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Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας
«HST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «HST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και από την περίληψη των
σημαντικών λογιστικών αρχών και από λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού
συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 17/03/2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154

Πολύζος Θεμιστοκλής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 35761
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ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«HST A.E.»
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
Η εταιρεία υλοποιεί Σύμβαση ΣΔΙΤ με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, στον
τομέα της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος
ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ. Η Σύμβαση Σύμπραξης υπεγράφη
στις 29 Δεκεμβρίου 2014 και προβλέπει διετή περίοδο κατασκευής και δεκαετή περίοδο
λειτουργίας.
Στις 17.11.2015 ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από την Αναθέτουσα η 1η Φάση κατασκευής
του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου κινείται απρόσκοπτα και σύμφωνα με το σχετικό
επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας.
Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ανωτέρω σας προτείνουμε κκ μέτοχοι να εγκρίνεται τον ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Η
δραστηριότητα της εταιρείας
έχει ξεκινήσει μόνο όσον αφορά την υλοποίηση του
κατασκευαστικού μέρους ακόμα και κατά συνέπεια οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από
την έναρξή της και τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης
χρήσης, είναι σχετικά περιορισμένα.
Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ανωτέρω σας προτείνουμε κ.κ. μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Γεώργιος Αγραφιώτης
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ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2015)
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της HST
Α.Ε. στις 17/03/2016 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.hellasmarticket.gr και στην www.terna-energy.com, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση
του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της
συντάξεως και δημοσιοποιήσεως τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο
Στοιχεία και Πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να
παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της εταιρείας αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Hyun Jun Kim

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Νικόλαος Μαναβέρης

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Γεώργιος Αγραφιώτης
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HST Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
της 31η Δεκεμβρίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημ.

31-Δεκ2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
4
4.307
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
5
1.723.066
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
1.727.373
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
6
2.643.304
Χρηματικά διαθέσιμα
7
1.949.748
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
4.593.052
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
6.320.425
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
8
3.750.000
Κέρδη εις νέον
51.868
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
3.801.868
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
15
32.521
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
32.521
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
9
2.454.390
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
10
31.646
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
2.486.036
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
6.320.425
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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31-Δεκ2014

0
0
0
391
0
391
391

0
(8.984)
(8.984)
0
0
0
9.375
9.375
391

HST Α.Ε Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
της 31η Δεκεμβρίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημ.
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Αποτελέσματα προ φόρου
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρου

11
13
12
14
15

1-Ιαν
31-Δεκ2015
11.375.086
(11.262.461)
112.625
122
(18.891)
93.856
(482)
93.374
(32.521)
60.853

1-Ιαν
31-Δεκ2014
0
0
0
0
(8.984)
(8.984)
0
(8.984)
0
(8.984)

Λοιπά έσοδα αναγνωρισθέντα απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια από :
Συνολικά έσοδα μετά φόρου
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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60.853

(8.984)

HST Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της 31η Δεκεμβρίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
31-Δεκ2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές/πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Τόκοι Πληρωθέντες
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

93.374

(8.984)

482
(192)
93.664

0
(8.984)

(2.642.722)
(1.723.066)

9.375
0

2.454.390
22.271
0
(1.795.463)

0
0
(391)
0

(4.307)
(4.307)

0
0

3.750.000
(482)
3.749.518

0
0
0

Καθαρή αύξηση/ μείωση χρηματικών διαθεσίμων
1.949.748
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου
1.949.748
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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31-Δεκ2014

0
0

HST Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
της 31η Δεκεμβρίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά

Κέρδη εις
νέον

Σύνολο

Αποτελέσματα περιόδου
31-Δεκεμβρίου-2014

0
0

0
0

0
0

(8.984)
(8.984)

(8.984)
(8.984)

01-Ιανουαρίου-2015

0

0

0

(8.984)

(8.984)

0
3.750.000
3.750.000

0
0
0

0
0
0

60.853
0
51.869

60.853
3.750.000
3.801.868

Αποτελέσματα περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
31-Δεκεμβρίου-2015

