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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας

«ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της συγγενής της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη  κατάσταση

οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την

ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές

επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις

εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η

κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων

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 εταιρικές και ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
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εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής

παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά

τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας

γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της συγγενής

της, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού

Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των

οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13601

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο IGI Ποσειδών έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη διαφόρων έργων αγωγών με σκοπό να αυξήσει της

διαθέσιμες ποσότητες και να ενισχύσει την διαφοροποίηση των πηγών αερίου της Ευρώπης όπως (α)

ο αγωγός IGI, (β) ο αγωγός IGB, (γ) ο αγωγός EastMed.

Κατά το 2014 η Εταιρεία συνέχισε όλες τις δραστηριότητες ανάπτυξης του των διασυνδετήριων

αγωγών της και τα κύρια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέχρι το τέλος του 2014 αναφέρονται

παρακάτω.

 Κύρια γεγονότα έργου ΠΟΣΕΙΔΩΝ :

 Δραστηριότητες αδειοδότησης στην Ιταλία : κατά τη διάρκεια του 2014

πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η σχετική παρακολούθηση αυτών, οι

οποίες απέφεραν την ανανέωση της άδειας χρήσης αιγιαλού και παραλίας σχετικά για την

προσέγγιση του αγωγού στο ιταλικό έδαφος, στην παραλία του Οτράντο, η οποία εκδόθηκε

στις 15 Ιανουαρίου 2015. Το έργο Ποσειδών έχει λάβει το σύνολο των υποχρεωτικών αδειών

για την κατασκευή και λειτουργία του ιταλικού τμήματος του διασυνδετήριου αγωγού.

 Δραστηριότητες αδειοδότησης στην Ελλάδα: σε συνέχεια των σχετικών ενεργειών και

αναφορικά με την υποβληθείσα τελική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του έργου

Ποσειδών, τον Ιανουάριο του 2015 εκδόθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου

επί ελληνικού εδάφους. Η εταιρεία τώρα στοχεύει να ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης των

υπολοίπων προβλεπόμενων από το νόμο αδειών για το ελληνικό τμήμα του έργου μέσω της

έκδοσης πράξεων και αδειών εγκατάστασης εντός του 2015.

 Μελέτη αναβάθμισης του σημείου προσαιγιάλωσης επί του ιταλικού τμήματος: η

εταιρεία, κατόπιν σχετικών μελετών, αξιολόγησε θετικά τη δυνατότητα αύξησης της

δυναμικότητας των εγκαταστάσεων του σημείου προσαιγιάλωσης στο Οτράντο έως 20 δισ.

κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, χωρίς την ανάγκη επέκτασης του καταλαμβανόμενου

χώρου και χωρίς να απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στις ήδη ληφθείσες αδειοδοτήσεις. Η

αξιολόγηση έγινε με την υποστήριξη της INTECSEA, του αναδόχου που εμπλέκεται στις

κύριες τεχνικές δραστηριότητες του έργου, και της εταιρείας ΤΕΑ Engineering.

 Οικονομικές δραστηριότητες: στις 22 Δεκεμβρίου του 2014 η εταιρεία υπέβαλε την Τελική

Τεχνική Έκθεση Προόδου και όλα τα σχετικά έγγραφα σε συμμόρφωση με την απόφαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διακοπή του χρηματοδοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος Ανάκαμψης στον τομέα της Ενέργειας, η οποία εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου

του 2014. Η αξιολόγηση της Επιτροπής στην προτεινόμενη κατανομή των επιλέξιμων

δαπανών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου του 2015.

 Ενέργειες Θεσμικής υποστήριξης : Τον Αύγουστο του 2014, και στα πλαίσια των ενεργειών

για την διατήρηση για την διατήρηση της ένταξης στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) που
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επετεύχθη τον Οκτώβριο του 2013, η IGI Ποσειδών εξασφάλισε την εισαγωγή του έργου ITGI

στο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης (TYNDP) του Ευρωπαϊκού Δίκτυου Διαχειριστών Συστημάτων

Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG), με την υποβολή σχετικών επικαιροποιημένων στοιχείων του

έργου, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης με τον αγωγό EastMed. Κατά τη διάρκεια του

2014, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμπεριέλαβε τους

αγωγούς IGI και IGB στη λίστα με τις στρατηγικές επενδύσεις που θα επωφεληθούν από

ταχύρρυθμες διαδικασίες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία.

