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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1/14-31/12/14
Κύριοι Μέτοχοι
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό
της εταιρείας τον Ισολογισμό της δωδέκατης εταιρικής χρήσης της εταιρείας ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

(ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε) για το διάστημα 1/1/2014-31/12/2014 και να σας

εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρεία κατά την διάρκεια της
χρήσης.
Α.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα κύρια έσοδα της εταιρείας αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:

1
2
3
4

5
6
7

EΣΟΔΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΣΟΔΑ
Πωλήσεις Εισιτηρίων- Καρτών
Έσοδα από Χώρους στάθμευσης
Πρόστιμα
Πωλήσεις σε τρίτους
Σύνολο
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΕΣΟΔΑ
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Ειδικές Επιχ/σεις-Επιδοτήσεις
Προμήθειες και μεσιτείες

2014

8 Τόκοι κεφαλαίων

9 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2013

126.984.892,11
695.740,13
2.056.583,18
1.049,54
129.738.264,96

121.321.135,59
772.176,04
1.663.504,62
0,00
123.756.816,25

6.899.831,15
0,00
437.390,75

9.726.390,04
14.782.798,28
343.608,44

1.107.561,84

598.594,39

3.820.227,65
12.265.011,39
142.003.276,35

4.053.626,19
29.505.017,34
153.261.833,59

Tα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση για διαφημίσεις στους
σταθμούς και τους συρμούς, τα ενοίκια αυτομάτων Μηχανών αναλήψεως χρημάτων και
κινητής τηλεφωνίας. Τέλος, ένα μέρος οφείλεται σε έσοδα από εκμετάλλευση της αίθουσας
στο σταθμό του Συντάγματος .

Οι προμήθειες και μεσιτείες αφορούν δικαιώματα της εταιρείας από την διάθεση
εισιτηρίων των λοιπών φορέων.
Το 91.36%

των πραγματοποιούμενων εσόδων προέρχεται από τις πωλήσεις εισιτηρίων

και καρτών.
Ακολουθεί το διάγραμμα σύνθεσης των εσόδων καθώς και το διάγραμμα σύνθεσης των
δευτερογενών εσόδων:
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Α.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Α.2.1 Τα έξοδα της εταιρείας διαρθρώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

2014
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΣΥΜΒ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (ΟΑΣΑ)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΛΞΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚ. (ΤΗΛΕΦ.-ΤΑΧΥΔΡΟΜ.)
ΕΝΟΙΚΙΑ (ΕΔΑΦΙΚΑ, ΜΗΧΑΝ., ΑΥΤΟΚ.)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ & PARKING
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

6

2013

73.573.934,86

71.226.873,14

5.328.080,87
95.919,19
80.398,44
10.891,17
84.644,08
182.615,60
1.473.310,21
175.707,60
3.224.594,58

3.783.510,75
67.913,46
87.957,26
6.320,00
59.792,32
148.733,52
1.230.638,44
241.959,47
1.940.196,28

78.902.015,73

75.010.383,89

144.218,50
88.077,00
115.576,39
68.640,00
22.426,70
27.000,00
2.568.815,26
11.324,60
40.747,50
3.086.825,95

90.963,00
84.552,00
271.101,72
59.782,56
2.147,12
58.000,00
2.742.923,96
1.703,90
48.133,34
3.359.307,60

5.277.007,26
15.658.905,38
477.395,98
2.177.735,08
885.722,47
4.265.383,61
1.522.231,68
73.759,13
810.843,88
63.832,60
31.212.817,07

5.532.230,92
14.065.367,61
461.683,66
1.268.337,72
1.244.333,53
4.634.012,90
1.372.064,86
107.299,11
827.784,94
54.126,13
29.567.241,38

5.296.885,24

5.900.650,27
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PARKING
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ

1.477.277,12
17.222,24
41.127,94
38.152,18
450,00
597.356,74
77.593,40
87.306,37
13.931,66
4.500.193,45
6.947.712,49
416.659,20
318.083,58
105.530,20
14.638.596,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.365.975,10
2.896,53
34.888,20
16.677,85
1.990,00
408.169,92
131.770,47
130.111,84
23.605,11
3.991.791,42
6.510.838,66
470.528,63
399.798,08
32.802,86
13.521.844,67

133.137.140,56 127.359.427,81

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞ.ΑΠΟ ΥΠΗΡ.
ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.871,16
1.133.595,56
1.714.641,78
659.969,93
2.494.755,18

15.987,95
1.617.405,00
2.399.174,09
1.880.359,34

139.164.974,17 133.272.354,19
46.983.770,54 40.001.148,81
186.148.744,71 173.273.503,00

Ακολουθεί πίνακας και διάγραμμα με τις κατηγορίες των δαπανών καθώς και τα ποσοστά
τους επί των συνόλου των δαπανών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

2014

2013

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

73.573.934,86
5.328.080,87
3.086.825,95
31.212.817,07
5.296.885,24
14.638.596,57
24.871,16

52,87%
3,83%
2,22%
22,43%
3,81%
10,52%
0,02%

71.226.873,14
3.783.510,75
3.359.307,60
29.567.241,38
5.900.650,27
13.521.844,67
15.987,95

53,44%
2,84%
2,52%
22,19%
4,43%
10,15%
0,01%

Προβλέψεις για αποζημ.εξόδου
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

659.969,93
1.133.595,56

0,47%
0,81%

0,00
1.617.405,00

0,00%
1,21%

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Αναλώσεις ανταλλακτικών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.714.641,78
2.494.755,18
139.164.974,17

1,23%
1,79%

2.399.174,09
1.880.359,34
133.272.354,19

1,80%
1,41%
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Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Β.1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ε.Λ.Π.:1.201.086.206
Δ.Λ.Π.:1.201.086.206
B.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Δεν υπάρχουν
Β.3 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ε.Λ.Π.:688.982.964
Δ.Λ.Π.:886.286.002
B.4 AKINHTA:
H εταιρεία κατέχει ακίνητα
Β.5 ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα
Β.6 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
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Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΛΠ
31/12/2014

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

94.688.798
1.148.898.830

Μη Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

1.054.210.032
1.148.898.830

Οι παραπάνω δείκτες

31/12/2013
0,08

125.072.549
1.207.148.069

0,10

0,92

1.082.075.521
1.207.148.069

0,89

παρουσιάζουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε

κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

886.286.002
262.612.828

3,37

922.900.913
284.247.156

3,25

Ο παραπάνω δείκτης παρουσιάζει το βαθμό οικονομικής αυτάρκειας της εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

262.612.828
1.148.898.830

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

886.286.002
1.148.898.830

0,23

284.247.156
1.207.148.069

0,25

0,77

922.900.913
1.207.148.069

0,77

Οι παραπάνω δείκτες παρουσιάζουν τη χρηματοδοτική διάρθρωση της εταιρείας.
Ίδια κεφάλαια
Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

886.286.002
1.054.210.032

922.900.913
0,84

1.082.075.521

0,85

Ο παραπάνω δείκτης παρουσιάζει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

94.688.798
97.087.844

0,98

125.072.549
126.388.872

0,99

Ο παραπάνω δείκτης εμφανίζει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Καθαρά αποτελ. χρήσεως προ
φόρων
Σύνολο εσόδων

-2.399.046
94.688.798

-33.549.105
129.743.892

9

-0,03

-1.316.323
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Ο παραπάνω αριθμοδείκτης απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με
τα συνολικά της έσοδα.
Καθαρά αποτελ. χρήσεως προ
φόρων
Ίδια κεφάλαια

-33.549.105
886.286.002

-15.376.387
922.900.913

-0,04

-0,02

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μεικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις υπηρεσιών

-4.892.225
129.743.892

-0,04

-6.632.840
123.768.225

-0,05

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης απεικονίζει το ποσοστό του μεικτού κέρδους (ζημία) επί των
πωλήσεων της εταιρείας.

Β.7 ΤΡΙΤΟΙ
Η εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας της συνεργάσθηκε με τρίτους κυρίως για τους πιο
κάτω λόγους:

1) Την προμήθεια αναλωσίμων και αναγκαίων ανταλλακτικών από προμηθευτές τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
2) Την εκμίσθωση χώρων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και για
τα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων.
3) Την παραχώρηση δικαιώματος σε εταιρείες διενέργειας διαφήμισης στους συρμούς και
στους χώρους του συστήματος.
4)

Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες

για την κάλυψη

αστικής ευθύνης και

ασφαλιστικών καλύψεων προσωπικού.
5) Τέλος για τη φύλαξη, τον καθαρισμό του συστήματος καθώς και τη συντήρηση μέρους
του εξοπλισμού.

Β.8 ΔΗΜΟΣΙΟ
Η εταιρεία κατέβαλε εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της στο Δημόσιο και τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς για φόρους τέλη εισφορές και κρατήσεις.
Ενδεικτικά κατηγορίες πληρωμών έχουν ως εξής:
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

5.377.390,97

Φόρος μελών Δ.Σ.

16.748,30

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών

73.449,05
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Γ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014 ΣΤΗΝ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε

2014

ΓΡΑΜΜΕΣ
2& 3

I. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(τέλος του κάθε μήνα)
α. Αρχή Περιόδου
β. Προσλήψεις
γ. Αποχωρήσεις

ΓΡΑΜΜΗ
1

ΓΡΑΜΜΗ
ΤΡΑΜ

ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε

1.289

631

496

2.416

1.289
0
0

640
0
9

498
0
2

2.427
0
11

IΙ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(τέλος του κάθε μήνα)

6

9

1

16

α. Αρχή Περιόδου
β. Προσλήψεις
γ. Αποχωρήσεις

9
0
3

9
1
1

1
0
0

19
1
4

1.295

640

497

2.432

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ι+ΙΙ)

Δ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσεως 01.01.14 – 31.12.14 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
αναφέρονται στο προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της έκθεσης.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. της χρήσεως 1/1/2014 έως
31/12/2014 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.), βάσει του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 όπως τροποποιήθηκε με Ν.3899/2010 και
υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία ΔEKO.

Ε. ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ανά ΓΡΑΜΜΗ & ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
*τα νούμερα των ακυρώσεων είναι σε χιλιάδες.
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Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δ.Σ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που αποτελείται από 11 σελίδες, είναι εκείνη που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησαμε με ημερομηνία …. Ιουνίου 2015.