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η «HST Α.Ε.» συστάθηκε με την υπαρ.36963/12-12-2014 Συμβολαιογραφική Πράξη με αριθμό
ΓΕΜΗ 132788401000. Η πλήρης επωνυμία της είναι Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικού εισιτηρίου – Hellas Smarticket και ο διακριτικός τίτλος της είναι HST A.E.
Έχει έδρα την Αθήνα, οδός Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526 και η διάρκεια της είναι 15 έτη.
Στην εταιρεία συμμετέχει η εταιρεία LG CNS Co Ltd με ποσοστό 30%.
Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) Η εκτέλεση της μελέτης, χρηματοδότησης, εγκατάστασης, υποστήριξης λειτουργίας,
συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου
για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, καθώς και για τον προαστιακό σιδηρόδρομο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το Ν.3920/11, με ΣΔΙΤ σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης σύμπραξης μεταξύ της Εταιρείας και του ΟΑΣΑ.
Β) η σύναψη κάθε Παρεπόμενου Συμφώνου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3389/2005 και την
Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας Β' Φάσης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, αναφορικά με
το Έργο ΣΔΙΤ, η σύναψη κάθε σύμβασης που επιβάλλεται, προβλέπεται ή επιτρέπεται από την
ανωτέρω Σύμβαση Σύμπραξης ή τον ν. 3389/2005, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και η
εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συμβάσεις
Γ) Η άσκηση και διενέργεια κάθε είδους εμπορικών πράξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με
το Έργο ΣΔ ΙΤ, τη Σύμβαση Σύμπραξης και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα, καθώς και των κάθε
είδους δικαιοπραξιών, ενεργειών και υλικών πράξεων που συνέχονται προς τη φύση και
λειτουργία της Εταιρείας.
Δ) Ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω
αντικειμένων στον ΟΑΣΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με την πιο πάνω Σύμβαση
Σύμπραξης.
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ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2

α. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή
Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρική χρήση από την 1η Δεκεμβρίου
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες στις
οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.
Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η εταιρεία από ενάρξεως της υποχρεούται, βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να
συντάσσει τις Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις της σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τις
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται εγγραφές προσαρμογής,
προκειμένου να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Επειδή οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
πινάκων, οι οποίες οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις των αριθμών

β) Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, εκτός από την υιοθέτηση των νέων
προτύπων. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που μέχρι την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είχαν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και των οποίων η εφαρμογή σύμφωνα με το ΣΔΛΠ ήταν υποχρεωτική για την χρήση που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

i.

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 01/01/2015 ή μεταγενέστερα:
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Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011‐2013 (για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία
σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις
εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:
ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13:
Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της
αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα
κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές
εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2014)

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές
Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές
εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της
τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία
σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις
εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ
2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός
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ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών
τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση
τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38:
Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και
ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016):

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27
«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα
τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε.
Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία
σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις
εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:
ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή
των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο
προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η
χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε
ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής,
θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς
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οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16
αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών
σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2016)

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης
συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και
διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις
οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές
Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2016)

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το
ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει
διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της
απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται
από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά
αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών
που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
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ii.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για
τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:


ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού
προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των
εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που
υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την
παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας.
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του
Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή
Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από
τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που
πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις
Οικονομικές Καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες:
Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις
αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν
εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με
την εφαρμογή των προτύπων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
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Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές”
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο
στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω
από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο
πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις
και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να
έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που
επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και
την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και
επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν
και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου
του IASB ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες
εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο
προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο
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που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα
πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο IFRS για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Μάιο του 2015, το IASB δημοσίευσε τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ για
ΜΜΕ. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις

που αφορούν τις συναλλαγές που συνήθως

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ είναι οι τροποποιήσεις που τις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν το μοντέλο
αναπροσαρμογής για ενσώματες ακινητοποιήσεις και να ευθυγραμμίζουν τις βασικές απαιτήσεις
αναγνώρισης και επιμέτρησης σε σχέση με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος με τα ΔΠΧΑ.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν
αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
γ. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 17
Μαρτίου 2016. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
δ) Χρήση Εκτιμήσεων
Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει
τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και
συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά
προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το
επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων . Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές
κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι:
α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ
12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε περίοδο αναφοράς και πρόβλεψη για
τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική
εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία
έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
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β) Απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων και ανακτήσεις τους: Η εταιρία προβαίνει
σε αξιολόγηση των τεχνολογικών, θεσμικών και οικονομικών εξελίξεων ερευνώντας για
ενδείξεις απομείωσης των πάσης φύσεως περιουσιακών της στοιχείων (παγίων, εμπορικών
και λοιπών απαιτήσεων, χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων κτλ) καθώς και
αναστροφής τους. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί, μεταξύ άλλων, την
εκτίμηση της αξίας χρήσης, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, η εταιρία
βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται μελλοντικά
λειτουργικά αποτελέσματα καθώς και δεδομένα της αγοράς.
γ) Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων: Η εταιρία προβαίνει
σε εκτίμηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων.

3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:
a) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα
λειτουργίας και παρουσίασης της εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ισχύουν κατά
την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας
ισολογισμού.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την
αποτίμηση τέλους χρήσεως των νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα περιλαμβάνονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, εξαιρουμένων των συναλλαγών που πληρούν τις
προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια.
β) Λογαριασμοί απαιτήσεων:
Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λογίζονται στην ονομαστική τους αξία μειωμένη κατά τις
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (υπόλοιπα που
εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή
επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη, πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά
τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται
στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.
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γ) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις τέσσερις
κατηγορίες:
(i)

Απαιτήσεις και δάνεια,

(ii)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

(iii)

Επενδύσεις κατεχόμενες έως την λήξη τους και

(iv)

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία πλέον, σε
ορισμένες περιπτώσεις, των άμεσων δαπανών απόκτησης.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται με την
αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται επανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά.
(i)

Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη
δραστηριότητα της εταιρείας (και που είναι εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων),
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης όταν τα σχετικά
κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας
απόσβεσης.

(ii)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Αφορά το εμπορικό
χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό την
ρευστοποίηση τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση την
συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης.

(iii) Επενδύσεις κατεχόμενες έως την λήξη τους: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
(πρωτογενή) με προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται
σαν κατεχόμενα έως την λήξη, όταν η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να
τα κρατήσει ως την λήξη. Επενδύσεις οι οποίες κρατούνται για αόριστο ή για
προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι
κατεχόμενες έως την λήξη επενδύσεις αποτιμώνται, μετά την αρχική καταχώρηση, στο
αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή
απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(iv)

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
(πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμιά από τις ανωτέρω κατηγορίες
χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την
αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη
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αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημιές καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο
κονδύλι της καθαρής θέσης. Κατά την πώληση ή την διαγραφή ή την αποµείωση της
επένδυσης τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης
κατά την ηµεροµηνία ισολογισμού. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές
τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς
συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, µε αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης
επένδυσης µε παρεμφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση
προεξοφληµένων χρηµατοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.
δ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις με λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται
ανωτέρω.
ε) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που υπάρχει εύλογη βεβαιότητα
ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα.
στ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος
υπολογίζεται βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στη φορολογική της δήλωση,
πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των
φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων
φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης
(liability method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
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διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών
διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν αρκετά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους
φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές
(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και παρουσιάζεται στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων.
ζ) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: Προβλέψεις
αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη
εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την
παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν
η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις 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 περιλαμβάνουν οικονομικά
οφέλη είναι μικρή. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
η) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας
που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής
αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια.
Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
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θ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία-Δάνεια και απαιτήσεις
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα δικαιώματα που αποκτώνται
βάσει συμβάσεων παραχώρησης από το δημόσιο και ειδικότερα αυτά που αφορούν στη Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη της Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική
Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του
Ομίλου ΟΑΣΑ.
Ο Παραχωρησιούχος θα αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο του
ενεργητικού στην έκταση που έχει συμβατικό δικαίωμα να λάβει μετρητά . Το ποσό της
απαίτησης από την αναθέτουσα αρχή, υπολογίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, εντάσσεται στην
κατηγορία «Δάνεια και απαιτήσεις» του ΔΛΠ 39 και αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει
του πραγματικού επιτοκίου.
Η αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αυξάνει με τα κόστη κατασκευής και
συντήρησης, πλέον περιθωρίου κατασκευαστικού και λειτουργικού κέρδους και μειώνεται με τις
εισπράξεις που γίνονται βάσει της σχετικής σύμβασης.

