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.611.327  7.611.327 

Κέρδη προ φόρων 43.147.045 39.488 43.186.533 

Φόρος εισοδήματος -3.523.981 -9.477 -3.533.458 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζομένες δραστηριότητες 39.623.064 30.011 39.653.075 

Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -58.179.478  -58.179.478 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζομένες & διακοπείσες δραστηριότητες -18.556.414 30.011 -18.526.403 

    
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(ζημίες) 

   

    
Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων    
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) -38.330 14.863 -23.467 

Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές ζημίες 9.199 -3.567 5.632 

Λοιπές προσαρμογές 
   

Ποσά που ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων    
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων -788.994  -788.994 

Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ.κινδύνου μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων 

1.252.225 
 

1.252.225 

Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με την αποτίμηση των Χρηματ/κων Στοιχείων -111.175  -111.175 

Ποσά που δεν ταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων διακοπεισών 
δραστηριοτήτων    
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 1.023.042  1.023.042 

Φόρος Εισοδήματος σχετιζόμενος με τις αναλογιστικές ζημίες -220.334  -220.334 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους 1.125.632 11.296 1.136.928 

    
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα -17.430.782 41.307 -17.389.475 
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46. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης  

Στις 27.01.2022 ελήφθη από την Gastrade Α.Ε  η Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment 
Decision-FID) για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) 
Αλεξανδρούπολης. Η λήψη του FID αποτελεί το τελευταίο αλλά πιο σημαντικό βήμα για την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών. Όπως ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Gastrade 
Α.Ε, όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου έχουν εξασφαλισθεί και το έργο 
προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η κατασκευή και λειτουργία του Τερματικού Σταθμού 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια, 
ρευστότητα και ενεργειακό πλουραλισμό της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ν.Α Ευρώπης, ενισχύοντας 
τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και προσφέροντας εναλλακτικές πηγές και οδούς προμήθειας φυσικού 
αερίου στην περιοχή. Η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU), χωρητικότητας 
153.500 κ.μ. LNG, θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας με 
αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της 
Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Β. 
Μακεδονία, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να λειτουργήσει στα 
τέλη του 2023, με τη συμβολαιοποιημένη δυναμικότητα αεριοποίησης να φθάνει ήδη μέχρι και το 50% 
της τεχνικής δυναμικότητάς των 5,5 δισ. κ.μ. ανά έτος. Σημειώνεται πως το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης 
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να 
ανέρχεται στα 166,7 εκατ. ευρώ. 
 
Στις 07.04.2022 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ και στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020-2024 και 2021-2025  η  απόκτηση σε ποσοστό 100% των μετοχών της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEW SPES CONCEPT Α.Ε.» η οποία έχει ως αντικείμενο την 
ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών (Φ/Β).  
 
Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις που 
έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν 
δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
Η όποια συνολική τελική οικονομική επίδραση από τα γεωπολιτικά γεγονότα μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας 
στην παγκόσμια και  την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του 
παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία 
πρόβλεψης της τελικής κατάληξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση Ομίλου και της Μητρικής 
Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις 
στη λειτουργία του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας. Ο Όμιλος θεωρεί αυτά τα γεγονότα ως μη 
διορθωτικά μετά την περίοδο αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη 
στιγμή. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες αναταράξεις που επιφέρει σε 
πολλαπλά επίπεδα, δεν έχουν επηρεάσει την προμήθεια της εταιρείας μας με φυσικό αέριο από τον 
προμηθευτή της,  Gazprom Export. 
 
Με τις υπ’ αριθμ. 1442/1/18.03.2022 και 1449/1/03.06.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, η 
ΔΕΠΑ παρέτεινε την εφαρμογή του μηχανισμού άμεσης ή έμμεσης παροχής ενισχύσεων/εκπτώσεων 
στους οικιακούς (κατά βάση) καταναλωτές φυσικού αερίου, για το 1ο τρίμηνο και τον Απρίλιο του 2022 
αντίστοιχα, με σκοπό τη μερική ελάφρυνση των καταναλωτών από τις μεγάλες αυξήσεις με τις οποίες 
επιβαρύνονται οι λογαριασμοί φυσικού λόγω της ενεργειακής κρίσης, επιπλέον των μέτρων που 
λαμβάνονται από την Πολιτεία για τον ίδιο σκοπό. Το κόστος παροχής αυτών των ενισχύσεων/εκπτώσεων 
εκ μέρους της Εταιρείας για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2022 ανέρχεται σε 84,8 εκατ. €. 
 