Αθήνα, … Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Β. Σπυράκης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 34191
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τον Μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. A.E.)»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε

τις

συνημμένες

οικονομικές

καταστάσεις

της

Εταιρείας

«ΣΤΑΘΕΡΕΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. A.E.)» οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 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 δικλίδες, 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 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
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ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι:
1) Στο λογαριασμό της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
περιλαμβάνεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσού ευρώ 23,5 εκ. (αξία κτήσεως ευρώ 44,6
εκ.) που αναφέρεται σε αναλογία εσόδων της χρήσης 2004 της εταιρείας, (παράγραφος 2
του αρ. 7 του νόμου 2669/1998), για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της
τότε μητρικής εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας
ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιουλίου
2005. Το ποσό αυτό η εταιρεία το θεώρησε ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του
συστήματος και καθόρισε συντελεστή απόσβεσης 5% ετησίως αρχής γενομένης από 1η
Ιουλίου 2005. Δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια σχετικά με τα στοιχεία αναγνώρισης και επιμέτρησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 38
«Άυλα περιουσιακά στοιχεία», κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία του εν
λόγω περιουσιακού στοιχείου.
2) Δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά
με τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων και την εύλογη
αξία των επενδυτικών ακινήτων. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν
λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις πιθανές επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσεως
καθώς και στα ίδια κεφάλαια.
3) Στον λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνεται και ποσό € 1.626.807,61 το οποίο
αφορά προκαταβολή σε προμηθευτή για προμήθεια παγίου εξοπλισμού αξίας €
3.871.802,08 βάσει σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εν λόγω
προμηθευτή.
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός έχει παραληφθεί αρμοδίως
αλλά εκκρεμούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποφάσεις ώστε να προσδιορισθούν οι
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επιδράσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και να διενεργηθούν οι
σχετικές λογιστικές εγγραφές.
Επίσης, μέχρι την έκδοση της παρούσας Έκθεσης, δεν έχει εφαρμοσθεί η διάταξη της παρ. 4
του άρθρου 1 του Ν.3920/2011 περί δυνατότητας μεταβιβάσεως χωρίς αντάλλαγμα του
συνόλου του τροχαίου και λοιπού υλικού που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την άσκηση της
δραστηριότητάς της. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για την εξέταση των πιθανών επιπτώσεων στις οικονομικές
καταστάσεις.
Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις από τα θέματα αυτά.
4)

Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες

εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις ποσού ευρώ 5.579.074,44 και λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 49.959.828,04 και συνεπώς
διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
5) Μεταξύ των διαγραφεισών στη χρήση 2011 υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 3 του Ν.
3920/2011 περιλαμβάνεται και ποσό

€ 137,2 εκ. που αφορά διαγραφή τραπεζικών

υποχρεώσεων η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί από επιστολές των αντισυμβαλλομένων.
6) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται
στη σημείωση υπ’ αριθμ. 5 που παρατίθεται στις Σημειώσεις

επί των Οικονομικών

Καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας,
δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
7) Στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά τα Εταιρείας περιλαμβάνονται και αγωγές η
τελική έκβαση των οποίων καθώς και η πιθανή επίδρασή τους στην οικονομική θέση της
Εταιρείας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. A.E.)» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη
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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.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (1.1
– 31.12.2013) έχουν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε
γνώμη με επιφύλαξη με ημερομηνία Έκθεσης Ελέγχου 29 Μαΐου 2014.
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 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, …. Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, TK 10434 Αθήνα

∆ηµήτριος Β. Σπυράκης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 34191

ΑΜ ΣΟΕΛ 111
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ποσά σε €
Σημείωση
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
4.9
Επενδύσεις σε Ακίνητα
4.9
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
4.10
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
4.11
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
4.21
Σύνολο
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
4.12
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
4.14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
4.15
Σύνολο
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
4.16
Αποθεματικά Κεφάλαια
4.17
Ποσά προορισμένα για αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου βάσει του Ν. 3920/2011
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
4.19
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μελλοντικά Έσοδα Κρατικών Επιχορηγήσεων
4.18
Λοιπές Προβλέψεις
4.19
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.20
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
4.21
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
4.22
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.23
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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1/1/2014
31/12/2014
1.013.150.147

1/1/2013
31/12/2013

0
1.054.210.032

1.038.979.490
15.123.500
25.958.180
2.014.351
0
1.082.075.521

42.392.308
16.424.121
14.662.838
21.209.531
94.688.798
1.148.898.830

41.425.985
14.747.204
37.317.393
31.581.966
125.072.549
1.207.148.069

1.201.086.206
794.456.669

1.201.086.206
794.456.669

0

0
-1.072.641.962
922.900.913

15.123.500
23.710.148
2.226.236

-1.109.256.874

886.286.002

10.332.543

9.472.522

0

0
55.570.865
1.278.420
753.606
90.782.871
157.858.284
27.388.339
99.000.532
126.388.872
284.247.156
1.207.148.069

56.141.634
4.588.573
868.108
93.594.126

165.524.984
21.638.414
75.449.430

97.087.844
262.612.828
1.148.898.830
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1.1 - 31.12.2014

Ποσά σε €

Σημείωση
4.1
4.3

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα (προ επιχορηγήσεων)
Έσοδα επιχορηγήσεων για κάλυψη κόστους συγκοινωνιακού
έργου

1/1/2014
31/12/2014
129.743.892
134.636.117
-4.892.225

1/1/2013
31/12/2013
123.768.225
130.401.065
-6.632.840
14.782.798
8.149.959
22.533.287
9.657.123

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

4.3
4.3

0
-4.892.225
23.149.740
9.921.317

Λοιπά έξοδα
Λοιπά έσοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα

4.4
4.5

6.159.343
9.869.730

4.716.288
13.149.224

-34.252.894
1.107.562

-15.607.515
367.466
598.594

-33.549.105
2.877.438
-36.426.543

-15.376.387
22.142.879
-37.519.266

-2.755.985

17.497.671

-34.252.894
-33.549.105
-36.426.543

-15.607.515
-15.376.387
-37.519.266

4.19

-254.552

4.21

66.184

-348.822
90.694

-36.614.912

-37.777.394

Κατανέμονται σε :
Μετόχους Εταιρείας

-36.614.912

-37.777.394

Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Κοινών Μετοχών
Περιόδου
Βασικό κέρδος /ζημιά μετά από φόρους ανά μετοχή

1
-36.614.912

1
-37.777.394

Μικτό αποτέλεσµα

4.6
4.7

Αποτέλεσμα προ φόρων
Δαπάνη / Έσοδο Φόρου Εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από Φόρους (A)

4.8

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Ζημίες προ φόρων
Αποτέλεσµα µετά από φόρους (Α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β)
Αναλογιστικά κέρδη από πρόβλεψη αποζηµιώσεως
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α+Β)
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Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως 1.1 – 31.12.2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπόλοιπο την 31/12/2013
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2014
Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου 1/1-31/12/2014
Αναλογιστική ζηιά λόγω αποζηίωσης προσωπικού λόγω εόδου
από την υπηρεσία
Συνόλο μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 31/12/2014

Μετοχικό κεφάλαιο
1.201.086.206

1.201.086.206
1.201.086.206
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Αποθεματικά
κεφάλαια
794.456.669

794.456.669
794.456.669

Ποσά για
αύξηση
μετοχικού
κεφαλαίου

Αποτελέσματα εις
νέον
0

0
0

-1.072.641.962

Σύνολο

-36.426.543

922.900.913
0
-36.426.543

-188.368

-188.368

-1.109.256.874
-1.109.256.874

886.286.001
886.286.001

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
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η
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Κατάσταση ταμειακών ροών 1.1 – 31.12.2014

Ποσά σε €
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων Κέρδος/(Ζημία)
Πλέον/μείον προσαρμογές αποτελεσμάτων για:
Αποσβέσεις
4.2
Απομείωση ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
4.19
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές του κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση/(Αύξηση) υποχρεώσεων
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών συγγενών κοινοπραξιων και λοιπών επενδύσεων
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως χρήσεως

1/1/2014
31/12/2014

1/1/2013
31/12/2013

-33.549.105

-15.376.387

31.496.909

33.105.186

3.827.306

1.116.625

0,00
403.772
-1.107.562

367.466
-598.594

1.071.321

18.614.296

-966.323
19.118.416
-26.880.104
-403.772
-8.060.462

0,00
-3.420.186
650
1.107.562

0

-2.438.665
14.787.811
-6.008.826
-15.988
24.938.629
0
-4.006.653
0
598.594

-2.311.974

-3.408.058

0

0

0

0

-10.372.436
31.581.966

21.530.570
10.051.396

21.209.530

31.581.966

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

1) Η Εταιρεία προήλθε από συγχώνευση δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.
(ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.) των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. και
μετονομασία της απορροφώσας εταιρείας σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. A.E.)»
βάσει των διατάξεων του Ν. 3920/2011 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.
28737/2637/ΦΕΚ Β’ 1454/17-6-2011 με ημερομηνία Ισολογισμών Μετασχηματισμού την 4η
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Μαρτίου 2011. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε την 1/7/2011 με την καταχώρηση της Κ.Υ.Α.
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
2) Σύμφωνα με το Ν.3920/3.3.2011 οι μετοχές της εταιρείας Α.Μ.Ε.Λ. ΑΕ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ) που ανήκαν μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στην
εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. μεταβιβάσθηκαν χωρίς αντάλλαγμα στην εταιρεία Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε
Επίσης σύμφωνα με το Ν.3920/3.3.2011 προβλέπεται ότι μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς
αντάλλαγμα, από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς την Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. (νυν ΣΤΑΣΥ) το
σύνολο του τροχαίου και λοιπού υλικού που χρησιμοποιεί η ΑΜΕΛ για την άσκηση της
δραστηριότητάς της.
3) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), βάσει του άρθρου 1 του
Ν.3429/2005 όπως τροποποιήθηκε με Ν.3899/2010 και υποβάλλονται στην τμήμα ΔEKO της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
4) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας

περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες

Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)».
5) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η απορροφώσα εταιρεία Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. δεν έχει
ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2008, 2009 & 2010, η απορροφηθείσα
εταιρεία ΤΡΑΜ Α.Ε. για τις χρήσεις 2006 – 2010 και 1.1.2011 – 4.3.2011 και η ΗΣΑΠ Α.Ε. για
τις χρήσεις 2010 και 1.1.2011 – 4.3.2011.
Για τη χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ελέγχθηκε φορολογικά από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με
το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, είναι σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως
2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.
6) Επί ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες, η εξάλειψη των οποίων βρίσκεται σε
εξέλιξη.
7) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις»
ρυθμίζονταν τα εξής:
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«Τα χρέη των εταιριών που συγχωνεύονται έναντι του Δημοσίου, του ΟΑΣΑ και του ΙΚΑ ή
άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία θα περιέλθουν στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μετά την
συντέλεση της συγχώνευσης αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου
Οικονομικών που αναλαμβάνει το υπόλοιπο του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού
(κεφάλαιο και τοκοχρεολύσιο) των εταιριών που συγχωνεύονται και του ΟΑΣΑ. Στο ίδιο
άρθρο επίσης αναφέρεται ότι οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση χρεών των φορέων που απορροφούνται και τα
οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από την συντέλεση της
συγχώνευσης».
Τα συγκεκριμένα διαγραφέντα χρέη ποσού ευρώ 810 εκ. ευρώ περιλαμβάνονταν στα Ίδια
Κεφάλαια ως «Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».
Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του Μετόχου της εταιρείας για τη χρήση 2011 της 26ης
Ιουλίου 2012 (αναβληθείσα από 28 Ιουνίου 2012) και για τη χρήση 2012 της 24ης Ιουλίου
2013 (αναβληθείσα από 27 Ιουνίου 2013) δεν λήφθηκε απόφαση αναφορικά με την
έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, επειδή δεν είχε γίνει ακόμα νομοθετική
ρύθμιση του θέματος του χειρισμού των διαγραφεισών υποχρεώσεων του Ν.3920/2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α’ 216/11-10-2013) στην παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 3920/2011 προστίθεται εδάφιο που προβλέπει ότι: ««Η ωφέλεια που
προκύπτει από τη διαγραφή των χρεών των εταιριών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται, από τη δημοσίευση του ν. 3920/2011, από κάθε
φόρο, τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Η απαλλαγή
από το φόρο εισοδήματος παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της ωφέλειας σε
λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή
κεφαλαιοποίησής του φορολογείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά, σε περίπτωση συμψηφισμού των
συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ που έχουν προκύψει
μέχρι το χρόνο της συγχώνευσης με το αφορολόγητο αποθεματικό της παραγράφου αυτής,
δεν έχουν εφαρμογή, από τη δημοσίευση του ν. 3920/2011, οι διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε.»
Μετά την εν λόγω ρύθμιση το συνολικό ποσό των, ως ανωτέρω, διαγραφέντων χρεών
εμφανίζεται στα Ίδια Κεφάλαια ως «Αποθεματικό Ν.4199/2013, άρθρο 100».
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Επίσης στα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζεται και το χρεωστικό υπόλοιπο συνολικού ποσού € 15,9
εκ. που προέκυψε από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
3920/2011 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 13 του Ν.4038/2011 και προβλέπει,
σχετικά με τη μητρική εταιρεία ΟΑΣΑ και τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, ότι: «Τα ποσά που
έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ ως προσωρινή
ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεων του μέχρι να καταστεί
εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,
συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ που
δημιουργήθηκαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του N.2669/1998 και
των άρθρων 20 και 25 του ν.2072/1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Το απομένον υπόλοιπο
ποσό των μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 απαιτήσεων του ΟΑΣΑ από το Δημόσιο διαγράφεται
από τις οικονομικές καταστάσεις και καθίσταται εκ μέρους των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ
μη απαιτητό»
Σύμφωνα με την από 22 Μαΐου 2014 απόφαση της αυτόκλητης γενικής συνέλευσης του
μετόχου της εταιρείας εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2011 και 2012.
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 εγκρίθηκαν με την απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της 26/6/2014.
8) Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση υποδομής – επιδομής γραμμής και
ενίσχυσης της σήραγγας από ΟΜΟΝΟΙΑ έως ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» μέχρι σήμερα έχει
ολοκληρωθεί και παραδοθεί το σύνολο του έργου της σιδηροδρομικής γραμμής δηλαδή 22
χλμ. διπλής γραμμής (Φάληρο - Κηφισιά) και το Σύστημα Προγραμματισμού Δρομολογίων
(ATS), συνολικού κόστους 88,8 εκ. ευρώ μέχρι σήμερα.
Για την υλοποίηση του έργου έχει ληφθεί χρηματοδότηση συνολικού ποσού 90 εκ. στα
πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. (24,5 εκ. ευρώ ) και του Ε.Σ.Π.Α.(65,5 εκ. ευρώ).
Από τη συνολική χρηματοδότηση ποσού € 90 εκ. έχει κεφαλαιοποιηθεί ποσό € 35,1 εκ. με
βάση το Ν.2669/98 (απορροφηθείσα εταιρεία πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ).
Το ύψος της χρηματοδότησης μέσω του Ε.Σ.Π.Α. θα οριστικοποιηθεί με την έκδοση των
Οριστικών Συντελεστών Αναθεώρησης και την οριστική παραλαβή του έργου.
9) Τα θέματα επιφύλαξης που αναφέρει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορούν:
Επιφύλαξη για την αξία άυλου περιουσιακού στοιχείου (1), επιφύλαξη για την αξία των
ακινήτων λόγω

