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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ                    

ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε., οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 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. 



 
 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Ε.Λ.Ε-Σ-Σ & ∆.Π.Λ.Υ. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2014 

 

(5) / (47) 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

  Αθήνα,  20 Απριλίου 2015 

 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς       ∆έσποινα Μαρίνου 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία      ΑΜ ΣΟΕΛ: 17681 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές       
Λεωφ Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης   
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 Σηµείωση 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατα πάγια 5 503 506 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6  386.834 424.898 
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 7   18.493 20.459 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9   1.279 2.352 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 11 73.717 50.146 
   480.826 498.361 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9  14.348 61.146 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
βραχυπρόθεσµα 10 

2.002 8.413 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 11 - 24.595 
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις    
(βραχυπρόθεσµο µέρος) 7 1.967 1.967 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 8 407 3.600 
∆εσµευµένες καταθέσεις 12 24.303 31.521 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13   354.514 475.185 
   397.541 606.427 
Σύνολο ενεργητικού   878.367 1.104.788 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο 14 173.694 173.694 
Λοιπά αποθεµατικά 15  16.083 20.392 
Κέρδη εις νέον   212.628 285.650 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  402.405 479.736 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆άνεια µακροπρόθεσµα 16   213.640 337.664 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 59.134 69.921 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 19   325 309 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 8 - 177 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17 1.252 1.696 
Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 20 119.829 117.203 
   394.180 526.970 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17   31.430 23.776 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)  7.065 21.824 
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 16 43.232 52.482 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 8 55 - 
   81.782 98.082 
Σύνολο υποχρεώσεων   475.962 625.052 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   878.367 1.104.788 

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 
Για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου  
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 Σηµείωση 2014 2013 
    
Πωλήσεις   159.668 162.411 
Κόστος πωληθέντων 21  (94.340)  (95.864) 
Μεικτό κέρδος   65.328 66.547 
Έξοδα διάθεσης 21  (1.169) (1.248) 
Έξοδα διοίκησης 21  (4.398) (3.082) 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης καθαρά 22   1.416 9.008 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   61.177 71.225 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 23   10.814 20.965 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   23 (17.910) (23.482) 
Κέρδη προ φόρων   54.081 68.708 
Φόρος εισοδήµατος 25   (15.127) (47.790) 
Κέρδη µετά από φόρους    38.954 20.918 
 
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Στοιχεία που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα 
στα αποτελέσµατα     
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση 15 (2.424) 2.424 
    
Στοιχεία που  δεν ανακατατάσσονται 
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα    
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 19 (38) 35 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης (καθαρά, µετά 
από φόρους) 

 
 (2.462) 2.459 

    
 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης   36.492 23.377 
    
 
 

Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα παρουσιάζονται στην παραπάνω κατάσταση, καθαρά, µετά από φόρους. Ο 
φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε κάθε στοιχείο των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 
παρουσιάζεται στη σηµείωση 15 και 19. 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανoυαρίου 2013 173.694 121.643 247.862 543.199 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - 20.918 20.918 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
 

- 2.459 - 2.459 

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  - 2.459 20.918 23.377 

Τακτικό αποθεµατικό  15 - 1.046 (1.046) - 

Αφορολόγητα  αποθεµατικά 15 - 3.794 (3.794) - 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω διανοµής  15 - (21.710) 21.710 - 

∆ιανοµή  Αποθεµατικού 15 - (86.840) - (86.840) 

Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση 

 

- (103.710) 16.870 (86.840) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 173.694 20.392 285.650 479.736 

      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 173.694 20.392 285.650 479.736 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - 38.954 38.954 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
 

- (2.462) - (2.462) 

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  - (2.462) 38.954 36.492 

Τακτικό αποθεµατικό  15 - 1.947 (1.947) - 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω διανοµής  15 - (721) 721 - 

∆ιανοµή µερίσµατος 29 - - (110.750) (110.750) 

∆ιανοµή  Αποθεµατικού 15 - (3.073) - (3.073) 

Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση 

 

- (1.847) (111.976) (113.823) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 173.694    16.083              212.628 402.405 

 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 
 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Ε.Λ.Ε-Σ-Σ & ∆.Π.Λ.Υ. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2014 

 

(9) / (47) 