 
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 
που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 
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47. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 31/12/2021  

Σύνολο 
εταιρείας 

Προμήθεια 
ΦΑ  

Προμήθεια 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Λοιπές 
Δραστηριότητες 

        
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
        
Πάγιο ενεργητικό       
        
Ενσώματα πάγια 12.494.252 12.494.252  - 0 
Επενδύσεις σε ακίνητα 3.454.063  -  - 3.454.063 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.593.792 1.593.792  -  - 
Συμμετοχές σε θυγατρικές  48.254.133 48.254.133  -  - 
Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 33.040.640 33.040.640  -  - 
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων 695.334,16 695.334  -  - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8.324.793 8.324.793  -  - 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

16.291.447 16.266.853  - 24.594 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 124.148.454 120.669.797  - 3.478.657 
        
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
        
Αποθέματα 98.709.042 98.709.042  -  - 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 466.064.623 465.955.370  - 109.253 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 249.224.389 249.224.389  -  - 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 813.998.054 813.888.801  - 109.253 

        
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 938.146.508 934.558.598  - 3.587.910 
        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
        
Ιδία κεφάλαια       
        
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 609.963.099 606.483.182  (49.128) 3.529.044 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
        
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών 
στους εργαζόμενους 899.945 899.945  -  - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  -  -  -  - 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
μακροπρόθεσμες 

2.994.456 2.994.456  -  - 

Λοιπές προβλέψεις   -  -  -  - 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 160.208 160.208  -  - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.600  -  - 33.600 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 4.088.209 4.054.609  - 33.600 

        
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 252.804.797 252.730.404 49.128 25.265 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 558.990 558.990  -  - 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 56.331.658 56.331.658  -  - 
Κρατικές επιχορηγήσεις 
βραχυπρόθεσμες 153.438 153.438  -  - 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 14.246.318 14.246.318  -  - 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 324.095.201 324.020.808 49.128 25.265 

        
Σύνολο υποχρεώσεων 328.183.410 328.075.416 49.128 58.865 
        
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 938.146.508 934.558.598  (0) 3.587.910 

 
 

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
1/1/2021 - 31/12/2021  

Σύνολο 
εταιρείας Προμήθεια ΦΑ  

Προμήθεια 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Λοιπές 
Δραστηριότητες 

        
Κύκλος Εργασιών       
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.405.875.811 1.405.875.811  -  - 
Τέλη διέλευσης ΦΑ & λοιπές 
υπηρεσίες δικτύου 64.090 64.090  -  - 

Πωλήσεις στη Βουλγαρία (άδεια 
προμήθειας αερίου) 11.199.400 11.199.400  -  - 

Πωλήσεις Υλικών 2.815 2.815  -  - 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 1.417.142.117 1.417.142.117  -  - 
        
Έξοδα & Αγορές       
Κόστος προμήθειας   (1.136.283.795)  (1.136.283.795)  -  - 
Λοιπά έξοδα κόστους πωλήσεων  (21.841.334)  (21.841.334)  -  - 
Λοιπά έξοδα κόστους διάθεσης  (1.798.837)  (1.798.837)  -  - 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (4.081.616)  (4.081.616)  -  - 
Αμοιβές τρίτων  (10.625.666)  (10.585.548)  (40.118)  - 
Παροχές τρίτων  (2.730.893)  (2.637.699)  (2.677)  (90.517) 
Φόροι-τέλη  (969.060,08)  (939.535)  -  (29.525) 
Λοιπές  δαπάνες  (5.821.486)  (5.819.486)  (2.000)  - 
Αποσβέσεις  (2.007.485)  (1.830.859)  -  (176.626) 
Προβλέψεις  (27.121)  (27.121)  -  - 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 84.182.549 83.758.690  - 423.859 
Απόσβεση επιχορήγησης παγίων 153.438 153.438  -  - 
Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 