μη διενέργειας ελέγχου απομείωσης και μελέτης εύλογης αξίας

επενδυτικών ακινήτων (2), λογιστικές εγγραφές παγίων (3), μη επιβεβαίωση υπολοίπων (4
και 5) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (6) και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (7).

25

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

10) Ο αριθμός προσωπικού εταιρείας κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε

2.463

εργαζομένους.
11) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2014 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 4 Ιουνίου 2015.

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Σύσταση της εταιρείας ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Σύμφωνα με το Ν.3920/3.3.2011 για την αναδιάρθρωση – εξυγίανση των δημόσιων
συγκοινωνιών, ορίστηκε ότι : η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ (ΑΜΕΛ
ΑΕ) τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΣΑΠ ΑΕ και την ΤΡΑΜ ΑΕ, με απρρόφηση
των τελευταίων από την πρώτη και μετονομασία αυτής σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. («Εταιρεία»).
Οι μετοχές των εταιρειών ΑΜΕΛ ΑΕ και ΤΡΑΜ Α.Ε. μεταβιβάζονται από τη δημοσίευση του
Νόμου και μετά στον ΟΑΣΑ Α.Ε. Η συντέλεση της συγχώνευσης θα επέλθει με Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομίας και Υποδομών και μετά την καταχώρηση αυτής στο μητρώο
ανωνύμων εταιρειών.
Οι τρεις εταιρείες συνέταξαν ισολογισμούς μετασχηματισμού (Ν.2166/1993) με
ημερομηνία 4/3/2011 και κατέθεσαν τους ανωτέρω στις ΔOY στις οποίες υπάγονταν για να
διαπιστωθούν οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζομένων.
Οι εκθέσεις των Δ.Ο.Υ. εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών που
μετασχηματίστηκαν.
Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε, με ημερομηνία 17/6/2011, στο υπ’αριθ. 1454 ΦΕΚ, σύμφωνα
με την οποία αποφασίζεται η συγχώνευση και η ύπαρξη της νέας εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. με
κεφάλαιο €1.201.086.205,86, το οποίο ενσωματώνεται σε μία ονομαστική μετοχή
ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων ενός εκατομμυρίων ογδόντα έξι
χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€1.201.086.205,86).
Με την καταχώρηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης στο μητρώο ανωνύμων
εταιρειών, κατά την 1/7/2011, ολοκληρωθηκε οριστικά η διαδικασία της συγχώνευσης.
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Η εταιρεία ΣΤΑΣΥ Α.Ε. αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που υπηρετεί σκοπούς
κοινής ωφέλειας, υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία
καταχώρησης της υπ΄αριθμ.1587/2001 εγκριτικής απόφασης ίδρυσης στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.
Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α) Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην
περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ που συντελείται με τα μέσα σταθερής τροχιάς (επίγεια &
υπόγεια) , δηλαδή του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου των γραμμών 1, 2 και 3, και του
δικτύουτροχιοδρόμου (ΤΡΑΜ) του Νομού Αττικής, και κάθε πιθανής επέκτασης αυτών ή και
νέων γραμμών εντός του Νομού Αττικής, καθώς επίσης και των εγκαταστάσεων, οχημάτων
και των εν γένει και μέσων, ως και η σύμπραξη κι η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και
φορείς συγκοινωνιών του Νομού Αττικής,
β) η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων οπτικών ινών, τηλεπικοινωνιών
κάθε τύπου καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς αντικειμένου,
γ) η προώθηση και διάδοση αγαθών και υπηρεσιών (διαφήμιση), εμπορική εκμετάλλευση
των εμπορικών της σημάτων και η εκμετάλλευση των χώρων των στάσεων και σταθμών,
περιλαμβανομένων των σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων και της εν γένει κινητής και
ακίνητης περιουσίας της,
δ) η ολοκλήρωση της κατασκευής, επίβλεψης και οργάνωσης των έργων και μελετών
αστικού σιδηροδρόμου και τροχιοδρόμου που είναι σε εξέλιξη κατά την ολοκλήρωση της
προβλεπόμενης από τον Ν.3920/2011 συγχώνευσης και
ε) η ενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.
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1.2 Πληροφορίες για τις Συγχωνευόμενες Ανώνυμες Εταιρείες
Απορροφηθείσα Εταιρεία - ΑΜΕΛ Α.Ε.: Κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 παρ.2
του 2669/1998 ιδρύθηκε η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ» η οποία
συστάθηκε με την με αρ. 12.656/2000 συμβολαιογραφική πράξη και εγκρίθηκε με την με
αρ.1587/01 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε δε στα μητρώα Ανωνύμων
Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και πήρε αριθμό 48261/01/Β/01/109 και
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 1092/19.2.2001.
Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας πραγματοποιήθηκε με την από
25.6.2009 απόφαη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ 11170/17.09.2009) δια
της οποίας κατέστη μοναδικός μέτοχος της ΑΜΕΛ η ανώνυμη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε.». Η εταιρεία ΑΜΕΛ από τη σύστασή της λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας και είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις για τις επιχειρήσεις αυτές. Η ΑΜΕΛ Α.Ε. εποπτεύεται από τον Υπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η έδρα της Εταιρείας είχε ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων (Λεωφ. Κηφισού, Σεπόλια), με
δυνατότητα όμως να αποφασισθεί η μεταφορά της σε άλλο δήμο του Νομού Αττικής.
Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού είχε ορισθεί σε εκατόν
πενήντα (150) έτη.
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της ήταν κυρίως:
α) Η οργάνωση, διοίκηση λειτουργία και εκμετάλλευση του δικτύου υπογείου
σιδηροδρόμου των γραμμών 2 και 3 και κάθε επέκτασης τους στο Νομό Αττικής, καθώς και
των εγκαταστάσεων, οχημάτων και των εν γένει υλικών και μέσων, ως και η σύμπραξη και η
συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς συγκοινωνιών του Νομού Αττικής και
β) η λειτουργία , εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση οποιουδήποτε δικτύου σταθερής
τροχιάς συγκοινωνιακών μέσων
γ) Οργάνωση, Λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων οπτικών ινών, τηλεπικοινωνιών
κάθε τύπου καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς αντικειμένου,
δ)προώθηση και διάδοση αγαθών και υπηρεσιών (διαφήμιση)
ε) εκπόνηση μελετών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με τα παραπάνω θέματα
στ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου καθώς και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών πάσης
φύσεως σχετικά με τα παραπάνω θέματα

28

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

ζ) ενέργεια κάθε άλλης συναφούς, όμοιας ή παρεμφερούς προς τις παραπάνω
δραστηριότητες.
Επιδιώκοντας τους ανωτέρω σκοπούς η εταιρεία μπορεί :
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή
παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς
β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες με συμμετοχή ή όχι τρίτων φυσικών ή νομικών
προσώπων και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
οποιονδήποτε τρόπο
γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή
παρεμφερείς σκοπούς και
δ) να συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους
οποιεσδήποτε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς της και οποιοδήποτε έργο ή
προμήθεια εξοπλισμού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες και εν
γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών της.

Απορροφηθείσα Εταιρεία - ΗΣΑΠ Α.Ε.: Η Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. ήταν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου και λειτούργησε
αποτελώντας

με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα την Αθήνα,

Δημόσια Επιχείρηση, ΔΕΚΟ των Ν.2414/96 και 3429/2005, αποτελεί

Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, και από το έτος 1996 «Εκτελεστικό Φορέα Συγκοινωνιακού
Έργου» (Ε.Φ.Σ.Ε.) του Ν.2669/98. Λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,
αλλά προς εξυπηρέτηση πάντοτε του δημόσιου συμφέροντος, υπαγόμενη στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 1232/82, παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82
και παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994. Ανήκει από 18.12.1998 στον Οργανισμό
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ο οποίος είναι ο μοναδικός Μέτοχός της και
δικαιούχος της αντίστοιχης μοναδικής Μετοχής. Υπόκειται νομοθετικά στις διατάξεις του Ν.
352/1976, 2414/1996, 2669/1998, 2733/1999 και 3429/2005 και των λοιπών περί των
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) νομοθετημάτων και των αντίστοιχων
κανονιστικών και εκτελεστικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που
αναφέρονται και στους Η.Σ.Α.Π., συμπληρωματικά δε υπόκειται στις οικείες διατάξεις της
περί Δ.Ε.Κ.Ο. εν γένει νομοθεσίας και του Κ.Ν. 2190/1920 και των λοιπών περί Ανωνύμων
Εταιριών Νομοθετημάτων.