Κατάσταση ταµειακών ροών 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
  01.01.2014 - 01.01.2013 - 
 Σηµ.   31.12.2014   31.12.2013 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων  54.081 68.708 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5 498 353 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 39.679 39.287 
Aπόσβεση ΣΕΑ 7 1.967 1.967 
Αποµειώσεις χρεογράφων 10 113 2.462 

Αποµειώσεις απαιτήσεων 9 385 414 
Κέρδη από πώληση διαθεσίµων προς πώληση 22 (329) (5.433) 
Κέρδη από πώληση warrants 22 (182) (1.031) 
Κέρδη από παράγωγα  22 (122) (226) 
Ζηµιές / (Κέρδη) από αποτίµηση warrants 22 1.846 (563) 
Πρόβλεψη βαριάς συντήρησης  20 (477) (1.433) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 23 (10.814) (20.965) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 23 18.032 23.707 
    
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

  

Μείωση  απαιτήσεων  4.285 654 
Αύξηση / (Μείωση)  υποχρεώσεων   7.210 (2.123) 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (15.115) (20.674) 
Καταβεβληµένοι φόροι  (40.659) (33.316) 
Σύνολο εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  60.398 51.788 
    
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες    
Εισπράξεις από λήξεις χρεογράφων   24.609 125.720 
(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων 
άνω των 3 µηνών  43.200 57.900 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων και 
επενδύσεων   (2.117) (910) 
Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων και 
επενδύσεων  7 - 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 10 - (21.352) 
Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 10 4.204 18.334 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διακρατούµενων ως τη λήξη 11 (25.115) (50.479) 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  

- (25.052) 

Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 10 

- 25.052 

Αγορά παραγώγων /warrants  - (8.648) 
Πώληση παραγώγων /warrants  1.529 6.641 
Τόκοι εισπραχθέντες  12.344 23.928 
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∆εσµευµένες καταθέσεις   7.218 5.994 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  

65.879 157.128 

    
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες    
Μερίσµατα πληρωθέντα  (111.791) (78.156) 
Καταβληθείς φόρος µερισµάτων  (1.883) (8.684) 
Aποπληρωµή δανεισµού 16 (133.274) (127.837) 
Σύνολο εκροών  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (246.948) (214.677) 
    
Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)  (120.671) (5.761) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 13 475.185 480.946 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης            13 354.514 475.185 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο των παραχωρήσεων. Ασχολήθηκε κατά τα έτη 1996-2004 
(περίοδος Τ1) µε τη µελέτη, κατασκευή, αυτοχρηµατοδότηση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-
Σταυρού Α/∆ Σπάτων και ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού («Λεωφόρος»), δυνάµει της 
σχετικής Σύµβασης Παραχώρησης που συνήφθη και υπεγράφη νόµιµα µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο στις 
23 Μαΐου 1996 και κυρώθηκε µε το Ν.2445/96, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρµόζεται και ερµηνεύεται 
και από το έτος 2004 (περίοδος Τ2) ασχολείται µε την οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, 
ανάπτυξη και εκµετάλλευση της Λεωφόρου και περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα ή πράξη και 
ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρησιακής δραστηριότητας που προβλέπεται  ή προκύπτει  από τη Σύµβαση 
Παραχώρησης.  
 
Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στο 41,9 χλµ. Αττικής Οδού, 190 02 Παιανία Αττικής. 
 
H εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ενοποιείται µε τη µέθοδο πλήρους ενοποίησης από τον όµιλο 
εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 
Οι  παρούσες οικονοµικές καταστάσεις  που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  17  
Απριλίου 2015 τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της. 
 
 
2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
     
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός 
από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
(συµπεριλαµβανοµένων και των παραγώγων), τα οποία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιµήσεων και κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν 
υιοθετηθεί. Οι περιοχές που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου 
υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη 
Σηµείωση 4.  
  
 
2.1.1. Συνέχιση ∆ραστηριότητας 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα 
αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας.  
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2.1.2. Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα 
 
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε  
την επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το  
µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην  
οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών  
οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη  
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να  
επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την  
κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα  
όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες  της Εταιρείας. 
 

2.2 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 της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 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 ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ») δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε 
ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). ∆εν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας γιατί δεν 
έχει επενδύσεις.  

∆ΛΠ 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 (Μ∆ΤΡ) 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 Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα 
περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Η συγκεκριµένη 
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ΛΠ 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. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 
7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 9 
Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε 
αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ∆ΠΧΑ 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. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 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 ∆ΛΠ 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.  
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2.3 Μισθώσεις 
 
(α) Η Εταιρεία ως µισθωτής 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και 
περιλαµβάνουν τυχόν κόστος αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη 
σύµβαση µίσθωσης. 
 