 -  -  -  - 

Απομείωση επενδύσεων σε 
συγγενείς εταιρείες 

 -  -  -  - 

(Ζημίες)/Κέρδη από 
συναλλαγματικές διαφορές 1.419.048 1.419.048  -  - 

Σύνολο Εξόδων & Αγορών  
(1.100.432.258) 

 
(1.100.514.655)  (44.795) 127.192 

        
Λειτουργικό αποτέλεσμα 316.709.859 316.627.462  (44.795) 127.192 
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Έσοδα Συμμετοχών 10.258.836 10.258.836  -  - 
Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών  -  -  -  - 
Κέρδος από διανομή σε 
ιδιοκτήτες  -  -  -  - 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (1.383.694)  (1.383.694)  -  - 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.371.189 9.371.189  -  - 
        
Κέρδη προ φόρων 334.956.190 334.873.793  (44.795) 127.192 

 
 
Γενικές Αρχές  

 
Η Εταιρεία ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ καταρτίζει, υποβάλει προς έλεγχο και δημοσιεύει κατά ΔΠΧΑ ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 4548/2018, καθώς και των νόμων 
3229/2004 και 3301/2004.  
 
Στις 16.04.2021 με την απόφαση υπ’ αριθμ.250/2021  χορηγήθηκε από την ΡΑΕ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στην ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ.  
 
Η Εταιρεία, ως  οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 
και την απόφαση 162/2019 (ΦΕΚ Β’ 1730/2019) σχετικά με την κατάρτιση χωριστών λογαριασμών της 
δραστηριότητάς προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο των οριζόντια ολοκληρωμένων επιχειρήσεων. 

Με βάση τα ανωτέρω, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς, Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης, για τις δραστηριότητες της Προμήθειας (Εμπορία) ηλεκτρικής ενέργειας και Προμήθειας 
(Εμπορία) φυσικού αερίου.  
 
Οι λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, εκτός φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, τηρούνται σε 
ενοποιημένους μη διαχωρισμένους λογαριασμούς (Λοιπές δραστηριότητες). 
 
Στο  τέλος  της  χρήσης  η  Εταιρεία  συντάσσει  και  δημοσιεύει  κατά ΔΠΧΑ διαχωρισμένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσης (προ φόρου εισοδήματος) και ισολογισμό ανά δραστηριότητα. Τα αθροίσματα των 
διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων ισούνται και συμφωνούν με τον Ισολογισμό και την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρείας ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με την εξαίρεση του φόρου εισοδήματος, καθώς οι διαχωρισμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης παρουσιάζονται σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρου εισοδήματος. Οι 
ανωτέρω καταστάσεις περιέχονται στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες 
εγκρίνονται και υπογράφονται κατά νόμο και περιέχουν πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, στο οποίο υπάρχει 
αναφορά στους εγκεκριμένους από τη ΡΑΕ κανόνες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
141 του Ν. 4001/2011. 
 
 
Μέθοδοι και Κανόνες Κατανομής  

 
Εισαγωγή 
  
Η Εταιρεία τηρεί χωριστούς λογαριασμούς και συντάσσει διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις για τις παρακάτω 
δραστηριότητες:  
 
1) Δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου 
2) Δραστηριότητα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
3) Δραστηριότητα Λοιπές Δραστηριότητες 
 
Οι χωριστοί εσωτερικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν τις αναφορές ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης, όπως αυτές θα συντάσσονταν εάν ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις ακολουθώντας τα πρότυπα 
και τους εγκεκριμένους από την ΡΑΕ κανόνες που τους διέπουν κατά περίπτωση.  
 
Η κατάρτιση των διαχωρισμένων λογαριασμών γίνεται με κατανομή των στοιχείων των λογαριασμών της 
Επιχείρησης στους τομείς που δραστηριοποιείται, ήτοι στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, στον τομέα 
της προμήθειας φυσικού αερίου και στον τομέα λοιπών δραστηριοτήτων. Για τους λογαριασμούς που δεν είναι 
δυνατόν να κατανεμηθούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα, γιατί αφορούν είτε σε περισσότερες από μία 
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δραστηριότητες είτε στο σύνολο της επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, και λοιπών 
δραστηριοτήτων (π.χ. ενοίκια , λογ. κοινής ωφέλειας), χρησιμοποιούνται οι Αρχές και οι Κανόνες κατανομής της 
απόφασης 162/2019 (ΦΕΚ Β’ 1730/2019). 
 