Η Εταιρία κατά τον ιδρυτικό της Νόμο και κατά το Καταστατικό της απολάμβανε διοικητικής
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και οικονομικής αυτονομίας και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Η Α.Ε. Η.Σ.Α.Π. εποπτευόταν και ελεγχόταν κατ΄ αρχήν από το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών, συντρέχουν όμως σημαντικές εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες και του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ως έδρα της Α.Ε. Η.Σ.Α.Π. είχε ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων.
Η διάρκεια της Εταιρίας είχε σε ογδόντα (80) έτη, με αφετηριακή ημερομηνία την 1η
Ιανουαρίου 1976. Τυχόν παράταση της διάρκειας ή πρόωρη λύση της Εταιρίας ήταν δυνατό
να γίνει μόνο με νόμο.
Αντικείμενο εργασιών:

α) Ο εταιρικός σκοπός είχε ορισθεί κατά βάση, στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ιδρυτικής
πράξεως και στο άρθρο 2 του Π.Δ. 849/1976. Διατυπώθηκε με πληρότητα στο άρθρο 3 του
ως άνω πρώτου καταστατικού του έτους 1978 και συνίστατο, αρχικά, στην παροχή των
συγκοινωνιακών υπηρεσιών που παρείχε προηγουμένως η Ε.Η.Σ Α.Ε., με πρόβλεψη της
δυνατότητας επέκτασης των υπηρεσιών αυτών και πέραν της μείζονος περιοχής
πρωτευούσης.
Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού λειτούργησε η Α.Ε. Η.Σ.Α.Π. και ανέλαβε τις
συγκοινωνιακές υπηρεσίες στην περιοχή της πρωτευούσης που μέχρι τότε παρείχε η
εταιρεία «Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.» (Ε.Η.Σ.), δηλαδή τον Ηλεκτρικό
Σιδηρόδρομο και τα Πράσινα Λεωφορεία, μέχρι δε την κατά το έτος 1977 κατάργησή του
και τον Τροχιόδρομο Πειραιώς-Περάματος. Κατά την τριετία 1999-2001, διεκόπη η
εκμετάλλευση, σε πρώτη φάση από 15/02/1999 των λεωφορειακών γραμμών 040 και 912,
ενδιάμεσα και από 15/05/2000 της γραμμής 859, από δε 01/01/2002 και των λοιπών τριών
(843, 844 και 876) λεωφορειακών γραμμών. Το προσωπικό που αποδεσμεύθηκε από τον
αντίστοιχο τομέα εκμετάλλευσης απορροφήθηκε σε άλλες υπηρεσίες της Εταιρίας όπου
υπήρχαν κενά. Την αντίστοιχη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση σε όσες από τις παραπάνω
γραμμές διατηρήθηκαν (040, 843 και 859) ανέλαβε η Ε.Θ.ΕΛ. Α.Ε.
β) Με τον Ν.1074/1980 είχε ανατεθεί στους Η.Σ.Α.Π. και η εκπόνηση των αναγκαίων
μελετών και η διενέργεια ειδικών ερευνών για τον Υπόγειο Σιδηρόδρομο της Πρωτεύουσας
(ΜΕΤΡΟ), καθώς και η κατασκευή και η μετέπειτα εκμετάλλευσή του.
Όμως με το άρθρο 33 του Ν.1577/1985 οι παραπάνω εργασίες αναλήφθηκαν από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), ορίστηκε δε
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ότι οι Η.Σ.Α.Π. θα είχαν την εκμετάλλευση και λειτουργία του ΜΕΤΡΟ μετά την πλήρη
περάτωση των συναφών έργων, σχετική δε πρόβλεψη έγινε και στο καταστατικό της
Εταιρίας κατά την τροποποίηση-κωδικοποίησή του, το έτος 1987. Τελικά με το Ν.1955/1991
ιδρύθηκε η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ‘’ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ‘’ η οποία ανέλαβε τη
μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του
δικτύου του υπόγειου σιδηρόδρομου.
γ) Ο Ν.2669/1998 στο άρθρο 7 αυτού αντιμετώπισε και το θέμα της ενιαίας λειτουργίας και
εκμετάλλευσης του όλου δικτύου των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων της ευρύτερης περιοχής
Αθηνών, προβλέπει δε την συγχώνευση της Α.Ε. Η.Σ.Α.Π. (γραμμή 1) με εταιρεία θυγατρική
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που θα έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση των
γραμμών 2 και 3. Η Εταιρία αυτή έχει ήδη ιδρυθεί ως ‘’ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ και λειτουργεί στο προβλεπόμενο από το Νόμο πλαίσιο.
δ) Με το Ν.2963/2001 (άρθρο 44 παρ. 7 στοιχ.α΄) διευρύνθηκε ο εταιρικός σκοπός της Α.Ε.
Η.Σ.Α.Π. ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση της εκμετάλλευσης της εν γένει υποδομής
της για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων κάθε μορφής και γενικότερα κάθε
συναφούς δραστηριότητας. Με την ίδια διάταξη – υπό στοιχ. β΄ - διευκρινίστηκε και το ότι
«για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού» είναι επιτρεπτή και η εκμίσθωση και εν γένει η
εκμετάλλευση στεγασμένων ή μη χώρων, εγκαταστάσεων, επιφανειών κ.λ.π. ιδιοκτησίας
της Εταιρίας.
ε) Το ήδη ισχύον καταστατικό της Εταιρίας (Κ.Υ.Α. Α-75787/5768/036-2-2004 Οικονομίας
και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ.Ε.Κ. 320/11-02-2004 Β΄), στο άρθρο 5,
διαγράφει με πληρότητα τον εταιρικό σκοπό. Ήτοι αναλυτικά :
Η εκ μέρους της ανάληψη και παροχή, στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, των
συγκοινωνιακών υπηρεσιών που παρείχε μέχρι 31/12/1975 η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι .Α.Ε. (Ε.Η.Σ.)», την παρά της οποίας
ασκούμενης επιχείρησης εξαγόρασε το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων των άρθρων 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 1925 σύμβασης «περί παροχής
ηλεκτρισμού και περί μεταφορών» που κυρώθηκε με το Ν.Δ/γμα της 17 Οκτωβρίου 1925,
καθώς και η επέκτασή τους και πέραν της περιοχής αυτής.
Στις αρμοδιότητες της Εταιρίας περιλαμβάνονται ιδίως:
i.

Η εκτέλεση του οικείου κατά τον σκοπό του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την κατανομή
αυτού από τον Ο.Α.Σ.Α.
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ii. Η κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων της και η υποβολή τους για έγκριση στον
Ο.Α.Σ.Α.
iii. Η μελέτη, επίλυση και γενικά η αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την
εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της και η υποβολή προτάσεων προς τον Ο.Α.Σ.Α.
για την βελτίωσή του και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής
πολιτικής.
iv. Η προμήθεια, συντήρηση, επισκευή και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου για το
συγκοινωνιακό της έργο τροχαίου και λοιπού υλικού.
v. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, αναμόρφωση και αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού της έργου.
vi. Η οργάνωση, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών μετεπιβίβασης.
vii. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της.
viii. Η διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου για τα συγκοινωνιακά της μέσα και η
επιβολή του νομίμου προστίμου εφόσον ο Ο.Α.Σ.Α. έχει αναθέσει τη δραστηριότητα
αυτή στην Εταιρία.
ix. Κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού (άρθρο 5
του καταστατικού) και καλύπτεται από αυτόν.

Απορροφηθείσα Εταιρεία - ΤΡΑΜ Α.Ε.: Η Εταιρεία «ΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48374/01/NT/Β/01/259(04) (στο εξής «ΤΡΑΜ Α.Ε.», ή «η Εταιρεία») συστάθηκε
με την υπ΄ αριθμό 3928/01 απόφαση της Νομάρχη Αθηνών. Η ίδρυσή της
πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2001 με την υπ΄ αριθμό 12728/12.2.2001 πράξη της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μασούρου Τσανάκα. Η άδεια σύστασης και η έγκριση
του καταστατικού που δόθηκαν με την προαναφερθείσα υπ΄ αριθμό 3928/01 απόφαση της
Νομάρχη Αθηνών, δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ αρ. 1241/28.02.2001.
Όπως είχε ορισθεί στο άρθρο 1 του καταστατικού, η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σ’ αυτήν οι διατάξεις,
που διέπουν εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Η Εταιρεία είναι
θυγατρική όπως η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η οποία συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά 100% και
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2669/98 καθώς και από τις διατάξεις που
ισχύουν για τις θυγατρικές της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ εταιρείες.
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Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβανόταν στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Όσον αφορά το Ν. 2669/98 όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1, η Εταιρεία εποπτευόταν από
τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Όσον αφορά την εποπτεία βάσει του Κ.Ν.
2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει, εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Η έδρα και το αμαξοστάσιο της Εταιρείας στεγάζονται, στο Νομό Αττικής, στο Δήμο
Ελληνικού στο τέρμα της οδού Αεροπορίας σε έκταση 57.370 τ.μ. που έχει παραχωρήσει η
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στην ΤΡΑΜ ΑΕ.
Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού είχε ορισθεί σε εκατόν
πενήντα (150) έτη.
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της ήταν κυρίως:
• η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δημοπράτηση, προμήθεια, οργάνωση, διαχείριση, και
εκμετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόμων – τραμ καθώς και των αναγκαίων προς
τούτο εγκαταστάσεων, οχημάτων και των εν γένει υλικών και μέσων, ως και η σύμπραξη
και η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς συγκοινωνιών και δευτερευόντως:
• η λειτουργία, εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση οιουδήποτε δικτύου σταθερής τροχιάς
συγκοινωνιακών μέσων
• οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων οπτικών ινών, τηλεπικοινωνιών
κάθε τύπου καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς αντικειμένου
• προώθηση και διάδοση αγαθών και υπηρεσιών (διαφήμιση) εμπορική εκμετάλλευση
του σήματος της Εταιρείας και εκμετάλλευση των χώρων των σταθμών και των στάσεων
του τραμ
• εκπόνηση μελετών σε οιονδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σχετικά με τα παραπάνω
θέματα
• παροχή υπηρεσιών συμβούλου καθώς και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών πάσης φύσεως
σε οιονδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με τα παραπάνω θέματα
• ενέργεια κάθε άλλης συναφούς, όμοιας ή παρεμφερούς προς τις παραπάνω
δραστηριότητες
Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορούσε:
• να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους
ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς,
• να ιδρύει θυγατρικές με συμμετοχή ή όχι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και να
συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,
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• να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή, ή αλλοδαπή, με όμοιους ή
παρεμφερείς σκοπούς και
• να συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους
οποιεσδήποτε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς της και οποιοδήποτε έργο ή
προμήθεια εξοπλισμού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες και
εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς πραγμάτωση του ως άνω σκοπού
της.
• να λειτουργεί κυλικείο στην έδρα της για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων της.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται νομότυπα και θα τροποποιεί
το παρόν άρθρο, είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της Εταιρείας.

1.3 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια των ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος

&

Δ/νων

Σύμβουλος:

Νικόλαος

Παπαθανάσης.

Μέλη ΔΣ: Παναγιώτης Κύρτσης, Θεόδωρος Ντούφας, Παναγιώτης Παπαχρήστος, Δέσποινα
Πολίτου, Άρης (Αριστόδημος) Τσορώνης, Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος (εκπρόσωπος
εργαζομένων).

2.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω.

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση 2014 και καλύπτουν την περίοδο
1.1 – 31.12.2014. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και των ερμηνειών τους όπως αυτές
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών ΔΠΧΑ (IFRIC) της IASB και έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 31/12/2014.
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Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ημερομηνία υιοθέτησης των ΔΠΧΑ για την απορροφώσα εταιρεία ΑΜΕΛ ΑΕ (νυν ΣΤΑΣΥ)
είναι η 31/12/2009.

2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Δ.Π.Χ.Π.

7,

προσαρμογή

Χρηματοοικονομικά
στο

Δ.Λ.Π.

1,

μέσα

:

Παρουσίαση

Γνωστοποιήσεις
των

και

Οικονομικών

συμπληρωματική
Καταστάσεων

–

Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρμόζεται για την ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)

Το Δ.Π.Χ.Π. 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά
μέσα με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί
την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε
κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει
ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς ( επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον
κίνδυνο αγοράς.) Το Δ.Π.Χ.Π. 7 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές
Καταστάσεις

Τραπεζών

γνωστοποιήσεων

του

και
ΔΛΠ

Χρηματοπιστωτικών
32

Ιδρυμάτων)

(Χρηματοοικονομικά

Μέσα:

και

τις

απαιτήσεις

Γνωστοποιήσεις

και

Παρουσίαση.) Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές
καταστάσεις με τα Δ.Π.Χ.Π.
Η σχετική προσαρμογή του Δ.Λ.Π 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των
κεφαλαίων μιας επιχείρησης, καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών.