 Κύρια γεγονότα έργου EastMed :

 Επικαιροποίηση Καταστατικού: στις 28 Ιουλίου του 2014 οι μέτοχοι της IGI τροποποίησαν

τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας, προκειμένου να συμπεριληφθεί η ανάπτυξη του αγωγού

EastMed, ο οποίος δύναται να συνδέσει τον αγωγό IGI με τις νέες πηγές φυσικού αερίου που

εντοπίστηκαν στη λεκάνη της Λεβαντίνης, μέσω Κύπρου, Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας.

 Ενέργειες Θεσμικής υποστήριξης: τον Αύγουστο του 2014, για την διατήρηση της ένταξης

στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), η εταιρεία εξασφάλισε την εισαγωγή του έργου

EastMed στο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης (TYNDP) του Ευρωπαϊκού Δίκτυου Διαχειριστών

Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG), με την υποβολή σχετικών επικαιροποιημένων

στοιχείων του έργου

 Τεχνικές Δραστηριότητες προ της Μελέτης Εφαρμογής: σε συνέχεια των μελετών

σκοπιμότητας που εκπονήθηκαν από την ΔΕΠΑ το 2012, η εταιρεία απέστειλε στις 28

Νοεμβρίου 2014 πρόσκληση υποβολής προσφορών (ITT) για τις δραστηριότητες που

σχετίζονται με τις προ της Μελέτης Εφαρμογής δραστηριότητες. Στις 12 Ιανουαρίου 2015

υποβλήθηκαν προσφορές από τρεις εταιρείες/κοινοπραξίες, από μελετητών εγνωσμένου

κύρους, οι οποίες είχαν προηγουμένως επιλεγεί κατά την προκαταρκτική φάση της εκδήλωσης

ενδιαφέροντος. Η Εταιρεία προτίθεται να αναθέσει τη σχετική σύμβαση κατά το πρώτο τρίμηνο

του 2015 και να ολοκληρώσει τις μελέτες στις αρχές του 2016.

 Κύρια γεγονότα έργου IGB :

 Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης: κατά τη διάρκεια του 2014 η εταιρεία υποστήριξε

την ανάπτυξη του έργου IGB και την εξασφάλιση υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων

όπως: (α) σε νομικά θέματα (Herbert Smith), (β) στην χρηματοδοτική δομή και επιχειρησιακό

μοντέλο (Ernst & Young) και (γ) στις δραστηριότητες αδειοδότησης ( EcoMed και Friederich

Giovanetti).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015: κατά τη διάρκεια του έτους 2015, η Εταιρεία θα

συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να την ανάπτυξη όλων των έργων και συγκεκριμένα: (α)

παρέχοντας υποστήριξη για τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για το έργο IGB μέσα στο

2015, (β) για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του αγωγού IGI με βάση τη διαθεσιμότητα νέων πηγών

ανεφοδιασμού, (γ) για την προώθηση της ανάπτυξης του αγωγού EastMed ως πρόσθετης πιθανής

οδού εφοδιασμού του αγωγού IGI.
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Α.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2014 2013

1

KYKΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

.=

3.924.193,66

.= 16,90% .=

5.074.175,52

.= 20,82%ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.220.294,54 24.370.402,09

2

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

16.622.601,91

.= 251,95% .=

17.819.786,07

.= 272,03%ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.597.692,63 6.550.616,02

3

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

16.622.601,91

.= 103,27% .=

17.819.786,07

.= 110,71%ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 16.096.098,88 16.096.224,57

4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

.=

3.924.193,66

.= 656,56% .=

5.074.175,52

.= 921,55%ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 597.692,63 550.616,02

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

.=

3.326.501,03

.= 84,77% .=

4.523.559,50

.= 89,15%ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.924.193,66 5.074.175,52