4

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Ο λογαριασμός ενσώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται
ως εξής:
Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
17-Δεκεμβρίου-2014
31-Δεκεμβρίου-2014

0
0

0
0

01-Ιανουαρίου-2015
Προσθήκες
31-Δεκεμβρίου-2015

0
4.307
4.307

0
4.307
4.307

Σωρευμένες αποσβέσεις
17-Δεκεμβρίου-2014
31-Δεκεμβρίου-2014

0
0

0
0

01-Ιανουαρίου-2015
31-Δεκεμβρίου-2015

0
0

0
0

Αναπόσβεστη αξία
31-Δεκεμβρίου-2014
31-Δεκεμβρίου-2015

0
4.307

0
4.307
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5

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία, υιοθετώντας τη λογιστική πολιτική της αναφορικά με τις Συμβάσεις παραχώρησης,
αναγνώρισε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για τη σύμβαση παραχώρησης από το
ελληνικό δημόσιο που αφορούσε τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της
λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ.
Την 31 Δεκεμβρίου 2015 το αναπόσβεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε € 1.723.066 .
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο από σύμβαση παραχώρησης
Σύνολο

6

31-Δεκ-2015
1.723.066
1.723.066

31-Δεκ-2014
0
0

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις την 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύονται ως εξής:
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί προς απόδοση
Προπληρωμένα έξοδα
Σύνολο
Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες
Σύνολο

7

31-Δεκ-2015
2.579.941
1.250
(14)
62.127
2.643.304
0
2.643.304

31-Δεκ-2014
391
0
0
0
391
0
391

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα χρηματικά διαθέσιμα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:
Χρηματικά διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε €
Σύνολο

8

31-Δεκ-2015
401
1.949.347
1.949.748

31-Δεκ-2014
0
0
0

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.000.000 € και διαιρείται σε 70.000
ονομαστικές μετοχές αξίας 100 € έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31.12.2014 δεν είχε
ακόμα καταβληθεί, ενώ κατά την 31.12.2015 είχαν καταβληθεί 3.750.000 €. Βάσει του
καταστατικού, η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μετρητά.
Κατά τη σύσταση της εταιρείας την 17η Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 30 του
καταστατικού της, τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ήταν τα εξής
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ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
LG CNS Co Ltd

80%
20%

56.000
14.000

Με το πρακτικό ΔΣ υπ’αριθ 10767 της 27ης Ιανουαρίου 2015 αποφασίστηκε η αλλαγή των
ποσοστών συμμετοχής των ανωτέρω εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς και
του άρθρου 30 του καταστατικού της ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
LG CNS Co Ltd

70%
30%

49.000
21.000

Με βάση το πρακτικό ΔΣ της 29ης Ιανουαρίου 2015, καταβλήθηκε με μετρητά το 53,57% του
μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:
ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
LG CNS Co Ltd

70%
30%

ΚΑΤΑΒΟΛΗ
2.625.000 €
1.125.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
3.750.000 €

Το υπόλοιπο 46,43% του μετοχικού κεφαλαίου θα καταβληθεί έως και 13 μήνες μετά την
υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29η Δεκεμβρίου 2014, και
όχι αργότερα από τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 30 του καταστατικού της.

9

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ο λογαριασμός προμηθευτές στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής:
Προμηθευτές
Προμηθευτές
Υπεργολάβοι
Σύνολο

31-Δεκ-2015
16.488
2.437.902
2.454.390

31-Δεκ-2014
0
0
0

10 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύονται
ως εξής:
24
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Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεόμενες επιχειρήσεις
ΦΜΥ πληρωτέο
Λοιποί φόροι και τέλη πληρωτέα
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία
Σύνολο

31-Δεκ-2015
810
8.826
49
21.143
818
31.646

31-Δεκ-2014
0
9.075
0
300
0
9.375

11 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το κόστος πωλήσεων της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
1-Ιαν
31-Δεκ-2015
11.215.380
31.064
16.017
11.262.461
0
11.262.461

Κόστος πωλήσεων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ασφάλιστρα
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