Οι µισθώσεις παγίων όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 
στοιχείου ή 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. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 
καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και 
της διάρκειας µίσθωσής τους. Η εταιρεία δεν έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι υποχρεώσεις της από 
λειτουργικές µισθώσεις αναλύονται στην σηµείωση 26.  
 
(β) Η Εταιρεία ως εκµισθωτής 
 
Η εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 
µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

 
2.4  Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 
αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 
των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή 
ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην 
εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 
τους που έχει ως εξής : 

- Κτίρια 40 έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 
- Αυτοκίνητα 5 – 7 έτη 
- Λοιπός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 
-    

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
τουλάχιστον  κάθε τέλος χρήσης. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   
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2.5  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 (α) Λογισµικό 
 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 
οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 
 
(β) ∆ικαίωµα Παραχώρησης 
 
Τα ∆ικαιώµατα Παραχώρησης αποτιµούνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης µε το Ελληνικό 
∆ηµόσιο η οποία λήγει στις  6 Οκτωβρίου του 2024. (Σηµ. 2 , 18) 
   
 
2.6  Αποµείωση Αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για 
το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η 
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν 
µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για 
την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 
µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού.  
 
 
2.7  Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
2.7.1 Ταξινόµηση 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω 

αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εµπορία.  Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως 
αντισταθµίσεις. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 (β)     Απαιτήσεις 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Οι απαιτήσεις 
συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.(Σηµ. 
2, 9). 
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γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την 
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

 
(δ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη είναι µη – παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη ληκτότητα, που η διοίκηση της 
εταιρείας έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει έως τη λήξη. Στην περίπτωση που η  
εταιρεία πωλήσει σηµαντικό µέρος των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη, 
το σύνολο του χαρτοφυλακίου των στοιχείων που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία αυτή 
αναταξινοµείται στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη κατατάσσονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 
εκείνα που η ληκτότητά τους είναι µικρότερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς της 
οικονοµικής πληροφόρησης, τα οποία και κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.  

 
 
2.7.2 Αναγνώριση και Επιµέτρηση 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που 
είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι 
επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 
συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες των στοιχείων που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και 
οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. Οι 
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 
µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές από τις µεταβολές εύλογης αξίας καταχωρούνται στα 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται 
µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις καθώς και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές 
της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που 
προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα 
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση 
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών 
ροών. 
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2.7.3 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται 
στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και 
προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και 
να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 
 
 
2.7.4 Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. 
Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε 
το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η 
διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές 
αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται 
µέσω των αποτελεσµάτων. Αντιλογισµοί αποµειώσεων χρεογράφων αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων εφόσον η αύξηση στην εύλογη αξία των στοιχείων αυτών µπορεί αντικειµενικά να 
συσχετιστεί µε κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα µεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζηµίας 
αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων µέχρι 
τη λήξη που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης τους, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης 
υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων των µελλοντικών ζηµιών από πιστωτικούς 
κινδύνους που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Οι 
ζηµιές αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
 
Ο έλεγχος αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σηµείωση 2.9. 
 
 
2.8  Παράγωγα και αντισταθµιστική λογιστική 

 
Τα παράγωγα καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής και 
αποτιµώνται µεταγενέστερα στην εύλογη αξία. Η µέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή ζηµιάς που 
προκύπτει από την αποτίµηση σε εύλογη αξία εξαρτάται από το κατά πόσο το παράγωγο προορίζεται 
ως µέσο αντιστάθµισης κινδύνου, και αν ναι, από τη φύση του αντισταθµιζόµενου στοιχείου. 

H εταιρεία ταξινοµεί συγκεκριµένα παράγωγα ως εξής: 

Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών όταν χρησιµοποιούνται έναντι της διακύµανσης των ταµειακών ροών 
σε σχέση µε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή σε σχέση µε µία εξαιρετικά 
πιθανή µελλοντική συναλλαγή.  