Β.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

.=

-1.197.184,16

.= -7,20% .=

-1.309.756,49

.= -7,35%ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16.622.601,91 17.819.786,07

7

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

0

.= 0,00% .=

0

.= 0,00%ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16.622.601,91 17.819.786,07

Γ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

.=

482.153,50

Χ 360 150 DAYS .=

435.110,66

Χ 360 112 DAYS
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ
ΠΙΣΤΩΣΗ 1.157.789,61 1.402.236,27



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

- 8 –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Σημείωση 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (1.157.789,61) (1.402.236,27) (1.157.789,61) (1.402.236,27)
Λειτουργικά αποτελέσματα (1.157.789,61) (1.402.236,27) (1.157.789,61) (1.402.236,27)
Κόστος χρηματοδότησης 5 (39.394,55) 92.479,78 (39.394,55) 92.479,78
Κέρδη (ζημιές) από συμμετοχή σε
συγγενείς εταιρείες 0,00 0,00 (46.106,35) (52.777,50)
Αποτελέσματα προ φόρων (1.197.184,16) (1.309.756,49) (1.243.290,51) (1.362.533,99)
Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα μετά φόρων (1.197.184,16) (1.309.756,49) (1.243.290,51) (1.362.533,99)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα :
Κέρδη/Ζημιές αναγνωρισθέντα
απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικό εισόδημα για τη χρήση (1.197.184,16) (1.309.756,49) (1.243.290,51) (1.362.533,99)

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή
(Σε €) 6 (0,0453) (0,0496) (0,0471) (0,0516)

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7 16.096.098,88 16.096.224,57 16.096.098,88 16.096.224,57
Συμμετοχές σε συγγενείς 8 3.200.002,00 3.200.002,00 2.966.816,65 3.012.923,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 19.296.100,88 19.296.226,57 19.062.915,53 19.109.147,57

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 1.350.685,65 1.253.187,46 1.350.685,65 1.253.187,46
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 10 2.573.508,01 3.820.988,06 2.573.508,01 3.820.988,06
Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού 3.924.193,66 5.074.175,52 3.924.193,66 5.074.175,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.220.294,54 24.370.402,09 22.987.109,19 24.183.323,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 11 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (9.777.398,09) (8.580.213,93) (10.010.583,44) (8.767.292,93)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 16.622.601,91 17.819.786,07 16.389.416,56 17.632.707,07

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Σύνολο μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 597.692,63 550.616,02 597.692,63 550.616,02
Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων 597.692,63 550.616,02 597.692,63 550.616,02

Σύνολο υποχρεώσεων 6.597.692,63 6.550.616,02 6.597.692,63 6.550.616,02

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 23.220.294,54 24.370.402,09 22.987.109,19 24.183.323,09
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Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο εις
νέο Σύνολο

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο εις
νέο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 26.400.000,00 (7.270.457,44) 19.129.542,56 26.400.000,00 (7.404.758,94) 18.995.241,06
Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) 0,00 (1.309.756,49) (1.309.756,49) 0,00 (1.362.533,99) (1.362.533,99)
Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 (1.309.756,49) (1.309.756,49) 0,00 (1.362.533,99) (1.362.533,99)
Συναλλαγές με μετόχους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 26.400.000,00 (8.580.213,93) 17.819.786,07 26.400.000,00 (8.767.292,93) 17.632.707,07

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2014 26.400.000,00 (8.580.213,93) 17.819.786,07 26.400.000,00 (8.767.292,93) 17.632.707,07
Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) 0,00 (1.197.184,16) (1.197.184,16) 0,00 (1.243.290,51) (1.243.290,51)
Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 (1.197.184,16) (1.197.184,16) 0,00 (1.243.290,51) (1.243.290,51)
Συναλλαγές με μετόχους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Διαγραφή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 26.400.000,00 (9.777.398,09) 16.622.601,91 26.400.000,00 (10.010.583,44) 16.389.416,56

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (1.197.184,16) (1.309.756,49) (1.243.290,51) (1.362.533,99)

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 125,69 252,00 125,69 252,00

Κέρδη (ζημιές) από συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 0,00 0,00 46.106,35 52.777,50