17-Δεκ
31-Δεκ-2014
0
0
0
0
0
0

12 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας για την χρήση περιλαμβάνουν:
1-Ιαν
31-Δεκ2015
11.407
500
330
1.783
505
588
3.778

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Αποδοχές προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών
Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως τεχνικών έργων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

18.891

Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

13 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)
Τα λοιπά έσοδα/έξοδα της εταιρείας για την χρήση περιλαμβάνουν:
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17-Δεκ
31-Δεκ2014
0
0
0
1.498
0
0
7.486
8.984

0

0

18.891

8.984
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1-Ιαν
31-Δεκ-2015

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Λοιπά έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

17-Δεκ
31-Δεκ-2014

192
192

0
0

314
314
122

0
0
0

14 ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα της εταιρείας για την χρήση περιλαμβάνουν:
1-Ιαν
31-Δεκ-2015

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Διαφορά έξοδα τραπεζών
Σύνολο

17-Δεκ
31-Δεκ-2014

482
482
-482

0
0
0

1-Ιαν
31-Δεκ-2015
32.521
32.521

17-Δεκ
31-Δεκ-2014
0
0

15 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου [έξοδο/(έσοδο)]
Σύνολο

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως ακολούθως:
Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής,
φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία, για την χρήση 2015 είναι 29% ενώ ο
αντίστοιχος συντελεστής για το έτος 2014 ήταν 26%. Ο πραγματικός τελικός φορολογικός
συντελεστής διαφέρει από τον ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του πραγματικού φορολογικού
συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες, σημαντικότεροι εκ των οποίων, είναι η μη έκπτωση
ορισμένων δαπανών, οι διαφορές από την χρήση συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και την χρήση των συντελεστών που ορίζονται από το
Ν.4172/2013, καθώς και η δυνατότητα της εταιρείας να σχηματίζει αφορολόγητες εκπτώσεις και
αφορολόγητα αποθεματικά.
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Κέρδη προ φόρων
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος ονομαστικού
φορολογικού συντελεστή
Προσαρμογές για:
Λοιπές μόνιμες φορολογικές διαφορές - μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Επίπτωση αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή

31/12/2015
93.374
29%

31/12/2014
-8.984

-27.078

0

-5.443
0

0

Πραγματική δαπάνη φόρου

26%

0
0

-32.521

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής

34,83%

0,00%

Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2015 ήταν 34,83 %. Ο αντίστοιχος
συντελεστής για το έτος 2014 ήταν 0,00%.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και
στοιχεία του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι φόροι
και προσαυξήσεις.
Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν
να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος που προέκυψαν.
Για τη χρήση 2014 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013. Για τη
χρήση 2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει
ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται
να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών
διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται χρησιμοποιώντας
τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας κατά το χρόνο ωρίμανσης της
φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης:
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των χρήσεων 2014 και 2013
αναλύονται ως ακολούθως:
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Αναβαλλόμενη φορολογία

Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συμβάσεις εκτέλεσης έργων
Υπόλοιπο

31/12/2015
Απαίτηση/
(Υποχρέωση)
1.453.745
1.812.508
-3.298.775
-32.521

31/12/2014
Απαίτηση/
(Υποχρέωση)
0
0
0
0

31/12/2015

31/12/2014

Έσοδο /(έξοδο)

Έσοδο /(έξοδο)

1.453.745
1.812.508
-3.298.775
-32.521

0
0
0
0

-32.521
-32.521

0
0

Αναβαλλόμενος φόρος μέσω αποτελεσμάτων

16 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Με βάση την έκτακτη ΓΣ των μετόχων την 23η Δεκεμβρίου 2014, αποφασίστηκε η έκδοση
Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ ύψους έως €10.500.000.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 δεν είχε εκταμιευτεί ακόμα κάποιο ποσό
Η πρώτη εκταμίευση του εν λόγω ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την
Εθνική Τράπεζα στις 3/2/2016 και ήταν ύψους :2.516.380€
Στα πλαίσια της σύμβασης που υπογράφηκε με τον ΟΑΣΑ την 29η Δεκεμβρίου 2014, η εταιρεία
υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την Κορεατική Τράπεζα ΚΕΧΙΜ. Κατά την 31 η Δεκεμβρίου
2015 δεν είχε εκταμιευτεί ακόμα κάποιο ποσό.
Στις 04/03/2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκταμίευση της σύμβασης με την ΚΕΧΙΜ
συνολικού ύψους 14.000.000€ .