Η εταιρεία καταγράφει αναλυτικά κατά την αρχική αναγνώριση της συναλλαγής τη σχέση 
αντιστάθµισης µεταξύ του µέσου αντιστάθµισης και του αντισταθµιζόµενου στοιχείου, καθώς και τον 
σκοπό και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων στα πλαίσια των οποίων ο όµιλος προβαίνει στις 
συναλλαγές αντιστάθµισης. Η εταιρεία επίσης τεκµηριώνει την αποτελεσµατικότητα της σχέσης 
αντιστάθµισης τόσο κατά την έναρξη της αντιστάθµισης όσο και καθ’ όλη τη διάρκειά της.  

Οι εύλογες αξίες όλων των παραγώγων που προορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης κινδύνου 
γνωστοποιούνται στη σηµείωση 8. Η εύλογη αξία ενός παραγώγου ως µέσου αντιστάθµισης 
καταχωρείται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό ή στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, όταν η 
υπολειπόµενη διάρκεια µέχρι τη λήξη του αντισταθµιζόµενου στοιχείου είναι µεγαλύτερη από 12 
µήνες, και στο κυκλοφορούν ενεργητικό ή βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν είναι µικρότερη από 12 
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µήνες. Τα παράγωγα που διακρατώνται για εµπορία καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό ή 
στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

(α) Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών  

Το αποτελεσµατικό µέρος της µεταβολής της εύλογης αξίας των παραγώγων που έχουν οριστεί ως 
µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Το κέρδος ή η 
ζηµιά του µη αποτελεσµατικού µέρους αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα, στο κονδύλι 
«Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) – καθαρά».  

Κέρδη ή ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 
στην ίδια περίοδο κατά την οποία το αντισταθµιζόµενο στοιχείο επηρεάζει τα αποτελέσµατα (π.χ. όταν 
πραγµατοποιηθεί η αναµενόµενη συναλλαγή που αντισταθµίζεται). Το κέρδος ή η ζηµιά που αφορά το 
αποτελεσµατικό µέρος της µεταβολής της εύλογης αξίας των συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου που 
αντισταθµίζουν δάνεια µεταβλητού επιτοκίου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, στο κονδύλι 
«Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα». Όταν, η αναµενόµενη συναλλαγή που αντισταθµίζεται έχει ως 
αποτέλεσµα την αναγνώριση ενός µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου (π.χ. απόθεµα, 
πάγιο στοιχείο κτλ.), τα κέρδη και οι ζηµιές που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί στα ιδία κεφάλαια, 
µεταφέρονται από τα ιδία κεφάλαια και συµπεριλαµβάνονται στην αρχική επιµέτρηση του κόστους 
του περιουσιακού στοιχείου. Τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται τελικά είτε στο 
κόστος πωληθέντων αν πρόκειται  για αποθέµατα και στις αποσβέσεις αν πρόκειται για πάγια 
περιουσιακά στοιχεία.  

Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήξει ή πωληθεί, ή όταν η αντιστάθµιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια 
της αντισταθµιστικής λογιστικής, τα σωρευµένα κέρδη ή ζηµιές στα ίδια κεφάλαια κατά τη στιγµή 
εκείνη παραµένουν στα ίδια κεφάλαια µέχρις ότου η προβλεπόµενη συναλλαγή αναγνωριστεί στα 
αποτελέσµατα. Όταν µια προβλεπόµενη συναλλαγή δεν αναµένεται πλέον να πραγµατοποιηθεί, το 
σωρευµένο κέρδος ή ζηµιά στα ίδια κεφάλαια µεταφέρεται αµέσως στα αποτελέσµατα.  

Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά του µέσου αντιστάθµισης σχετικά µε το αποτελεσµατικό µέρος της 
αντιστάθµισης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Το κέρδος ή η ζηµιά σχετικά µε το µη 
αποτελεσµατικό τµήµα αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα. Σωρευµένα κέρδη και ζηµιές στα 
ίδια κεφάλαια µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά τη µερική ή ολική πώληση της εταιρείας του 
εξωτερικού.  
 
 
2.9 Εµπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το 
αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. 
Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η 
αδυναµία τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της 
πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό 
επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.  
 