ΔΠΧΠ 8 – Λειτουργικοί Τομείς
Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 (Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα). Η πληροφόρηση
που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση
της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Η
πληροφόρηση μπορεί να είναι διαφορετική από ότι παρουσιάζεται στις οικονομικές
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καταστάσεις, επομένως θα πρέπει να δίνονται επεξηγήσεις και συμφωνίες εφόσον
διαφέρουν.

Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες» Τροποποίηση.

Εφαρμόζεται για Ετήσιες Λογιστικές Περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού μιας θυγατρικής εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση,
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5, ακόμα και στην περίπτωση που η Εταιρία, μετά από πώληση,
διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει μελλοντική
εφαρμογή από την ημέρα πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 5. Συνεπώς , οι συμμετοχές σε
θυγατρικές που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενες για πώληση από την στιγμή εφαρμογής
του Δ.Π.Χ.Π. 5 πρέπει να επανεκτιμηθούν. Πρόωρη εφαρμογή της τροποποίησης είναι
αποδεκτή . Σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής, θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και οι
τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008) κατά την
ημέρα εφαρμογής των τροποποιήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 5.

Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 - ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’,
(εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.)

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘ΣΔΛΠ’) δημοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου
2008 το Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιημένο ΔΛΠ 27
‘Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια
σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν
το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία
πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι
αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και
την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα
αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί
όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν
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αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Επιπλέον το τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που
λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές
των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα
επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την
ημερομηνία αυτή και μετά.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 - ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2009.)

Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η
απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με
μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήματος (“total
comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» (“other
comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την
αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε μια τρίτη στήλη στον ισολογισμό. Ο
Όμιλος έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του
καταστάσεων.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 - ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση’ και ΔΛΠ1 ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2009.)

Όσον αφορά στα “Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο” (ή “puttable” μέσο),
αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά
μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά
την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται
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συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών
αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια.

Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 39 - ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση’ και
ΔΠΧΠ 7 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’,
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2009.)

Η τροποποίηση αυτή στο ΔΛΠ 39 επιτρέπει σε μια Εταιρία την επαναταξινόμηση των μηπαραγώγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν
ταξινομηθεί από την Εταιρία στην κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων κατά
την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων σε
συγκεκριμένες περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε μια Εταιρία τη
μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιμα προς
πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισμό της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν
δεν είχε χαρακτηριστεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η Εταιρία έχει την πρόθεση και
την ικανότητα να διατηρήσει αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς
μέλλον. Η τροποποίηση δεν επιτρέπει την επαναταξινόμηση στην κατηγορία εύλογης αξίας
μέσω αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί επαναταξινόμηση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 - ‘Κόστος Δανεισμού’,
(εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2009.)

Με βάση τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάμενο
πρότυπο) για
αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα περιουσιακό
στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισμού που
μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού
στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό
στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη
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χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία
προορίζεται ή για την πώλησή του.

Διερμηνεία 11– Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και μεταξύ Εταιριών του ίδιου Ομίλου
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.03.2007)

Η Διερμηνεία 11 παρέχει οδηγίες για το αν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς
τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση
καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. Για
παράδειγμα οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία του
ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία
προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η
σχετική υπηρεσία παρέχεται.

Διερμηνεία 12– Συμβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements)
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2008)

Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί που παρέχουν
υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα
δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη
Διερμηνεία οι οργανισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως
ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού ή / και ένα ασώματο περιουσιακό στοιχείο.

Διερμηνεία 14 - Πεδίο εφαρμογής ΔΛΠ 19 ‘Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού
Στοιχείου Καθορισμένων Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι
Αλληλεπιδράσεις τους’.
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2008)

Η Διερμηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης του ορίου στο ποσό του
πλεονάσματος που μπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραμμα
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καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζόμενους'. Επίσης,
επεξηγεί πως αυτό το όριο μπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νομική ή συμβατική απαίτηση
ελάχιστης χρηματοδότησης και τυποποιεί την υφιστάμενη πρακτική.

Διερμηνεία 15 Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009)

Σκοπός της Διερμηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο
ζητήματα:
i)Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 ή του
Δ.Λ.Π. 18. ii)Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες
κατασκευής ακινήτων.Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση
των εσόδων και των σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την
κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. Οι συμφωνίες που εντάσσονται
στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνεία 15 είναι οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων.
Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να
περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών.

Διερμηνεία 16, ‘Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Οκτωβρίου
2008).

Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει:
- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο
για την οποία η Εταιρία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική
Εταιρία μπορεί να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας της και του νομίσματος της
εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.
- Οποιαδήποτε Εταιρία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης.
- Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» εφαρμόζεται
για τον καθορισμό του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το
αποθεματικό για συναλλαγματικές διαφορές αναφορικά με το μέσο αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π
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21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος» εφαρμόζεται αναφορικά με το
στοιχείο που αντισταθμίζεται.

Διερμηνεία 17, ‘Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.)

Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέματα:
- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν
βρίσκεται πλέον στη διάθεση της Εταιρίας,
- η Εταιρία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν,
- η Εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και της
λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα
και
- η Εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία που κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό της
διακοπείσας δραστηριότητας. Η διερμηνεία 17 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μηχρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές
που ελέγχονται από κοινού.

Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σπό πελάτες» (σύμφωνα με την
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 31 Οκτώβρη 2009)
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η
οικονομική οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το
οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή
πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα
λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την
απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου.

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά τη χρήση του 2010
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ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών
ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να
αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η
υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες
όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα
συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές

όσο και στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα
δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή
δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών
τίτλων την οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος
αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα
δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους
τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων,
συμμετοχικών τίτλων.
Διερμηνείες που εφαρμόζονται μετά την χρήση του 2010

Διερμηνεία 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς
τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περίοδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιουλίου 2010)
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που
εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη
ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση.

Διερμηνεία 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών,
Ελάχιστο

Απαιτούμενο

Σχηματισμένο

Κεφάλαιο
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(εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις : όταν η οικονομική
οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε
πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις
αυτές επιτρέπουν σε μια τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια
τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1
Ιανουαρίου 2012

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή

μετά την 1η

Ιανουαρίου 2015)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9, έτσι
ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική
αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές
του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο, διότι δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή

μετά την 1η

Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η
χρήσης τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή
ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο
γίνεται χρήση και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
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επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της
παραγωγής»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή

μετά την 1η

Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της
απομάκρυνσης των στείρων υπερκειμένων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής
ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες
πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της
περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν
μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος
(“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε
υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η
διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2011)
Η

παρούσα

τροποποίηση

παρέχει

τις

γνωστοποιήσεις

για

μεταβιβασμένα

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου,
καθώς και για μεταβιβασμένα

χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία που έχουν

αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου, αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη.
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2012)
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των
αναβαλλόμενων

φορολογικών

υποχρεώσεων

και

αναβαλλόμενων

φορολογικών

περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται με τη μέθοδο εύλογης
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αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά
στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του
κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την
υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων
των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των
αναλογιστικών

κερδών

και

ζημιών,

στην

αναγνώριση

του

κόστους

προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από

την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτήν την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον
πληροφόρηση, η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας
οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα
έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην
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οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1
Ιανουαρίου 2014

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με
κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού
συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΠΧΑ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση).
Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2013. Eπιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα
εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:

•

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την
ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό
του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που
υπαγορεύουν τους διαφορετικού τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα
(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο
αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το
δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά
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τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου
να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με
συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης
και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευομένου.

•

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών
εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι
των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και
κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί
του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με
τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.

•

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και
τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή
όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το
ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.

•

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο
πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις».
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία
οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το
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Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις.

•

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσει σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει
τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ
11.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες:
Οδηγίες μετάβασης»

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις
σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή
συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που
προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12.
Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες
οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία Εταιρία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από
την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον
ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων
θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις
γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια Εταιρία επενδύσεων.
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ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων»

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός
περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει
αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις
σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί
ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η
ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με
απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated)
προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων
ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 Ιουνίου
2014)
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που
έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία
διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης
σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η
οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με
εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια
συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1
Ιανουαρίου 2015
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018)

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που
εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της
λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης
της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να
εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2017)

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες, ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων
και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία
οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή
υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016)
Το ΣΔΛΠ έχει προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής ρύθμισης
και σχεδιάζει να δημοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του 2014. Εν
αναμονή των αποτελεσμάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες
τιμές, το ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14 ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14
επιτρέπει σε εκείνους που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, να συνεχίσουν να
αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προηγούμενου πλαισίου λογιστικών αρχών, όταν υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ.
Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ
και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιμολογιακής
ρύθμισης να παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονομική οντότητα που
παρουσιάζει ήδη οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν δύναται να
εφαρμόσει το πρότυπο αυτό. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2010-2012
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται
σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
•

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει
διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
•

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα, το οποίο πληροί τον
ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση
ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά
μέσα: Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό
και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
•

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την
συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
•

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις
όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
•

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
•

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία
Εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή
στην μητρική Εταιρία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2011-2013
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2015)
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται
σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
•

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του
σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
•

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή
σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων)
εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
•

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν
είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς Εταιρίας ή κοινοπραξίας»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του
ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός
επενδυτή και μιας συγγενούς Εταιρίας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των
τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής
που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό
κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα
οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων
και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς
όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μία
‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της
σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την
δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης
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των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή
τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την
λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που
παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση
ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016)
Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών,
όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να
λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια.
Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες
παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο
της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης
ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012-2014
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(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε
τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση
και διακοπείσες δραστηριότητες»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων)
αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή» ή
το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
•

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της
τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες
περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
•

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι
το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.

•

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται
οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο
πρότυπο.
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2.3. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη
διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα
δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την
γνωστοποίηση

ενδεχόμενων

απαιτήσεων

και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων
κατά την περίοδο αναφοράς.

Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην
εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και
των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις
συγκεκριμένες συνθήκες.

Κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις: Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να
εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν
είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι
σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και τα αποτελέσματα
και η οποία απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης,
συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση
υποθέσεων, οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή
βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με
ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες
συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να
αλλάξουν στο μέλλον.

Φόροι εισοδήματος: Η Εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Σημαντικές
εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς
και για τον καθορισμό των σχετικών προβλέψεων. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
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αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα
οφείλονται επιπλέον φόροι.
Επίσης η Εταιρεία επιμετρά τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις οι οποίες αντανακλούν τις επακόλουθες
φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία, κατά το
τέλος της περιόδου αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.
Κατά την εν λόγω επιμέτρηση προέκυψε ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
είναι μεγαλύτερες από τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Η διαφορά αυτή δεν
αναγνωρίστηκε διότι εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο εισόδημα στο
μέλλον για να ανακτηθεί.

Ενδεχόμενα γεγονότα: Η Eταιρία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση αξιολογεί τις σχετικές υποθέσεις
και για διακανονισμούς που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση
της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2014 και έχει σχηματίσει πρόβλεψη για την ενδεχόμενη
ζημιά. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις
δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις, είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους
νόμους και τους κανονισμούς και η έκβαση αυτών των υποθέσεων μπορεί να διαφέρει από
τις αρχικές εκτιμήσεις. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να
οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας στο
μέλλον.

