
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
1/1/16 - 
31/12/16

1/1/15 - 
31/12/15

1/1/16 - 
31/12/16

1/1/15 - 
31/12/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 106.444 105.974 74.349 75.057
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.512 2.220 1.889 1.596 Κύκλος εργασιών 951.670 768.476 825.960 700.870
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 52.996 65.795 785 4.680 Μικτά κέρδη 133.808 39.474 124.747 35.504

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
197.443 115.956 254.692 271.678

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

113.371 25.276 109.841 28.557

Αποθέματα 24.291 21.049 7.675 7.226 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 51.913 465 (5.360) 22.620
Απαιτήσεις από πελάτες 222.011 271.351 305.635 219.564 Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 22.822 (10.015) (31.821) 9.190
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 765.491 599.225 620.945 519.066 -Ιδιοκτήτες Μητρικής 25.262 (8.868)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.371.188 1.181.570 1.265.970 1.098.867 -Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.440) (1.147)

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Β) 12.178 3.789 5.408 3.001
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Α) + (Β) 35.000 (6.226) (26.413) 12.191
Μετοχικό κεφάλαιο 52.210 40.010 52.210 40.010 -Ιδιοκτήτες Μητρικής 37.445 (5.079)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 68.952 53.803 104.651 153.360 -Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.445) (1.147)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 121.162 93.813 156.861 193.370
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 17.599 20.044 0 0 Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ) 50,9897 (22,1648)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 138.761 113.857 156.861 193.370 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) 19,1534 25,0000

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 139.210 62.583 137.839 61.564
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

135.936 52.224 120.798 44.378

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 383.615 315.454 368.572 311.376
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 52.119 136.885 30.790 101.420
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 657.483 552.791 571.908 431.137
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.232.427 1.067.713 1.109.109 905.497
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + 
(δ) 1.371.188 1.181.570 1.265.970 1.098.867 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.16 και 1.1.15 αντίστοιχα) 113.857 82.321 193.370 145.447

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους 35.000 (6.226) (26.413) 12.191

∆ιανεμηθέντα μερίσματα (10.000) (7.970) (10.000) (10.000)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (96) 45.750 (96) 45.750
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών 0 0 0 0
Λοιπές κινήσεις 0 (18) 0 (18)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.15 και 31.12.14 
αντίστοιχα) 138.761 113.857 156.861 193.370

1/1/16 - 
31/12/16

1/1/15 - 
31/12/15

1/1/16 - 
31/12/16

1/1/15 - 
31/12/15

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος 51.913 465 (5.360) 22.620
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες
Αποσβέσεις 22.624 27.041 10.957 15.821
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (59) (93) 0 0
Απομειώσεις λοιπές 20.609 (9.018) 69.492 (3.487)
Προβλέψεις 18.274 1.338 23.487 4.710
Τόκοι και συναφή έσοδα (5.906) (3.398) (4.615) (3.534)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 11.640 22.676 9.982 23.137
Αποτελέσματα από συγγενείς και κοινοπραξίες 397 11.265 0 0
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα 19.729 10.631 21.009 2.417
Αποτελέσματα από πάγια και επενδυτικά ακίνητα 1.240 (152) 786 (296)
Συναλλαγματικές διαφορές 273 (11.679) 135 (6.416)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 140.732 49.076 125.873 54.972
(Αύξηση)/Μείωση σε:
    Αποθέματα (3.618) (3.093) (372) 1.412
    Εμπορικές απαιτήσεις 48.338 (9.758) (97.138) 16.184
    Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 2.830 (72.200) 3.597 (105.456)
Αύξηση/(Μείωση) σε:
    Προμηθευτές (13.831) 2.741 (8.787) 12.110
    ∆εδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 112.345 49.815 141.608 31.244
    Είσπραξη επιχορηγήσεων 0 0 0 0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 44.314 100.202 37.801 136.118

Πληρωμές φόρου εισοδήματος (44.610) (31.953) (33.657) (31.922)

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 286.500 84.830 168.925 114.662