 
2.10 ∆εσµευµένες Καταθέσεις  

Οι δεσµευµένες καταθέσεις είναι ταµειακά ισοδύναµα τα οποία δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς 
χρήση. Αυτά τα ταµειακά ισοδύναµα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την Εταιρεία µέχρι την 
επέλευση ενός συγκεκριµένου χρονικού σηµείου ή γεγονότος στο µέλλον. Στις περιπτώσεις που οι 
δεσµευµένες καταθέσεις αναµένεται να χρησιµοποιηθούν εντός διαστήµατος ενός έτους από την 
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµο περιουσιακό 
στοιχείο. Όµως εάν δεν αναµένεται να χρησιµοποιηθούν εντός διαστήµατος ενός έτους από την 
ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµική θέσης, ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµο 
περιουσιακό στοιχείο.  
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2.11 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις 
τραπεζικές υπεραναλήψεις. 
 
 
2.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.  
 
 
2.13 ∆άνεια 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 
Όλα τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή των. 
 
 
2.14  Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο 
φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν 
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο 
φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει 
θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία 
προκύπτουν τα κέρδη.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν 
έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος 
προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να 
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 
δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται 
νοµικά ο συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της 
οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση 
να γίνει µε συµψηφισµό. 
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2.15 Παροχές στο Προσωπικό 
 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η εταιρεία συµµετέχει σε διάφορα 
συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Οι πληρωµές καθορίζονται από την εκάστοτε τοπική νοµοθεσία και 
τους κανονισµούς των ταµείων.  

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα 
συγκεκριµένο ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το 
οποίο συνήθως εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια 
προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου η 
εταιρεία πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο.  Η εταιρεία δεν 
έχει καµία νοµική υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή 
περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε 
την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις προηγούµενες χρονικές περιόδους.  

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών Η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία 
του δηµοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις 
εισφορές του. Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. 
Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που 
υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων ή συµψηφισµός  µε µελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα  αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, 
µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση της 
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου 
της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της 
υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατικών 
εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των µακροπροθέσµων υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης εταιρικών οµολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε 
αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα Λοιπά συνολικά εισοδήµατα κατά την 
περίοδο την οποία προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις 
ακόλουθες ηµεροµηνίες: (α) όταν η εταιρεία δεν µπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των 
παροχών αυτών και β) όταν η εταιρεία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 και συµπεριλαµβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. Στην περίπτωση µίας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου 
υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. 
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.  
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2.16 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή 
πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα. 
 
Στη  σύµβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο εµπεριέχεται η συµβατική 
υποχρέωση του παραχωρησιούχου να διατηρεί την υποδοµή σε ένα καθορισµένο επίπεδο παροχής 
υπηρεσίας λειτουργίας ή να επαναφέρει την υποδοµή σε συγκεκριµένη κατάσταση πριν την παραδώσει 
στον παραχωρητή στο τέλος της περιόδου παραχώρησης, κατ’ επέκταση η Εταιρεία, ως 
παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει και αποτιµά αυτή την υποχρέωση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37.  
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, όταν είναι σηµαντική η επίδραση της 
διαχρονικής αξίας του χρήµατος, µε τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και του σχετικού κινδύνου της 
υποχρέωσης. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο 
πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε 
κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα 
υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. 
 
 
2.17 Αναγνώριση Εσόδων 
 
Τα έσοδα της χρήσης προέρχονται κυρίως από την εκµετάλλευση του αυτοκινητόδροµου, λειτουργικές 
µισθώσεις, από πιστωτικούς τόκους τραπεζών και από χρεόγραφα. 
 
Τα έσοδα από την εκµετάλλευση του αυτοκινητόδροµου αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν 
διενεργείται η παροχή υπηρεσίας στο χρήστη, δηλ. µε τη πραγµατοποίηση των διελεύσεων από αυτόν. 
 
Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.   
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
 
Στην περίπτωση εκείνη, όπου η Εταιρεία ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο 
έσοδο λογίζεται ως έσοδο και καταχωρείται στα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης.  Η Εταιρεία λειτουργεί ως 
αντιπρόσωπος στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:  
 
1) Η  Αττική Οδός Α.Ε. και η εταιρεία λειτουργίας Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. ξεκίνησαν από την 1η 

Απριλίου 2008 µια νέα συνεργασία µε την «ΜΩΡΕΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία Παραχώρησης του 
Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη», µε βάση την 
οποία: 
- Παρέχεται η ευχέρεια στους Συνδροµητές της Αττικής Οδού να διέρχονται από τις 

ηλεκτρονικές λωρίδες των Σταθµών ∆ιοδίων του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος - Τρίπολη -
Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη (εφεξής ο «αυτοκινητόδροµος ΚΤΚ»), 
χρησιµοποιώντας την ηλεκτρονική τους συσκευή e-PASS, µε χρέωση του συνδροµητικού 
λογαριασµού που τηρούν στην Αττική Οδό Α.Ε. 

- Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδροµητών που θα διέρχονται από τον 
αυτοκινητόδροµο ΚΤΚ άνοιξαν και λειτουργούν από τις 2 Απριλίου δυο νέα Σηµεία 
Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (Σ.Ε.Σ) που βρίσκονται επί του αυτοκινητόδροµου ΚΤΚ και πιο 
συγκεκριµένα i) παραπλεύρως του Σταθµού ∆ιοδίων Νεστάνης Αρκαδίας (ρεύµα προς 
Κόρινθο) στο 149,31 χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου - Τρίπολης και ii) παραπλεύρως του 
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Σταθµού ∆ιοδίων Σπαθοβουνίου Κορινθίας (ρεύµα προς Τρίπολη) στο 101,87 χλµ. Ε.Ο. 
Αθηνών - Κορίνθου - Τρίπολης. 

 
2) Επίσης τον ∆εκέµβριο του 2008 η Αττική Οδός και η εταιρεία Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. 

προχώρησαν σε µια νέα συνεργασία µε την εταιρεία παραχώρησης «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Ανώνυµη 
Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - 
Τσακώνα» µε βάση την οποία παρέχεται η ευχέρεια στους  Συνδροµητές της Αττικής Οδού να 
διέρχονται από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των Σταθµών ∆ιοδίων του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα - 
Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, χρησιµοποιώντας την ηλεκτρονική τους συσκευή e-PASS, 
µε χρέωση του συνδροµητικού λογαριασµού που τηρούν στην Αττική Οδό Α.Ε. 
 

3) Tην 18η ∆εκεµβρίου 2012 έγινε επέκταση της ∆ιαλειτουργικότητας και σε άλλα συνεργαζόµενα 
οδικά δίκτυα στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου (Μαλλιακός-Κλειδί) 
και την 20η Μαρτίου 2013 επεκτάθηκε και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Η παροχή της υπηρεσίας 
γίνεται αυτόµατα  µε τη χρήση της ηλεκτρονικής συσκευής e-Pass και χωρίς καµία οικονοµική 
επιβάρυνση. Παράλληλα ο Αυτοκινητόδροµος Αττική Οδός, χάρη στη νέα υπηρεσία 
∆ιαλειτουργικότητας,  δέχεται διελεύσεις από ηλεκτρονικούς ποµποδέκτες και των άλλων 
αυτοκινητόδροµων που συµµετέχουν στην ∆ιαλειτουργικότητα η οποία διέπεται από 
συγκεκριµένους όρους και λειτουργίες.  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου.  

 
 
2.18 Συµφωνίες Παραχώρησης 
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει τη ∆ΕΕΧΠ 12 εφόσον πληρούνται οι παρακάτω δύο συνθήκες: 
 
α) ο παραχωρητής (grantor) ελέγχει ή καθορίζει ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παράσχει ο 

παραχωρησιούχος (operator), σε ποιους και σε ποια τιµή και 
 
β) ο παραχωρητής ελέγχει οποιοδήποτε σηµαντικό υπόλοιπο συµφερόντων στην υποδοµή στο τέλος 

της περιόδου της συµφωνίας παραχώρησης. 
 
Σύµφωνα µε τη ∆ΕΕΧΠ 12, τέτοιες υποδοµές δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του 
παραχωρησιούχου ως ενσώµατα πάγια, αλλά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως 
Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου (financial asset model) και/ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως 
∆ικαίωµα Παραχώρησης (intangible asset model), ανάλογα µε τους συµβατικά συµφωνηθέντες όρους. 
 
 
i) Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου (Financial Asset Model) 
 
Η Εταιρεία, ως παραχωρησιούχος και ευρισκόµενη στην Περίοδο Λειτουργίας αποσβένει τη 
Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου, που έχει εισπράξει κατά την Κατασκευαστική Περίοδο, µε τη 
σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης και εµφανίζει το αναπόσβεστο κόστος της 
αφαιρετικά από το αναπόσβεστο κόστος του έργου στον Ισολογισµό ως «Άυλο Περιουσιακό 
Στοιχείο».  
 
 ii) ∆ικαίωµα Παραχώρησης (Intangible Asset Model) 
 