17 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Κατά την χρήση 2015 οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ήταν οι εξής:

Μητρική
Σύνολο

Μητρική
Σύνολο

Αγορές/Έξοδα
Αγορές/Έξοδα
-
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31-Δεκ-20154
Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις
-

Υποχρεώσεις
8.826

-

8.826

31-Δεκ-2014
Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις
-

Υποχρεώσεις
9.075
9.075
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18 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Treasury του Ομίλου ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:


Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες
της εταιρείας,



σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και



εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση,
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες.
18.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των συναλλαγών της είναι
σε €.
18.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων, καθώς δεν υπήρχαν δανειακές
υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις
προκύπτουσες πληροφορίες στον πιστωτικό της έλεγχο. Στις περιπτώσεις όπου είναι σκόπιμο,
χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους υφιστάμενους ή
ενδεχόμενους πελάτες. Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους
πελάτες.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
για τα οποία έχουν σχηματισθεί οι απαραίτητες απομειώσεις είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς
κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα
βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (ταμιακά ισοδύναμα) θεωρείται αμελητέος,
δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες με υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή
διάρθρωση, το δημόσιο ή εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου.
Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν την μέγιστη έκθεση στον κίνδυνο αυτό στο τέλος της τρέχουσας
και της συγκριτικής περιόδου είναι η τρέχουσα αξία αυτών των κονδυλίων στις αντίστοιχες
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περιόδους. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας είναι η έλευση της πιθανότητας
χρεοκοπίας του αντισυμβαλλόμενου.
Δεν υφίστανται την 31/12/2015 εγγυήσεις και /πιστωτικές αναβαθμίσεις (credit enhancements)
για την εξασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου των ανωτέρω απαιτήσεων.
Δεν υφίστανται την 31/12/2015 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού:
Δάνεια και απαιτήσεις- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

31-Δεκ-2015

Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού:
Δάνεια και απαιτήσεις - Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

Σύνολο

31-Δεκ-2014

1.723.066
1.723.066

0
0

1.236
1.949.748
1.950.984

0
0
0

1.950.984

0

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών
των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες
χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30
ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος
προσδιορίζονται μηνιαία.
Η εταιρεία διατηρεί μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για
περιόδους έως 30 ημερών. Τα κεφάλαια για τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας
αποδεσμεύονται από καταθέσεις της εταιρείας.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:

Κίνδυνος ρευστότητας
Βραχυπρόθεσμες
0 έως 12 μήνες
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

0
2.454.390
31.646
2.486.036
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31-Δεκ-2015
Μακροπρόθεσμες
1 έως 5
αργότερο από
έτη
5 έτη
0
0
0
0
0
0
0
0
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Κίνδυνος ρευστότητας

31-Δεκ-2014
Μακροπρόθεσμες
1 έως 5
αργότερο από
έτη
5 έτη
0
0
0
9.375
0
0
9.375
0
0

Βραχυπρόθεσμες
0 έως 12 μήνες
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

20.

ΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού:
Δάνεια και απαιτήσεις- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού:
Δάνεια και απαιτήσεις - Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

Σύνολο

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος Προμηθευτές
Υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο

31-Δεκ-2015

31-Δεκ-2014

1.723.066
1.723.066

0
0

2.643.304
1.949.749
4.593.053

391
0
391

6.316.119

391

31-Δεκ-2015

31-Δεκ-2014

2.454.389

0

31.646

9.375

2.486.035

9.375

2.486.035

9.375

Δεικτης Τραπεζικός δανεισμός/ Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων
31-Δεκ-2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μείον: Μετρητά και καταθέσεις
Κεφάλαια

31

31-Δεκ-2014

3.801.868
(1.949.748)

-8.984

3.801.868

-8.984

0

HST ΑΕ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Ποσά σε €, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

21.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:


να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (goingconcern) και



να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και
υπηρεσίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.