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Προσθήκες πάγιων στοιχείων (16.804) (9.739) (11.945) (2.695)
Πωλήσεις παγίων στοιχείων 1.047 524 851 553
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 644 1.352 361 1.558
(Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 15.396 (36.720) 15.671 (36.720)
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων (50.498) (2.858) (17.995) (866)
Αρχικά χρηματικά διαθέσιμα επιχειρήσεων που εξαγοράστηκαν ή 
μεταβλήθηκε το αναλογικό ποσοστό ενσωμάτωσης

0 (698) 0 (698)

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (β) (50.215) (48.139) (13.057) (38.868)
Όμιλος Εταιρεία Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εκροές - πωλήσεις 564.082 516.992 Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου μητρικής 45.654 0 45.654 0

Εισροές - αγορές 30.245 14.483
Πληρωμές για αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές χωρίς μεταβολή 
ελέγχου

0 0 (1.920) (12.030)

Απαιτήσεις 153.228 227.914 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (20.396) 14.308 (6.717) 9.036
Υποχρεώσεις 25.184 31.261 Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων 16.404 (1.803) 16.364 (4.797)
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 1.709 1.453 Πληρωμές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (4.983) (9.872) (4.745) (9.634)
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 10 3 Μερίσματα πληρωθέντα (12.000) (8.000) (12.000) (8.000)
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 28 8 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα (12.802) (21.421) (10.319) (22.144)

Ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 11.877 (26.788) 26.317 (47.569)

Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (δ) 926 6.318 522 5.895

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)+(δ) 249.088 16.221 182.707 34.120

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 192.499 176.278 140.260 106.140
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 441.587 192.499 322.967 140.260

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ
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Λ.Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα
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(∆ημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.∆.Τ. : ΑΒ 560298

Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ 
Α.∆.Τ. : Χ 516918

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΟΥΒΑΚΑ
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 0071187