 
 
Γενικές Αρχές και Μεθοδολογία 

 
Η μεθοδολογία για την κατάρτιση των λογιστικά διαχωρισμένων λογαριασμών περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 
 
α) Καθορισμός των διακριτών δραστηριοτήτων στις οποίες πρέπει να διαχωριστούν λογιστικά οι λογαριασμοί της 
Εταιρείας ήτοι Δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου, Δραστηριότητα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
Δραστηριότητα Λοιπές Δραστηριότητες. 
 
β) Συλλογή λογαριασμών που άμεσα αποδίδονται στις διακριτές δραστηριότητες και προσάρτηση των λογαριασμών 
αυτών (ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). Σε αυτό το στάδιο οι Λογαριασμοί του Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων 
διαχωρίζονται στις δραστηριότητες που αφορούν άμεσα. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί και άλλες μεταβλητές για την 
άμεση κατανομή κονδυλίων σε δραστηριότητες (κέντρα κόστους/κέρδους).  
 
γ) Συλλογή λογαριασμών που δεν μπορούν άμεσα να συσχετισθούν και να κατανεμηθούν στις διακριτές 
δραστηριότητες. 
 
δ) Επιμερισμός των λογαριασμών που δεν μπορούν άμεσα να συσχετισθούν και να κατανεμηθούν στις διακριτές 
δραστηριότητες βάσει κανόνων (ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ), ώστε τελικώς να ενσωματωθούν με τους λογαριασμούς της 
δραστηριότητας που έχουν προκύψει από το σημείο (β). 
 
ε) Σύνταξη διαχωρισμένων καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως των διακριτών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου, Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Λοιπών Δραστηριοτήτων. 
 
στ) Σύνταξη διαχωρισμένων ισολογισμών των διακριτών δραστηριοτήτων της Οριζόντιας Ολοκληρωμένης 
Επιχείρησης  
 
Ως λογαριασμός εννοείται το υπόλοιπο το οποίο παρουσιάζεται ανά γραμμή ισοζυγίου της Εταιρίας. 
 
Μέθοδοι Κατανομής 

 
Άμεση Κατανομή Λογαριασμών στις Δραστηριότητες που ανήκουν 

 
Το κριτήριο για την άμεση κατανομή είναι κυρίως η χρήση ή ο τρόπος δημιουργίας του συγκεκριμένου λογαριασμού. 
Ο άμεσος τρόπος κατανομής λογαριασμού σε δραστηριότητα αφορά στην κατανομή δίχως τη χρήση ενδιάμεσου 
τρόπου καταμερισμού. Οι λογαριασμοί που αφορούν άμεσα σε κάποια δραστηριότητα κατανέμονται απευθείας και 
εξ’ ολοκλήρου στη δραστηριότητα αυτή. 
 
Προκειμένου να συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις διενεργούνται οι ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στον ελάχιστο βαθμό λογαριασμού Γενικής Λογιστικής: 
 
α) Διενεργείται καταγραφή των κέντρων κόστους/κέρδους, ώστε να προσδιοριστούν τα όρια και οι σχέσεις μεταξύ 
των δραστηριοτήτων προμήθειας φυσικού αερίου, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών δραστηριοτήτων. 
 
β) Συμφωνούνται τα αθροίσματα των κέντρων κόστους/κέρδους και λογαριασμών με το συγκεντρωτικό ισοζύγιο 
της Εταιρείας. 
 
γ) Ακολουθεί η κωδικοποίηση και ομαδοποίηση των λογαριασμών του ισοζυγίου σε ενότητες του Ισολογισμού και 
των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με οδηγό τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
Με αυτόν το διαχωρισμό τα παραστατικά και οι συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά μία δραστηριότητα ή 
αναφέρουν διακριτό ποσό ανά δραστηριότητα ενημερώνουν άμεσα τους διαχωρισμένους λογαριασμούς ανά 
δραστηριότητα. 
 