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων: Η Εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των
αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της
περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της Εταιρειας
εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν
την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων.

Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων: Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά
τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ανακτήσιμα ποσά των
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απαιτήσεων

βασίζονται

σε

αντικειμενικές

ενδείξεις,

οικονομική

κατάσταση

αντισυμβαλλόμενου καθώς και προηγούμενη εμπειρία.

3.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και τις
οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες :

(α) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα τεχνικά έργα της Εταιρίας απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάσει
εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις
και πιθανές απαξιώσεις της αξίας των παγίων.
Τα υπόλοιπα πάγια απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους.
Το κόστος κτήσης των ενσώματων παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτόμενες
δαπάνες για την απόκτηση

των

στοιχείων.

Όλες

οι

μεταγενέστερες

δαπάνες

καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά
οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος
τους

μπορεί

να

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων

καταχωρείται στα αποτελέσματα των χρήσεων που πραγματοποιούνται.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος
κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο
κόστος

μισθοδοσίας του προσωπικού που συμμετέχει στην κατασκευή, το κόστος

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα
οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην
ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Κτίρια

από 12,5 έως 50 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός

από 5 έως 20 έτη

Τροχαίο υλικό & άλλα μέσα μεταφοράς

από 10 έως 25 έτη
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Λοιπός εξοπλισμός

από 4 έως 10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι
διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
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.

(β) Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποσκοπούν στην αποκόμιση ενοικίων, στην κεφαλαιακή
ενίσχυση ή και στα δύο. Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα
εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα
δύο) τα οποία κατέχονται από την εταιρία, είτε για να αποκομίζει μισθώματα από την
εκμίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα
δύο.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο
είναι προσαυξημένο με όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την
απόκτησή τους (π.χ. συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, φόροι μεταβίβασης).
Η εταιρεία επέλεξε να αποτιμά τις επενδύσεις σε ακίνητα με βάση την εύλογη αξία.
Σύμφωνα με την πολιτική αυτή η εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα είναι η τιμή στην
οποία το ακίνητο μπορεί να ανταλλαχθεί μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μια
συνήθη εμπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία εξαιρεί μια εκτιμημένη τιμή προσαυξημένη ή
μειωμένη εξαιτίας ειδικών όρων ή περιστάσεων, όπως

ασυνήθιστη χρηματοδότηση,

πώληση με συμφωνία επαναμίσθωσης, ειδικές αντιπαροχές ή παραχωρήσεις που
γίνονται από οποιονδήποτε σχετίζεται με την πώληση. Κάθε κέρδος (ή ζημιά) που
προκύπτει από μεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά αποτέλεσμα και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει.
Προσδιοριστικός παράγοντας της εύλογης αξίας είναι η τρέχουσα τιμή σε μια ενεργό αγορά
για όμοια ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και στην ίδια κατάσταση.
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(γ) Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται άδειες λογισμικού και το δικαίωμα
χρήσης παγίων στοιχείων (σήραγγες), τα οποία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής
απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
κυμαίνεται από 4 έως 50 χρόνια. Οι αποσβέσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων
περιλαμβάνονται στο κονδύλι

«Κόστος Πωληθέντων» ενώ και οι αποσβέσεις των

λογισμικών στο κονδύλι «Έξοδα Διοίκησης» της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(δ) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
(συμπεριλαμβανομένων των ασώματων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζημία
απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία
τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά
απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής
πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή
πρόσοδος

από

την

πώληση

ενός

περιουσιακού

στοιχείου

στα

πλαίσια

μίας

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση
ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε
προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία
ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων 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
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αναγνωρίζεται ως έσοδο.

Η Διοίκηση όπου υπήρχαν ενδείξεις για απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
υπολόγισε τα ανακτήσιμα ποσά και έκανε τις σχετικές τακτοποιήσεις οι οποίες αναλύονται
σε επόμενο σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης.

(ε) Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.

Αρχική Αναγνώριση: Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία
της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία γίνεται συμβατικό
μέρος του χρηματοοικονομικού μέσου.
Τα

χρηματοοικονομικά

υποχρεώσεις

στοιχεία

του

ενεργητικού

και

οι

χρηματοοικονομικές

αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα

επιρριπτόμενων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε χρηματοοικονομικό στοιχείο του οποίου η
εύλογη αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα.

Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων: Τα χρηματοοικονομικά μέσα της
Εταιρίας περιλαμβάνουν:

i.

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις: Περιλαμβάνουν

μη παράγωγα

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές,
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία
«Δάνεια και Απαιτήσεις». Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη
αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική
απόδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με
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βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Στην κατηγορία αυτή δεν
περιλαμβάνεται οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην
επιχείρηση

για

λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. Οι

απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό, εκτός από εκείνες με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία
ισολογισμού, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα

μη κυκλοφορούντα στοιχεία του

ενεργητικού.

ii. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
διαθεσίμων περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής
ρευστότητας και τραπεζικές καταθέσεις και υπόκεινται σε ελάχιστο κίνδυνο εύλογης
αξίας.

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία της μετοχής της Εταιρίας.
Τα τυχόν έξοδα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται, καθαρά από φόρους,
αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως μείωση του προϊόντος έκδοσης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο
Εταιρείας μετά τη συγχώνευση ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων
ενός εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα έξιλεπτών
(1.201.086.205,86€) και ενσωματώνεται σε μια (1) ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας
ενόςδισεκατομμυρίου διακοσίων ενός εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων
πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1.201.086.205,86€).

(στ) Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού
κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει
τα κόστη σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία του
γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος
κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή
πώλησης σε κανονική επιχειρηματική διαδικασία, μειωμένη κατά το κόστος ολοκλήρωσης
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και κατά τα έξοδα διάθεσης.
Σχηματίζονται επαρκείς προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα. Οι μειώσεις της αξίας των
αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται.

(ζ) Επιχορηγήσεις
Η Εταιρία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα
εξής κριτήρια:
 υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται
να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και
 πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο
συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα
αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εκείνων που αποσβένονται την επόμενη χρονιά και
περιλαμβάνονται στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι επιχορηγήσεις που αποζημιώνουν την Εταιρία για πραγματοποιηθείσες δαπάνες
καταχωρούνται,

ως

έσοδο,

με

συστηματική

βάση

στην

ίδια

περίοδο

που

πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες επιχορήγησης.

(η) Παροχές σε εργαζομένους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/1920 η Εταιρία καταβάλλει αποζημιώσεις στους
αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα
με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό
για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή, τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα 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). Σύμφωνα με τα ΔΛΠ
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19, το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παρουσών αξιών των
συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα πρέπει να
προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας
εταιρικά ομόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει μικρό βάθος, τότε
το προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις
τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων. Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο
πρέπει να αντανακλά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.

(θ) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσα, νομική ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή
πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του
ποσού.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις ρήτρες λήξης μισθώσεων και τις
παροχές εξόδων υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εταιρεία
δεσμεύεται νόμιμα ή τεκμαιρόμενα στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος
αναδιάρθρωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η
πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

(ι) Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην Εταιρία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα.

Η αναγνώριση εσόδων γίνεται ως εξής:
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 Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα της Εταιρίας κύρια προέρχονται από συγκοινωνιακές
υπηρεσίες. Τα ανωτέρω έσοδα κατά παγία τακτική λογίζονται με την πώληση των
εισιτηρίων και όχι με την ακύρωσή τους από τον πελάτη.

 Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και
ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον
αγοραστή.

 Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής
αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των
απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο
είναι

η

παρούσα

αξία

των

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών

προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με
το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

 Έσοδα από αντισταθμιστική καταβολή: Με το άρθρο 5 του Ν.2669/98 καθοριζόταν η
διαδικασία επιδότησης του εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών που βασιζόταν στη
λογική ότι η πολιτική του φθηνού εισιτηρίου αποτελεί κοινωνική παροχή προς τον
επιβάτη. Ο τρόπος υλοποίησης της παραπάνω διαδικασίας έχει σημαντικές συνέπειες
στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. αφού :

(i) με το άρθρο 5, παρ. 5 του Ν.2669/98 καθόριζε ότι :«Η διαφορά του λειτουργικού
κόστους και του καθοριζόμενου κάθε φορά κομίστρου, όπως προσδιορίζεται αυτό με
την τιμολογιακή πολιτική, αποτελεί κοινωνική παροχή, η οποία αντισταθμίζεται με την
καταβολή της διαφοράς (αντισταθμιστική καταβολή) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό»

(ii) η παράγραφος 18 του ίδιου άρθρου του Ν. 2669/98 προέβλεπε ότι εφόσον η
αντισταθμιστική καταβολή για δημοσιονομικούς λόγους δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου
με επιδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, θα καλύπτεται με δάνεια που
χορηγούνται με την εγγύηση του Ελλ. Δημοσίου.

Ο συνδυασμός των παραπάνω διατάξεων και το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της
οφειλόμενης αντισταθμιστικής καταβολής καλύπτεταιι με δάνεια που χορηγούνται με
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την εγγύηση του Ελλ. Δημοσίου

έχει σημαντικές συνέπειες στην εμφάνιση της

πραγματικής οικονομικής κατάστασης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. τόσο στο σύνολό του όσο
και σε κάθε μία από τις εταιρίες του, αφού η απαίτηση του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. από το Ελλ.
Δημόσιο μετατρέπεται ουσιαστικά σε υποχρέωση προς τους δανειστές του.

(ια) Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την χρήση που πραγματοποιείται, εκτός
από την περίπτωση της κεφαλαιοποίησης τέτοιου κόστους και όταν εμπίπτει στην
επιτρεπόμενη εναλλακτική αντιμετώπιση του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού».

Τα έξοδα από τόκους δανεισμού αναγνωρίζονται στα «Χρηματοοικονομικά έξοδα» της
κατάστασης αποτελεσμάτων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η μέθοδος του
πραγματικού επιτοκίου είναι μία μέθοδος υπολογισμού του αποσβεσμένου κόστους ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και επιμερισμού
των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό
επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις
μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού
μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. Κατά τον υπολογισμό του
πραγματικού επιτοκίου, η οικονομική οντότητα θα υπολογίζει τις ταμιακές ροές
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συμβατικούς όρους που διέπουν το χρηματοοικονομικό
μέσο (για παράδειγμα, προπληρωμές) αλλά δεν θα λαμβάνει υπόψη μελλοντικές
πιστωτικές ζημίες. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και οι μονάδες που
καταβλήθηκαν ή ελήφθησαν μεταξύ των συμβαλλόμενων που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του πραγματικού επιτοκίου, τα κόστη συναλλαγής και κάθε επαύξηση ή έκπτωση
(δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις).

(ιβ) Φορολογία εισοδήματος
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2238/94.
Διενεργήθηκε το σύνολο των

αναβαλλόμενων φορολογικών

υποχρεώσεων από

προσωρινές διαφορές (από αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας - οικόπεδα, κτίρια - κατά
την ημερομηνία μετάβασης στην εύλογη αξία ως τεκμαιρόμενο κόστος, από διαφορές
λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων, κλπ) . Επίσης διενεργήθηκε αναβαλλόμενη

67

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

φορολογική απαίτηση (από διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων, από διαφορά
λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων από διαφορές προβλέψεων και απομειώσεων
περιουσιακών στοιχείων και από αναγνωριζόμενη φορολογικά ζημία κατά το μέρος που
εκτιμάται ότι θα ανακτηθεί.