1. Οι κοινές επιχειρήσεις (στο σύνολό τους φορολογικές κοινοπραξίες) της Εταιρείας και οι θυγατρικές και 
κοινοπραξίες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής με τα οποία ενοποιούνται ή ενσωματώνονται 
στον Όμιλο, καθώς και οι κοινές επιχειρήσεις που δεν ενοποιούνται λόγω περάτωσης των εργασιών τους, 
αναφέρονται λεπτομερώς στην Σημείωση 4 των  Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/16.
- Οι κοινές επιχειρήσεις που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ατομικές) και του 
Ομίλου (ενοποιημένες ) κατά την τρέχουσα χρήση και δεν είχαν ενσωματωθεί στις αντίστοιχες οικονομικές 
καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης λόγω του γεγονότος ότι ιδρύθηκαν, ξεκίνησε η δραστηριότητα τους ή 
αποκτήθηκαν, μεταγενέστερα, είναι οι εξής: α)  JV TERNA GCC WAC β) JV TERNA-Al OMAIER,  γ) JV TERNA-
CGCE(AMAS 1) δ) Κ/Ξ RENCO-TEΡΝΑ, ε) Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-INTRAKAT στ) JV 
TERNA-CGCE(AMAS 2).  ∆εν συμπεριελήφθησαν λόγω ολοκλήρωσης διαδικασίας εκκαθάρισης οι εταιρείες α) 
TERNA ELECTRICAL MECHANICAL WLL, β) Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΕΝΕΡΓ-ΤΣΑΜΠΡ. ∆ΡΑΜΑΣ ΝΟΣΟΚ., γ) Κ/Ξ ΕΠΛ 
∆ΡΑΜΑΣ και δ) JV QBC S.A.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
2. Για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 η μητρική εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές της (εκτός των φορολογικών 
κοινοπραξιών) έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγ. 5  του Ν. 2238/1994 (ΠΟΛ 1159/26/7/2011) ενώ για τις χρήσεις 2014 και 
2015 έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 65A παραγρ. 1 Ν.4174/2015 (ΠΟΛ 1124/22/6/2016). Για τις παραπάνω χρήσεις εκκρεμεί η 
οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Την 26η Σεπτεμβρίου 2016 επιδόθηκε στην Εταιρεία εντολή ελέγχου για τη χρήση 2012 η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Την 28η ∆εκεμβρίου 2016 επιδόθηκε στην Εταιρεία εντολή ελέγχου για την ανέλεγκτη χρήση 2010. Η 
∆ιοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που 
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Σχετικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις των υπολοίπων ενοποιούμενων επιχειρήσεων αναφορά γίνεται στην σημείωση 
4 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/16.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της σωρευμένης 
πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/16 ανέρχεται σε 1.000χιλ.ευρώ 
για τον Όμιλο  και  για την Εταιρεία σε 0 χιλ.ευρώ. Το ποσό της σωρευμένης πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες 
φορολογικές χρήσεις την 31/12/16 ανέρχεται για τον Όμιλο σε 1.635 χιλ. ευρώ και για την Εταιρεία σε 1.435 χιλ.. 
Το ποσό των σωρευμένων λοιπών προβλέψεων την 31/12/16 ανέρχεται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε ευρώ 
24.935 χιλ.ευρώ.
4. Τα Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους αφορούν: α)  Ζημιά  από αποτίμηση επενδύσεων 
διαθεσίμων προς πώληση ποσού 2.374 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο και 536 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία , β) Ζημία από 
αναλογία στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα κοινοπραξιών 15 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο μόνο, γ) Κέρδος από 
συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού 4.352χιλ. ευρώ για τον 
Όμιλο και 1.827 χιλ.ευρώ  για την Εταιρεία, δ) Αναταξινομήσεις στα αποτελέσματα ζημιών προηγουμένων 
χρήσεων από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων λόγω πώλησης, 11.338χιλ. ευρώ για τον όμιλο
και 4.649χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, ε) Αναλογιστικά κέρδη από προγράμματα καθορισμένων παροχών ποσού 
26 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 4 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, στ) Φόρος έξοδο που αντιστοιχεί στα εν λόγω ποσά 
ποσού 1.149 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 536 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία.
5. Η Εταιρεία απασχολούσε στο τέλος της παρουσιαζόμενης χρήσης 1.365 άτομα και ο Όμιλος 1.448 (εκτός 
κοινών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων εξωτερικού). Αντίστοιχα στο τέλος της  προηγούμενης  χρήσης  η 
Εταιρεία απασχολούσε 1.310 και ο Όμιλος  1.413 άτομα (εκτός κοινών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων 
εξωτερικού). 
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς 
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας 
περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 
24, έχουν ως εξής (σε χιλ. ευρώ):

7. Ο Όμιλος κατέχει άμεσα, μέσω της μητρικής, 583.349 μετοχές της μητρικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, αξίας κτήσης 1.135 
χιλ. ευρώ. 
8. Η εταιρεία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, της οποίας  είναι θυγατρική με ποσοστό  100%, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης
9. Με σκοπό τη διατήρηση της συγκρισιμότητας της Κατάστασης Ταμειακών Ροών των χρήσεων 2016 και 2015, 
ποσό 12.030 αναταξινομήθηκε από τις επενδυτικές δραστηριότητες στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
10. Το ∆.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλλει  πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων για τη 
διανομή μερίσματος ποσού 10.000χιλ. ευρώ.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ), ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ), 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΜΗΧΑΗΛΙ∆ΗΣ (ΜΕΛΗ ∆.Σ.)

Αρμόδια Νομαρχία:  Νομαρχία Αθηνών
∆ιεύθυνση διαδικτύου:  www.terna.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:  26/3/2009
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:  Γεώργιος Λάγγας
Ελεγκτική εταιρεία:  ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Αρχή:  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Υπηρεσία ΓΕΜΗ 
∆ιεύθυνση διαδικτύου:  www.terna.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:  24/04/2017

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆ιονύσιος Παπαγεωργακόπουλος (Α.Μ. 37221)
Ελεγκτική εταιρεία:  ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε :  0010000