’Εμμεση Κατανομή Λογαριασμών στις Δραστηριότητες που ανήκουν 
 
Οι λογαριασμοί που δεν μπορούν να κατανεμηθούν εξ’ ολοκλήρου σε κάποια δραστηριότητα, διαχωρίζονται βάσει 
κλείδων επιμερισμού που περιγράφονται στην απόφαση 162/2019 (ΦΕΚ Β’ 1730/2019).  
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Κλείδες Επιμερισμού Λογαριασμών (Έμμεση Κατανομή) 

 
Η Εταιρεία ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις ακόλουθες κλείδες για την κατανομή των λογαριασμών 
που δεν μπορούν να κατανεμηθούν άμεσα στις διακριτές δραστηριότητες με βάση τις οδηγίες της απόφασης 
162/2019 (ΦΕΚ Β’ 1730/2019). 
 
(α) «Σύνολο Άμεσα Κατανεμημένου Ενεργητικού Δραστηριότητας» 
 
(β)  «Κύκλος Εργασιών Δραστηριότητας» 
 
(γ) «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Δραστηριότητας» 
 
(δ) «Αποτελέσματα Χρήσης Δραστηριότητας» 
 
Εξακρίβωση Ρυθμιστικών Πληροφοριών 
 
Η ΡΑΕ μπορεί να προβαίνει σε εκτάκτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την εφαρμογή, εκ μέρους της 
Οριζόντιας Ολοκληρωμένης Επιχείρησης «ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ» ή/και των συνεργαζόμενων με αυτήν ελεγκτών, των 
διατάξεων του άρθρου 141 και του άρθρου 89 του ν. 4001/2011 αναφορικά με την υποχρέωση για τήρηση διακριτών 
λογαριασμών Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και την ορθή εφαρμογή των Αρχών και των 
Κανόνων κατανομής του Ενεργητικού και Παθητικού και των Δαπανών και Εσόδων για την κατάρτιση των ως άνω 
χωριστών λογαριασμών, για καθεμία δραστηριότητά της.  
Για τον σκοπό αυτό, η ΡΑΕ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς κάθε Οριζόντιας Ολοκληρωμένης 
Επιχείρησης καθώς και το δικαίωμα να ζητεί από τους ελεγκτές της επιχείρησης αυτής, να παρέχουν επιπρόσθετες 
επεξηγήσεις ή διασαφηνίσεις επί των εκθέσεων τους, καθώς και επιπρόσθετες οικονομικές πληροφορίες αναφορικά 
με τα θέματα που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αυτές. Για τον σκοπό αυτό, οι Εταιρείες φροντίζουν ώστε να 
διασφαλίζεται νομικά η εν λόγω δυνατότητα της ΡΑΕ, προκειμένου να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις 
αρμοδιότητες της σε σχέση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν. Οι Αρχές και οι Κανόνες 
κατανομής του Ενεργητικού - Παθητικού και των Δαπανών - Εσόδων, οι οποίοι εφαρμόζονται κατά τα ανωτέρω για 
την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών της δραστηριότητας της Προμήθειας της Εταιρείας σε ηλεκτρική ενέργεια 
και φυσικό αέριο καθώς και Λοιπών δραστηριοτήτων, είναι Πάγιοι και τροποποιούνται μετά από απόφαση της ΡΑΕ, 
όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.  
 
Δημοσιοποίηση Διαχωρισμένων Λογιστικών Καταστάσεων  
 
Η Εταιρεία θα κοινοποιεί στη ΡΑΕ, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έγκριση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, που συμπεριλαμβάνουν τις λογιστικά διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί µε την 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή και τις σχετικές , με την εφαρμογή των Αρχών και Κανόνων Κατανομής 
επεξηγηματικές σημειώσεις των Αρχών και Κανόνων κατανομής Ενεργητικού - Παθητικού και Εσόδων – Δαπανών, 
εκθέσεις των ελεγκτών.  
 
 
 
 

Ηράκλειο Αττικής, 28 Ιουλίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η  Συντονίστρια Διευθύντρια 
Δραστηριοτήτων Οικονομικών 

 

Ο Διευθυντής Κοστολόγησης, &  
Οικονομικών Καταστάσεων 
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