(ιγ) Μετατροπή ξένων νομισμάτων
Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς: Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρίας



είναι το Ευρώ και κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.

Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ



βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις
και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της
ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές
(και από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο
νόμισμα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός των περιπτώσεων που
καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισμένες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.

(ιδ) Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως

επιχειρηματικός

τομέας

ορίζεται

μια

ομάδα

περιουσιακών

στοιχείων

και

δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους
και αποδόσεις διαφορετικές από αυτές άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός
τομέας ορίζεται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες
τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικές από αυτές άλλων τομέων
που λειτουργούν σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας δεν υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους ή αποδόσεις
μεταξύ τους και το σύνολο των πωλήσεών της διενεργείται εντός της Ελλάδας.

(ιε) Μισθώσεις
Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία είναι μισθωτής

i)

Λειτουργική μίσθωση

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από
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τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται

για

λειτουργικές

μισθώσεις,

συμπεριλαμβανομένων

των

προκαταβολών, (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή)
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, με τη σταθερή μέθοδο, αναλογικά κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης.

ii) Χρηματοδοτική μίσθωση
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία αναλαμβάνει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και
οφέλη

της

ιδιοκτησίας

ταξινομούνται

ως

χρηματοδοτικές

μισθώσεις.

Οι

χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη
χαμηλότερη τιμή μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας
αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης
και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο
στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς το
μισθωτή, καθαρή από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζεται στον ισολογισμό ως
υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά έξοδα
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

(ιστ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρούνται με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(ιζ) Αναγνώριση εξόδων
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα

αποτελέσματα ως

έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε
δεδουλευμένη βάση.

(ιη) Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών/ (ζημιών)
της Εταιρίας με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της
χρήσης, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράζονται από αυτή (ίδιες
μετοχές).
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Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του
σταθμισμένου μέσου όρου των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας

κατά τη

διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές μετοχές.
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα
προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή να είναι ίδια.

(ιθ) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισμό, μόνο όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού
των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει ο
διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ρευστοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και ο
διακανονισμός της υποχρέωσης να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα.

4.

4.1.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κύκλος εργασιών

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €

31/12/2014

31/12/2013

Έσοδα από μεταφορά επιβατών
Έσοδα από πάρκινγκ
Πρόσθετα έσοδα
Σύνολο

126.985.942
695.740
2.056.583
129.738.265

121.321.136

Λοιπά Έσοδα
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

5.627
5.627
129.743.892

11.409

772.176
1.663.505

123.756.816

11.409
123.768.225

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014
ανήλθε σε 2463 εργαζόμενους, αντίστοιχα με την προηγούμενη χρήση 2013 που
ανερχόνταν σε 2.490 εργαζόμενους.
Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
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Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Ποσά σε €

31/12/2014

Μισθοί,ηµεροµίσθια & επιδόµατα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές
Σύνολο

4.2.

31/12/2013

57.329.192,51
16.935.077,47

54.651.505
17.004.925

5.358.980

3.783.511

79.623.250

75.439.940

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις που βάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:

31/12/2014
Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις μηχανημάτων
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
και σιδηροδρομικών οχημάτων
Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο αποσβέσεων

4.3.

Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία
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31/12/2014
Ποσά σε €
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως
έξοδο
Κόστος Αποσβέσεων παγίων
Ενοίκια

Κόστος πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Έξοδα ∆ιάθεσης

Σύνολο

2.494.755

0

0

2.494.755

25.197.527

4.409.567

1.889.815

31.496.909

2.144.961

375.368

160.872

2.681.202

17.563.742

3.073.655

1.317.281

21.954.678

Υδρευση

212.480

37.184

15.936

265.600

Τηλεπικοινωνίες

381.917

66.835

28.644

477.396

Ασφάλιστρα

708.578

124.001

53.143

885.722

3.412.307

597.154

255.923

4.265.384

546.268

95.597

40.970

682.835

4.237.508

741.564

317.813

5.296.885
79.623.250

Ηλεκτρικό ρεύµα

Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

63.698.600

11.147.255

4.777.395

Αµοιβές& έξοδα τρίτων

2.469.461

432.156

185.210

3.086.826

∆απάνες ασφάλειας και φύλαξης

1.677.235

293.516

125.793

2.096.543

∆απάνες καθαρισµού

5.558.170

972.680

416.863

6.947.712

∆ιάφορα έξοδα

4.475.473

783.208

335.660

5.594.341

Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

-142.865

0

0

-142.865

134.636.117

23.149.740

9.921.317

167.707.174

0

0

0

31/12/2013
Ποσά σε €
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως
έξοδο
Κόστος Αποσβέσεων παγίων
Ενοίκια

Κόστος πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Έξοδα ∆ιάθεσης
1.880.359
26.484.149

Σύνολο
1.880.359

4.634.726

1.986.311

33.105.186

1.374.670

240.567

103.100

1.718.338

16.415.731

2.872.753

1.231.180

20.519.663

Υδρευση

298.809

52.291

22.411

373.511

Τηλεπικοινωνίες

369.347

64.636

27.701

461.684

Ασφάλιστρα

995.467

174.207

74.660

1.244.334

3.707.210

648.762

278.041

4.634.013

455.880

79.779

34.191

569.849

4.720.520

826.091

354.039

5.900.650
75.497.821

Ηλεκτρικό ρεύµα

Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

60.398.257

10.569.695

4.529.869

Αµοιβές& έξοδα τρίτων

2.687.446

470.303

201.558

3.359.308

∆απάνες ασφάλειας και φύλαξης

1.421.391

248.744

106.604

1.776.739

∆απάνες καθαρισµού

5.181.926

906.837

388.644

6.477.407

∆ιάφορα έξοδα

4.250.839

743.897

318.813

5.313.548

22.533.287

9.657.123

162.591.475

Ιδιοπαραγωγή

-240.935,34

Σύνολο

130.401.065

4.4.

Λοιπά έξοδα
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Ποσά σε €
Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις
Ζηµιές από κλοπή - υπεξαιρέσεις εισιτηρίων
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αστική ευθύνη
Πρόβλεψη για καθυστερηµένες ασφαλιστικές εισφορές
Πρόβλεψη για δηµοσιονοµική διόρθωση
Τόκοι υπερηµερίας κλπ
Φόροι και Φορολογικά πρόστιµα - προσαυξήσεις προηγούµενων
χρήσεων

31/12/2014
720
9.501
0
1.351.217
958.936
1.000.000
0
106
15.456
1.032.869
258.514
665.890
860.281
5.854
6.159.343

Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Επιδικασµένοι τόκοι
Αποζηµιώσεις απολύσεως
Έκτακτα και ανόγανα έξοδα
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Σύνολο

4.5.

3.129
13.170
331.286
0
0
0
7.773
17.031
495.247
1.096.949
510.736
1.150.597
1.090.370
0

4.716.288

Λοιπά έσοδα

Ποσά σε €

31/12/2014
3.120.880
3.773.324
0
0
437.391
4.142,40
0
1.034.011
53.970
1.113.231
0
332.781
9.869.730

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια κτιρίων τεχνικών έργων
Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕ∆
Έσοδα κυλικείου
Λοιπές προµήθειες - µεσιτίες
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών ρητρών - τόκοι υπερηµερίας
Έσοδα από πωλήσεις παγίων
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγ χρήσεων
Λοιπά έσοδα προηγ χρήσεων
Έσοδα από αναλογούσες αποσβέσεις
Επιστροφή χρηµάτων από γενικό λογιστήριο του κράτους
∆ιάφορα έσοδα

Σύνολο

4.6.

31/12/2013

31/12/2013
3.178.405

3.987.242
200.895

13.227
343.608
8.676
0

1.297.955
85.907
1.083.077
2.335.212
615.020

13.149.224

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2014

Έξοδα τόκων πρόβλεψης αποζηµιώσεως προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
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378.901

31/12/2013
351.478

24.871

15.988

403.772

367.466

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

4.7.

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά
αναλύονται ως εξής:

έσοδα

της

Εταιρίας

Ποσά σε €

31/12/2014

31/12/2013

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων εσωτερικού και
λοιπά έσοδα κεφαλαίων

1.107.562

598.594

Σύνολο

1.107.562

598.594

4.8.

Φόρος εισοδήματος

Ποσά σε €
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιποί μη ενσ. στο λειτουργικό κόστος φόροι
Σύνολο
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31/12/2014
2.877.438

31/12/2013
21.525.105

0

617.773

2.877.438

22.142.879

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

4.9.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Κόστος κτήσεως
Αξία κτήσεως
Απογραφή 31.12.2013
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές /
μεταφορές
Υπόλοιπο 31.12.2014

Γήπεδα
405.491.705

Κτίρια Εγκαταστάσεις Τεχνικά Έργα
251.214.722

Επενδυτικά
Ακίνητα

Μηχανήματα και λοιπός
μηχανολογικός Εξοπλισμός

15.123.500

6.039.475

405.491.705

Σωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 31.12.2013
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2014

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

415.320.246

246.141.195

37.738.711

3.138.570

39.418

0

262.106

3.011.601

1.374.168.650
9.352.600

257.254.197

15.123.500

-18.000
415.341.664

246.141.195

38.000.817

-6.002.029
148.143

-6.020.029
1.377.501.221

36.550.856

0

121.224.605

126.702.907

35.587.292

0

13.236.687

9.211.489

1.052.066

42.229.777

0

-17.250
134.444.042

135.914.396

36.639.358

0

320.065.660
29.179.164
-17.250
349.227.575

5.678.921

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31.12.2013

405.491.705

214.663.866

15.123.500

294.095.641

119.438.288

2.151.419

3.138.570

1.054.102.989

Κατά την 31.12.2014

405.491.705

215.024.420

15.123.500

280.897.622

110.226.798

1.361.459

148.143

1.028.273.647
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ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

4.10.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άϋλα στοιχεία της Εταιρίας αφορούν λογισμικά προγράμματα και δικαιώματα χρήσης
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Η ανάλυση των άϋλων στοιχείων του ενεργητικού σε
επίπεδο Εταιρίας έχει ως εξής:

Παραχω ρήσεις
& ∆ικαιώ µατα
πνευµατικής
Ιδιοκτησίας

Αξία κτήσεως
Απογραφή 31.12.2013

Λογισμικά
προγράμματα

44.728.146

3.523.250

44.728.146

3.592.978

48.251.397
0
69.728
48.321.124

18.960.206

3.333.011

22.293.217

Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014

Σύνολα

69.728

Σω ρευµένες αποσβέσεις

Απογραφή 31.12.2013
Αποσβέσεις σωρευμένες
από απορροφούσες
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο31.12.2014

0

0

2.230.359

87.400

21.190.565

3.420.411

0
2.317.759
24.610.976

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31.12.2013

25.767.940

190.240

25.958.180

Κατά την 31.12.2014

23.537.581

172.567

23.710.148

Δεν υπάρχουν βάρη, επί των άυλων παγίων στοιχείων .
Δεν υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση άυλων παγίων.

4.11.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις οι οποίες πρόκειται να επιστραφούν
μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.

∆οσµένες εγγυήσεις
Σύνολο

4.12.

31/12/2014
2.226.236
2.226.236

Αποθέματα
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31/12/2013
2.014.351
2.014.351

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)
Η ανάλυση των αποθεµάτων του Εταιρίας παρατίθεται ως ακολούθως:
Ποσά σε €

31/12/2014

Παραγωγή σε εξέλιξη

31/12/2013

3.593,21
12.556,87
87.293,37
90.618,58
5.535.518,23 5.229.486,14
36.875.451,61 36.203.840,46
21.643,14
19.581,99
10.363,60
11.456,20

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Aναλώσιµα Υλικά
Ανταλλακτικά παγίων
Παγια Αποθηκης
Αποθεµατα υποκ/των κεντρων
Συνολική αξία
Μείον : Προβλέψη υποτίµησης
Τελική αξία

42.533.863

41.567.540

141.555

141.555

42.392.308

41.425.985

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των αποθεμάτων της Εταιρίας έναντι δανεισμού ή
άλλων υποχρεώσεων.