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 39.394,55 (92.479,78) 39.394,55 (92.479,78)

(1.157.663,92) (1.401.984,27) (1.157.663,92) (1.401.984,27)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (97.498,19) (154.637,99) (97.498,19) (154.637,99)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 47.076,61 (1.340.492,19) 47.076,61 (1.340.492,19)

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (48.074,55) (49.999,61) (48.074,55) (49.999,61)

Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α) (1.256.160,05) (2.947.114,06) (1.256.160,05) (2.947.114,06)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0,00 (1.000.000,00) 0,00 (1.000.000,00)

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 (150.467,26) 0,00 (150.467,26)

Τόκοι εισπραχθέντες 8.680,00 142.479,39 8.680,00 142.479,39
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β) 8.680,00 (1.007.987,87) 8.680,00 (1.007.987,87)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

(1.247.480,05) (3.955.101,93) (1.247.480,05) (3.955.101,93)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.820.988,06 7.776.089,99 3.820.988,06 7.776.089,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.573.508,01 3.820.988,06 2.573.508,01 3.820.988,06

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
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1. Γενικές πληροφορίες για την
Εταιρεία
H εταιρεία ιδρύθηκε με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας τον Ιούνιο του 2008 και έχει έδρα τον Δήμο

Νέου Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 92.Ο σκοπός της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

1) Η ανάπτυξη, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του

υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας (αγωγός

«ΠΟΣΕΙΔΩΝ»), των αναγκαίων εγκαταστάσεων συμπίεσης και καταμέτρησης, καθώς και κάθε σχετική

με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2) Η ανάπτυξη, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του

υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (αγωγός

«IGB»), των αναγκαίων εγκαταστάσεων συμπίεσης και καταμέτρησης, καθώς και κάθε σχετική με τα

ανωτέρω δραστηριότητα.

3)Η ανάθεση, ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών και ερευνών όπως η εκτίμηση

της τεχνικής εφικτότητας, υποθαλάσσια αναγνωριστική έρευνα και χαρτογράφηση, προκαταρκτική

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διερεύνηση αγοράς κ.α, για την ανάπτυξη εναλλακτικών

αγωγών οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να συνδεθούν με τον IGI-POSEIDON επιτρέποντας τη

μεταφορά του φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού από την

υποθαλάσσια περιοχή της Κύπρου προς την ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω Κρήτης, ο οποίος ονομάζεται

Eastern Mediterranean Pipeline.

4) Η κυριότητα του υποθαλάσσιου αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

IGB και των σχετικών εγκαταστάσεων.

5) Η διαχείριση της χωρητικότητας μεταφοράς του υποθαλάσσιου αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ και του αγωγού

μεταφοράς φυσικού αερίου IGB και η σύναψη συμβάσεων μεταφοράς που σχετίζονται με τον αγωγό.

6) Η διενέργεια των αναγκαίων ενεργειών για την διασύνδεση του υποθαλάσσιου αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ

και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου IGB με παρακείμενες εγκαταστάσεις.

7) Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς ή ομοειδούς βιομηχανικής, εμπορικής ή οικονομικής

δραστηριότητας η οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή, παραγωγή, εμπορία και

εκμετάλλευση και κάθε πράξη, δραστηριότητα και υπηρεσία που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και

υπηρεσίες που εμπορεύεται ή εκμεταλλεύεται η συνιστώμενη εταιρεία.

Η διάρκειά της ορίστηκε σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών.

Στις 5 Ιανουαρίου του 2011 η  εταιρεία  και η   “Bulgarian Energy Holding EAD”, ίδρυσαν  την εταιρεία

“ICGB AD” στη Σόφια με σκοπό την υλοποίηση και λειτουργία αγωγού IGB (διασύνδεσης μεταξύ της

Βουλγαρίας και Ελλάδα). Η IGI Ποσειδών Α.Ε. συμμετέχει κατά 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της “ICGB
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AD”.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των Ομίλων Εταιριών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (Ελλάδα) και EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V

(Ολλανδία), με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2015 από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Συνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2014
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Σπανούδης Γεώργιος Πρόεδρος