Στόχος της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διατηρεί τον δείκτη
Τραπεζικός Δανεισμός προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων κοντά στο ποσοστό
50% στο προσεχές μέλλον. Ως Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων ορίζει το σύνολο
των ιδίων κεφαλαίων, του τραπεζικού δανεισμού και των κρατικών επιχορηγήσεων,
μειωμένο κατά το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων που δεν έχουν δεσμευτεί για
οποιοδήποτε λόγω.

22. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, η εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές
νομικές διεκδικήσεις από τρίτους. Σύμφωνα, τόσο με τη Διοίκηση, όσο και με το Νομικό
Σύμβουλο της εταιρείας, δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που αφορούν την εταιρεία.

23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Δεν σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

HST ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 298954 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 132788401000
Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα
ΑΦΜ:800625630 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Συνιστούμε επομένως ο αναγνώστης, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Αρχή :
Περιφέρια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πρόεδρος:
Γεώργιος Αγραφιώτης
Μέλος & οικ. Διευθυντης: Kyung Hun Ryu
Δ/νων Σύμβουλος:
Γεώργιος Αγραφιώτης
Μέλη:
Σπηλιώτης Αριστ.
Τσάρος Εμμαν.

Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

17 Μαρτίου 2016

Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή:

Θέμης Ν. Πολύζος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 35761)
Mazars
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

www.hellasmarticket.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2015

1/131/12/2015
11.375.086
112.625

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Διαθέσιμα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.307
0
1.723.066
0
1.949.748
2.643.304
6.320.425

0
0
0
0
0
391
391

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

3.750.000
51.868

0
-8.984

Σύνολο καθαρής θέσης
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.801.868
0
32.521
0
31.646
2.454.390
2.518.557
6.320.425

-8.984
0
0
0
9.375
0
9.375
391

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

93.856
93.374
60.853
0
60.853

(8.984)
(8.984)
(8.984)
0
(8.984)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

93.856

(8.984)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2015
(8.984)
3.750.000
60.853
0
3.801.869
0
3.801.868

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης
Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου
Αποτελέσματα μετά φόρου
Λοιπές κινήσεις

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1/131/12/2015

Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης
χρήσης.

3

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ που εδρεύει στην Αθήνα η οποία κατέχει έμμεσα το 70% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας.

4

Η εταιρεία έχει δεν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2013 και 2014. Έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
ΟΕΛ βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013 για τα έτη 2014 & 2015.

5

Η εταιρεία απασχόλησε ένα (1) άτομο προσωπικό κατά την κλειόμενη χρήση ενώ κατά την προηγούμενη χρήση
δεν απασχόλησε προσωπικό.

6

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

7

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με
τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:
31/12/2015
31/12/2014
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
0
0
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
0
0
Απαιτήσεις
0
0
Υποχρεώσεις
8.826
9.075
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
0
0
Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Συναλλαγματικές διαφορές εκμεταλλεύσεων εξωτερικού
0
Αποτελέσματα από την αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών
0
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
0
Αναλογιστικά αποτελέσματα από προγράμματα καθορισμένων παροχών
0
Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων περιόδου
0
Συνολικά έσοδα μετά φόρου
0

9

0
0
(8.984)
0
(8.984)
0
(8.984)

Ποσά εκφρασμένα σε €

Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της εταιρείας και δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και
αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση.

8

31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε €

2

0
0

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Καθαρή θέση λήξης χρήσης

1

1/131/12/2014

31/12/2014
0
0
0
0
0
0

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προβλέψεις
Αποτέλεσμα από πώληση παγίων
Λοιπά
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές/πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων
(Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων
Λοιπά
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα
Λοιπά
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/131/12/2014

93.374

(8.984)

0
0
0
482
0
0
(192)
93.664

0
0
0
0
0
0
0
(8.984)

0
(4.365.788)
2.476.661
0
(1.795.463)

0
9.375
0
(391)
0

(4.307)
0
0
0
0
0
(4.307)

0
0
0
0
0
0
0

3.750.000
0
0
(482)
0
3.749.518
1.949.748

0
0
0
0
0
0
0

0
1.949.748

0
0

Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος

31/12/2015
0

31/12/2014
0

Αθήνα,

17 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ-074349/2007

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ-074349/2007

HYUN JUN KIM
Α.ΔΙΑΒ.: M39677072
ΑΦΜ:167896255
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 567799
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε.: 09675