4.13.

Απαιτήσεις από πελάτες

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για την
Εταιρία παρατίθεται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Πελάτες Εσωτερικού
Πελάτες Εξωτερικού
Ελληνικό Δημόσιο - Δημόσιες Επιχειρήσεις
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Γραμμάτια σε χαρτοφυλάκιο
Απαιτήσεις από ενοικιαστές
Πελάτες επισφαλείς
Σύνολο απαιτήσεων
Μείον : Απομείωση απαιτήσεων
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

4.14.

31/12/2014
3.378.399
2.354.859
13.655.443
683.945
448.511
28.342
847.757
126.443
21.523.699
5.099.578
16.424.121

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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31/12/2013
3.545.842
2.354.859
11.084.907
1.104.065
448.511
70.815
847.757
126.443
19.583.200
4.835.996
14.747.204

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

Ποσά σε €
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Χρηματικές διευκολύνσεις
Δάνεια προσωπικού
Προκαταβολές προσωπικού
Λογαριασμοί προς απόδοση
Προκαταβολές Προμηθευτών
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Μείον : Προβλέψη απομείωσης λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

4.15.

31/12/2014
499.712
1.067.530
9.964.348
395.381
0
494.313
301.116
312.696
1.847.386
14.882.482
219.644
14.662.838

31/12/2013
197.186
1.086.686
31.471.002
2.555.115
21.151
421.759
215.751
273.191
1.901.645
38.143.487
826.094
37.317.393

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας και τραπεζικές
καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Διαθέσιμα στο ταμείο
Τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

4.16.

1/1/2014
31/12/2014

1/1/2013
31/12/2013

3.541.407
17.668.124
21.209.531

3.218.973
28.362.994
31.581.966

Μετοχικό κεφάλαιο

Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από μία μετοχή, ονομαστικής αξίας
€ 1.201.086.206 η οποία ανήκει στον ΟΑΣΑ.
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ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

Αριθμός
μετοχών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

Κοινές μετοχές
1

1.201.086.206

Μεταβολή χρήσεως

0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

4.17.

1

1.201.086.206

Αποθεματικά

Τακτικό
Αφορολόγητα
αποθεµατικ αποθεµατικά ειδικών
ό
διατάξεων νόµων

Υπόλοιπα 1/1/2013
Κινήσεις χρήσεως 2013
Υπόλοιπα 31/12/2013
Κινήσεις χρήσεως 2014
Υπόλοιπα 31/12/2014

8.197

35.731

8.197
8.197

Αποθεµατικό Ν
4199 άρθρο 100

Χρεωστικό
υπόλοιπο από
την εφαρµογή
της διάταης της
παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν
3920/2011

Αποθεµατικά
ειδικών
φορολογιτέων
εσόδων

Σύνολο

35.731

0
810.307.140
810.307.140

0
-15.909.206
-15.909.206

0
43.928
14.808 794.412.742
14.808 794.456.670

35.731

810.307.140

-15.909.206

14.808 794.456.670

1

Xρεωστικό υπόλοιπο συνολικού ποσού € 15,9 εκ. που προέκυψε από την εφαρμογή της
διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3920/2011 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4
παρ. 13 του Ν.4038/2011 και προβλέπει, σχετικά με τη μητρική εταιρεία ΟΑΣΑ και τις
εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, ότι: «Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό
αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη
διαφόρων υποχρεώσεων του μέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου
απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ που δημιουργήθηκαν, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του N.2669/1998 και των άρθρων 20 και 25 του
ν.2072/1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Το απομένον υπόλοιπο ποσό των μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2010 απαιτήσεων του ΟΑΣΑ από το Δημόσιο διαγράφεται από τις οικονομικές
καταστάσεις και καθίσταται εκ μέρους των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ μη απαιτητό»

4.18.

Μελλοντικά Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
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ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)
Μελλοντικά Έσοδα Κρατικών Επιχορηγήσεων
Υπόλοιπα 1/1/2014 & 1/1/2013
Επιχορήγηση αμαξοστασίου Σταθμού Αττικής &
γεφυρών
Δημοσιονομική διόρθωση
Προσαρογή αποσβέσεων επιχορηγήσεων λόγω
δηοσιονοικής διόρθωσης
Επιχορήγηση λείανσης γραμμών
Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπα 31/12/14 & 31/12/2013

4.19.

31/12/2014
55.570.865

31/12/2013
54.148.585

0,00
0

0
-835.293

0
1.684.000
-1.113.231
56.141.634

60.650
3.280.000
-1.083.077
55.570.865

Προβλέψεις

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Ποσά σε €
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Αναλογιστικό κέρδος/ ζημία
Κόστος τερματικών παροχών
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

Δαπάνη που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων
Αναλογιστικά κέρδη
Κόστος τερματικών παροχών

Λοιπές Προβλέψεις

80

1/1/2014
31/12/2014

1/1/2013
31/12/2013

9.472.522
722.611,00
378.901,00
-526.942,00
254.552,00
30.899,00
10.332.543

8.786.962
487.437
351.478
-502.177
348.822
0
9.472.522

1/1/2014
31/12/2014

1/1/2013
31/12/2013

722.611
378.901
254.552
30.899
1.386.963

487.437
351.478
348.822
0
1.187.737

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)
Ποσά σε €
Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2014
Μεταβολή χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες
Λογιστική αξία την 1/12/2014

4.20.

Προβλέψεις για
Πρόβλεψη για πιθανή ζημία
πιθανή ζημία από
από δημοσιονομικές
αξιώσεις τρίτων
διορθώσεις (επιχορ. έργα)
869.781
0
35.606
1.000.000
0
0
905.387
1.000.000

Λοιπές προβλέψεις

Υπόλοιπο

408.638
2.274.547
0
2.683.185

1.278.419
3.310.153
0
4.588.572

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:

31/12/2014
868.108
868.108

Ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων
Σύνολο

4.21.

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση
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31/12/2013
753.606
753.606

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης
Διαφορά αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης υποχρέωσης
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση/(Υποχρέωση)

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναλύεται:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Πρόβλεψη αποζ. προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις για έξοδα και αποζημιώσεις
Αναβαλλ. Φορ. απαίτηση από αναγνωριζόμενες προς
μελλοντική έκπτωση φορολογικές ζημίες

Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναλύεται:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και αύλα περιουσιακά
στοιχεία
Πρόβλεψη αποζ. προσωπικού

4.22.

31/12/2014
1.744.667
95.338.793

31/12/2013
1.562.133
92.345.004

-93.594.126
-93.594.126

-90.782.871
-90.782.871

-69.348.459

-69.348.459

0
36.804
1.707.862
0
0

0
36.804
1.496.397
0
28.931

0
1.744.667

0
1.562.133

94.503.957
834.836
95.338.793

90.476.208
1.868.796
92.345.004

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας
αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Προμηθευτές Εσωτερικού
Προμηθευτές Εξωτερικού
Ελληνικό Δημόσιο και Δημόσιες Επιχειρήσεις
Λοιποί προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών & παρακρατήσεις εγγυήσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

4.23.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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31/12/2014
14.681.606
1.047.213
812.211
5.039.194
58.191
21.638.414

31/12/2013
14.995.327
0
2.746.535
9.557.918
88.559
27.388.339

ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ης
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της 31
η
∆εκεµβρίου 2014 (για την περίοδο από 1
η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιποί φόροι (πλήν φόρου εισοδήματος)
Δεδουλευμένα έξοδα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Αγορές υπό παραλαβή
Υποχρεώσεις προς λοιπές εταιρείες συγκοινωνιών - υποδομών
Πιστωτές εξωτερικού
Οργανισμοί κοινής ωφελείας
Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

31/12/2014
538.697
2.139.639
997.786
4.326.233
3.048.570
121.900
54.850.642
4.531
9.387.419
34.012
75.449.430

31/12/2013
1.019.276
2.309.956
971.874
4.487.020
2.657.951
121.900
57.137.162
250.531
30.002.183
42.680
99.000.533

5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η Εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εμπορικές
απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες του.
Πολιτική της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραμένει να μην
ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει
και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίοι
συνοψίζονται πιο κάτω.

(α) Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζημιές / βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισμό και περιβάλλον
(ασφαλιστική κάλυψη): Οι δραστηριότητες της Εταιρίας αντιμετωπίζουν κινδύνους που
μπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα όπως μεταξύ άλλων, ατυχήματα,
τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόμενους ή/και τρίτους), βλάβες στο
περιβάλλον, ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν
να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης
εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα. Λαμβάνονται βέβαια όλα τα απαραίτητα προληπτικά
μέτρα ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και παράλληλα
συνάπτονται τα ενδεδειγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί
το ενδεχόμενο το ύψος των υποχρεώσεων των Εταιρειών της Εταιρίας από τέτοιου είδους
αρνητικά γεγονότα να υπερβαίνει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που θα λάβουν, με
συνέπεια μέρος των εν λόγω προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί να καλυφθεί
από τις ίδιες.
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(β) Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Κίνδυνος επιτοκίου: Δεν υπάρχουν δάνεια κατά συνέπεια η εταιρία δεν εκτίθεται σε
κίνδυνο επιτοκίου.
Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος: Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ
τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές
λοιπών νομισμάτων έναντι του Ευρώ.
Επίσης, κατά την 31.12.2014

δεν υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα και δανειακές

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος
το αντισυμβαλλόμενο μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν
αυτά προκύπτουν. Ο κίνδυνος αντιμετωπίζεται με την παρακολούθηση της έγκαιρης
είσπραξης των απαιτήσεων ενώ στη περίπτωση που πιθανολογείται η μη είσπραξη
απαιτήσεων έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της
διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων.

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
(α) Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις συνδεμένων μερών
Απαίτηση από ΟΑΣΑ: 85.919,82
Υποχρέωση προς ΟΣΥ: 1.684.074,60
(β) Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών

1/1/2014
31/12/2014

Ποσά σε €
Αμοιβές μελών ΔΣ
Μισθοί μελών Διοίκησης & Διευθυντικών στελεχών και
έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Σύνολο
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68.640
1.040.786
1.109.426
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7. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δικαστικές υποθέσεις
Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η τελική έκβαση των οποίων δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις που
περιγράφονται στην ενότητα «Λοιπές προβλέψεις» καλύπτουν υποθέσεις οι οποίες έχουν
οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα ή υποθέσεις όπου πιθανολογείται ότι θα προκύψει ζημία
στο μέλλον.
Δεσμεύσεις για επενδυτικά προγράμματα
Οι μόνες δεσμεύσεις για επενδυτικά προγράμματα είναι αυτές που αφορούν τα ενσώματα
πάγια στοιχεία της Εταιρίας και αναφέρονται στην σημείωση υπ’ αριθμ. 8 (οριστικοποίηση
του ύψους της χρηματοδότησης μέσω του Ε.Σ.Π.Α. για το έργο «Ανακαίνιση υποδομής –
επιδομής γραμμής και ενίσχυσης της σήραγγας από ΟΜΟΝΟΙΑ έως ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ»)

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να
αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική προσαρμογή των
οικονομικών καταστάσεων ή

γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος Του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Μέλος Δ.Σ.

& Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαθανάσης

Θεόδωρος Ντούφας
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ΑΔΤ Χ206024

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντώνιος Παυλόπουλος
ΑΔΤ ΑΒ 512411
ΑΡ.ΑΔ. 16093 /Α΄ΤΑΞΗΣ
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