Έλιο Ρουτζέρι Διευθύνων Σύμβουλος
Αρκουλέο Μάσιμο Μέλος
Πιέρε Βερτζέριο Μέλος
Παλαιογιάννης Σπύρος Μέλος
Ρομπέρτο Ποτί Μέλος
Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος Μέλος
Μαρία Φαντριδάκη Μέλος

Ομάδα Διοίκησης
Έλιο Ρουτζέρι, Διευθύνων Σύμβουλος
Σπανούδης Γεώργιος, Πρόεδρος
Γιώργος Κωστόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής
Ματέο Ρεστέλι, Διευθυντής Ανάπτυξης

Ελεγκτική Εταιρεία
Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ

Αριθμός μετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2014
26.400.000 κοινές μετοχές

Μέτοχοι της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014
EDISON INTERNATIONAL HOLDING NV 50%
ΔΕΠΑ Α.Ε. 50%

Εποπτεύουσα αρχή
Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας,

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων
Εταιριών

66217/01ΑΤ/Β/08/297
Αριθμός φορολογικού μητρώου
998382239
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2. Βάση Σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων
2.1 Γενικά
Οι συνημμένες ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-

31/12/2014 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Επίσης, οι εν λόγω

οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας (going

concern) της Εταιρείας.

Οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2014 έχουν

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση καθώς και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν

σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2014.

2.2 Καταστατικές οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει τις καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.3 Εφαρμογή σημαντικών λογιστικών κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που

επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στους

λογαριασμούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις

των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών

καταστάσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που

έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εμπειρία του

παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές

αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και στις επόμενες περιόδους.

Οι βασικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση της εταιρείας

αφορούν:

 Τον προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκειας ζωής και της υπολειμματικής αξίας των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
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2.4 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»

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

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με
ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση),
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). 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 διαφορετικούς
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 τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου
να υπάρχει έλεγχος. Τα 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 ή τα
τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
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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 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 επενδύσεις 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 εταιρεία 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
εταιρεία επενδύσεων.

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.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ
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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.

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.

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014)

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.

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 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
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έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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.

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ
ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας 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 εταιρείας 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.

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.

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.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 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.
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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»

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 εταιρεία
που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική
εταιρεία της οικονομικής οντότητας.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)

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.
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ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι
αμοιβαίως αποκλειόμενα.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (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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3. Ακολουθούμενες Λογιστικές
Αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

3.1 Ενοποίηση
Συνδεδεμένες είναι οι εταιρείες που ο Όμιλος έχει μια ισχυρή επιρροή, αλλά δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηρίζονται ως θυγατρικές εταιρείες. Οι ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν την αναλογία των κερδών και των ζημιών των εταιρειών του

Ομίλου, που αντιστοιχούν στις συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,

από την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά σημαντική επιρροή μέχρι την ημερομηνία που σταματά.

3.2 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα

νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα

προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από  την

αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στις

συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.

3.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες

κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και

(β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή

αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς,

των αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε

να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του.

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία,

κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα
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προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών,

συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας

πραγματοποιούνται.

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή

της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, με βάση τη σταθερή μέθοδο

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών

στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά

κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-5 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 στα αποτελέσματα.

Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν το κόστος των παγίων υπό κατασκευή (δίκτυα υπό κατασκευή), για

τα οποία υπάρχει σαφή εκτίμηση ότι θα αποδώσουν οικονομικά οφέλη στην εταιρεία εντός του

επόμενου έτους, συμπεριλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία

Δίκτυο υπό κατασκευή.

3.4 Εμπορικές και λοιπές 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 Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα

τα ποσά που οφείλονται µε 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, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς

αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως.

3.5 Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις

όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι

αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων

του Ομίλου περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό
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στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.

3.6 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή και δεν είναι ούτε

θυγατρικές αλλά ούτε και κοινοπραξίες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες καταχωρούνται αρχικά

στον ισολογισμό με την τιμή κτήσης τους και αναπροσαρμόζονται μετέπειτα  μετά την απόκτηση του

ποσοστού του Ομίλου, στην καθαρή θέση αυτών μείον τυχόν απομείωση της αξίας τους. Η κατάσταση

αποτελεσμάτων απεικονίζει το μερίδιο του Ομίλου στα αποτελέσματα της συγγενούς εταιρείας.

3.7 Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο

στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.

3.8 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο

τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών του Ομίλου όπως

αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και υπολογίστηκε με βάση τον

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ

της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε

ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές

και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να

αξιοποιηθεί.

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα

κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών

απαιτήσεων.
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Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες

χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί

από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή

ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Σημειώσεις επί της Κατάστασης
Συνολικών Εσόδων

4. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 903.096,64 955.978,92 903.096,64 955.978,92
Παροχές τρίτων 2.232,70 1.668,79 2.232,70 1.668,79
Φόροι-Τέλη 65.958,02 227.438,60 65.958,02 227.438,60
Διάφορα έξοδα 186.376,56 216.897,96 186.376,56 216.897,96
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 125,69 252,00 125,69 252,00
Υπόλοιπο 1.157.789,61 1.402.236,27 1.157.789,61 1.402.236,27

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 1.157.789,61 Ευρώ και αποτελούνται κυρίως από τις

υπηρεσίες που παρέχονται από την Edison SpA και τη ΔΕΠΑ ΑΕ (362.398,17 Ευρώ), την

αποζημίωση του Διοικητικού Συμβούλιου (233.527,95 Ευρώ), επαγγελματικές αμοιβές και

συμβουλευτικές υπηρεσίες (174.497,28 Ευρώ), νομικές υπηρεσίες ( 101.629,41 Ευρώ), τις λογιστικές

και φοροτεχνικές υπηρεσίες (83.850,00 Ευρώ), φόρους και τέλη (65.958,02 Ευρώ), τα έξοδα ταξιδίου

(40.838,88 Ευρώ), έξοδα προβολής και συμμετοχές σε συνέδρια ( 64.102,12 Ευρώ) και διάφορα

Έξοδα(30.987,78Ευρώ).
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5. Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα
Το κόστος χρηματοδότησης της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 8.680,00 142.479,39 8.680,00 142.479,39
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (48.074,55) (49.999,61) (48.074,55) (49.999,61)
Υπόλοιπο (39.394,55) 92.479,78 (39.394,55) 92.479,78

Οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν σε 8.680,00 ευρώ, προερχόμενοι από τόκους καταθέσεων στην Τράπεζα

Πειραιώς. Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα τραπεζικών υποχρεώσεων αφορούν κυρίως (45.000,00

ευρώ) προμήθειες για την εγγύηση προς μετόχους.

6. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Περίοδος
1/1-

31/12/2014
Περίοδος 1/1-

31/12/2014

Καθαρά αποτελέσματα αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της εταιρείας (1.197.184,16) (1.243.290,51)
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία 26.400.000 26.400.000
Μείον : Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων
μετοχών 0 0
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 26.400.000 26.400.000
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,0453) (0,0471)

Περίοδος
1/1-

31/12/2013

Περίοδος
1/1-

31/12/2013

Καθαρά αποτελέσματα αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της εταιρείας (1.309.756,49) (1.362.533,99)
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία 26.400.000 26.400.000
Μείον : Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων
μετοχών 0 0
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 26.400.000 26.400.000
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,0496) (0,0516)
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Σημειώσεις επί της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης

7. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής :

Έπιπλα και
λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση Σύνολο

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 01/01/2014 1.751,26 16.096.098,87 16.097.850,13
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00
Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31/12/2014 1.751,26 16.096.098,87 16.097.850,13

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2014 (1.625,56) (1.625,56)
Προσθήκες χρήσης (125,69) (125,69)
Υπόλοιπο 31/12/2014 (1.751,25) 0,00 (1.751,25)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 0,01 16.096.098,87 16.096.098,88

Έπιπλα και
λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση Σύνολο

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 01/01/2013 1.751,26 15.945.631,61 15.947.382,87
Προσθήκες χρήσης 0,00 150.467,26 150.467,26
Υπόλοιπο 31/12/2013 1.751,26 16.096.098,87 16.097.850,13

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2013 (1.373,56) 0,00 (1.373,56)
Προσθήκες χρήσης (252,00) 0,00 (252,00)
Υπόλοιπο 31/12/2013 (1.625,56) 0,00 (1.625,56)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013 125,70 16.096.098,87 16.096.224,57
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μελέτες μηχανολογικές και

περιβαλλοντολογικής αξιολόγησης που διενεργήθηκαν από τρίτους μελετητές, ώστε να

αποκτηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη των υποδομών του

αγωγού.

8. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Οι Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αναλύονται ως εξής :

Εταιρεία
Χώρα
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα

Κέρδη
(ζημιές)

% Ποσοστό
συμμετοχής

I.C.G.B.
AD Βουλγαρία 6.043.000,00 109.000,00 0 (92.000,00) 50%

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, στις 14 Δεκεμβρίου 2010, εγκρίθηκε η ίδρυση  της

εταιρείας "ICGB AD" από την εταιρεία IGI Ποσειδών Α.Ε. και τη βουλγαρική Energy Holding EAD. Η

εταιρεία ιδρύθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 2011. Η κύρια εγκατάστασή της θα είναι στη Σόφια της

Βουλγαρίας. Το πεδίο των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι τα εξής:

α. Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η διαχείριση, η κατασκευή, η λειτουργία, η

συντήρηση και ενδεχομένως η επέκταση του αγωγού της IGB,

β. ιδιοκτησία του αγωγού της IGB,

γ. η διαχείριση της IGB, η ικανότητα μεταφοράς μέσω αγωγών και η σύναψη συμφωνιών μεταφοράς

για την IGB.

δ. η σύναψη συμφωνιών για τη διασύνδεση των αγωγών στα εφαπτόμενα σημεία και τις

εγκαταστάσεις της IGB.

ε. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες παρεπόμενες προς εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο (α) έως

(δ).

Το εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της “ ICGB AD” στο τέλος του Δεκεμβρίου 2014 ήταν

6.400.004,00ευρώ.

Η IGI Ποσειδών Α.Ε. συμμετέχει κατά 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της "ICGB AD".
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9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Απαιτήσεις από ΦΠΑ 1.322.950,07 1.223.061,35 1.322.950,07 1.223.061,35
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 27.557,18 29.755,40 27.557,18 29.755,40
Λ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών 178,40 370,71 178,40 370,71
Υπόλοιπο 1.350.685,65 1.253.187,46 1.350.685,65 1.253.187,46

10. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Ταμείο 1.613,17 1.636,97 1.613,17 1.636,97

Καταθέσεις όψεως-προθεσμίας 2.571.894,84 3.819.351,09 2.571.894,84 3.819.351,09
Υπόλοιπο 2.573.508,01 3.820.988,06 2.573.508,01 3.820.988,06

Οι καταθέσεις όψεως-προθεσμίας, οι οποίες ανέρχονται σε 2.571.894,84 ευρώ,

αποτελούνται από μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, στην

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και την BNL(BNP Paribas Group).

11. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείτο από 26.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη κατά την 31η Ιανουαρίου 2014. Το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2014.

Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την 31/12/2014 έχει ως εξής :
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ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ
31/12/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 13.200.000 50,0%
EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V 13.200.000 50,0%

ΣΥΝΟΛΟ 26.400.000 100,0%

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως

ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Κατά την
31/12/2014

Κατά την
31/12/2013

Προμηθευτές 482.153,50 435.110,66 482.153,50 435.110,66

Δικαιούχοι Διάφοροι 7.000,00 14.000,00 7.000,00 14.000,00
Λοιπές υποχρεώσεις 108.539,13 101.505,36 108.539,13 101.505,36
Υπόλοιπο 597.692,63 550.616,02 597.692,63 550.616,02

Το υπόλοιπο των Προμηθευτών, που ανέρχεται σε 482.153,50 ευρώ, αντικατοπτρίζει κυρίως

τιμολογήσεις από την ΔΕΠΑ Α.Ε. (271.577,02 ευρώ), EDISON SpA (134.242,84 ευρώ) και Herbert

Smith LLP (15.489,78 ευρώ), CO.S.TE (24.400,00 ευρώ) και λοιπούς προμηθευτές (36.443,86 ευρώ).

Οι Λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 108.539,13 ευρώ και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις

δεδουλευμένων εξόδων (85.000,00 ευρώ) προς την Edison SpA για τις υπηρεσίες που παρείχε κατά

τη διάρκεια του 2014. Επιπλέον, αφορούν προμήθειες εγγυητικών επιστολών (7.500,00 ευρώ), και

παρακρατούμενους φόρους (16.039,13 ευρώ).
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Διαχείριση χρηματοοικονομικών
κινδύνων
Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο

κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο

πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων

της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν

οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της εταιρείας.

Όπως προαναφέρθηκε τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι

τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της εταιρείας

εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με

τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:

Ι. Κίνδυνος αγοράς

 Κίνδυνος επιτοκίου: Δεν υφίσταται κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων καθώς η εταιρεία δεν

έχει δανειακές υποχρεώσεις.

 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο

καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της και οι υποχρεώσεις της είναι σε ευρώ.

ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων

αναλύονται ως εξής:

31/12/2014 31/12/2013

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.571.894,84 3.819.351,09

Δεν υπάρχει καμία εμπορική υποχρέωση, καθώς η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει την εμπορική της
δραστηριότητα.

ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων. Στον επόμενο πίνακα παραθέτεται ανάλυση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά
εργαλεία, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών.



“ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

- 34 –

Την 31/12/2014

Μέχρι 1 έτος Από 1
έως 2 έτη

Από  2 έως 5
έτη

Πάνω από
5 έτη

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 597.692,63 0 0 0

Την 31/12/2013

Μέχρι 1 έτος Από 1
έως 2 έτη

Από  2 έως 5
έτη

Πάνω από
5 έτη

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 550.616,02 0 0 0

Συναλλαγές και Υπόλοιπα με
Συνδεδεμένα Πρόσωπα
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους μετόχους

που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα

υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2014 και την 31η Δεκεμβρίου 2014, αντίστοιχα,

ήταν οι εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2014 Κατά την 31/12/2014

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα
ΔΕΠΑ Α.Ε. 0,00 184.593,66 0,00 271.577,02
EDISON Int. Holding N.V. 0,00 22.500,00 0,00 0,00
EDISON s.p.a. 0,00 274.541,88 0,00 219.242,84
Σύνολο 0,00 481.635,54 0,00 490.819,86
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Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως :

Κατά την Κατά την
31/12/2014 31/12/2013

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ 233.527,95 295.546,71

Υποχρεώσεις 28.000,00 35.000,00

Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες
Υποχρεώσεις

13. Επίδικες υποθέσεις
Εναντίον της εταιρείας δεν εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις.

14. Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Η εταιρεία

αναγνωρίζει τις φορολογικές της υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν ύστερα από

φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2010 από τις αρμόδιες φορολογικές

αρχές ύστερα από την περαίωση του ελέγχου και οριστικοποίηση των σχετικών ποσών φόρων.

Οι χρήσεις 2011 έως και 2013 έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου

Οικονομικών 1159/2011 και δεν έχουν καταλογιστεί πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Η

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την περίοδο

1/1-31/12/2013 Κατά την 31/12/2013

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Πωλήσεις

προς
συνδεδεμένα

πρόσωπα

Αγορές από
συνδεδεμένα

πρόσωπα

Απαιτήσεις
από

συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς

συνδεδεμένα
πρόσωπα

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα
ΔΕΠΑ Α.Ε. 0,00 300.355,70 0,00 335.914,42
EDISON INT/NAL HOLDING . 0,00 22.500,00 0,00 0,00
EDISON SpA 0,00 252.123,69 0,00 21.000,00
Σύνολο 0,00 574.979,39 0,00 356.914,42
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εταιρεία ελέγχεται αυτή τη στιγμή για την χρήση 2014 και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

δεν έχει εκδοθεί.

Μεταγενέστερα του Ισολογισμού
Γεγονότα
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.