Η Εταιρεία, ως παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού στο βαθµό που 
λαµβάνει ένα δικαίωµα (άδεια) να χρεώνει τους χρήστες της δηµόσιας υπηρεσίας. Το δικαίωµα της 
χρέωσης των χρηστών της δηµόσιας υπηρεσίας δεν αποτελεί ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα λήψης 
µετρητών, καθώς τα ποσά που λαµβάνονται εξαρτώνται από το κατά πόσο το κοινό κάνει χρήση της 
υπηρεσίας.  
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Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της ∆ΕΕΧΠ 12 εµφανίζονται στα «Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία» του Ισολογισµού, αναλύονται ως «∆ικαίωµα Παραχώρησης» και αποτιµούνται 
στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο στη 
διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης.  
 
Η εταιρεία εφαρµόζει την ∆ΕΕΧΠ 12 από την 1η Ιανουαρίου 2008. 
 
 
2.19 ∆ιανοµή Μερισµάτων 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
2.20 Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι 
η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.  
 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.  
 
Η Εταιρεία, ως παραχωρησιούχος και ευρισκόµενη στην Περίοδο Λειτουργίας αποσβένει τη 
Χρηµατοδοτική Συµβολή ∆ηµοσίου, που έχει εισπράξει κατά την Κατασκευαστική Περίοδο, µε τη 
σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης και εµφανίζει το αναπόσβεστο κόστος της 
αφαιρετικά από το αναπόσβεστο κόστος του έργου στον Ισολογισµό ως «Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο» 
κατά την αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12. 
 
 
2.21 Προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσεις  
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που 
έχουν αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι 
πληρωτέοι λογαριασµοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται 
εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
2.22  Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες 
ευρώ. ∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους 
αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων. 
 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την 
κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στον οποίο 
ανήκει η Εταιρεία και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  
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Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε 
συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, καθώς 
και η βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 
 
 (α) Κίνδυνος αγοράς 
 
Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η 
Εταιρεία. Ενδεικτικά, η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των αγορών των 
ανταλλακτικών και υλικών, τα οποία προορίζονται για την επισκευή και συντήρηση του 
αυτοκινητόδροµου. Οι υπηρεσίες της εταιρείας παρακολουθούν στενά τις τάσεις στις επιµέρους 
αγορές όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση και 
αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου από συναλλαγές µε πελάτες. Έχει 
αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε 
επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Η Εταιρεία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε 
πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα πιστωτικά ιδρύµατα. Η Εταιρεία εισπράττει χρηµατικές εγγυήσεις 
ή εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες που είναι µεταπληρωµής. 
 
∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα, στα ταµειακά ισοδύναµα ,τις καταθέσεις 
προθεσµίας και τις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία 
του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.  
 
 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία διαθέτει µεγάλη ρευστότητα η οποία προέρχεται από την είσπραξη των διοδίων του 
αυτοκινητόδροµου. Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η εταιρεία προϋπολογίζει και 
παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31η ∆εκεµβρίου 2014 

 ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Εντός 1 
έτους 

Μεταξύ 1 
και 2 ετών 

Μεταξύ 2 
και 5 ετών 

Άνω των 
5 ετών 

Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 27.837 - - - 27.837 
∆άνεια 51.154 52.732 162.767 15.343 281.996 

  

 31η ∆εκεµβρίου 2013 

 ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Εντός 1 
έτους 

Μεταξύ 1 
και 2 ετών 

Μεταξύ 2 
και 5 ετών 

Άνω των 
5 ετών 

Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21.688 - - - 21.688 
∆άνεια 64.946 67.328 211.947 92.189 436.411 
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(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα είναι ελάχιστες οι 
οποίες κυρίως προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων αναφορικά µε το τεχνικό 
έργο. 

 
(ε) Κίνδυνος επιτοκίου 

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της  σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως, 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις και οµόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η 
έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από το δάνειο της 
Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων όπου µέρος αυτού υπόκειται σε κυµαιινόµενο επιτόκιο. Το κόστος 
δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να 
µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων ενώ αντίστοιχα η έκθεση της εταιρείας στον 
κίνδυνο από τα οµόλογα της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ελάχιστη.  

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί 
συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 
σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί. 
  
Η Εταιρεία µέσα στο 2014 προέβη σε αποπληρωµή κεφαλαίου προς τους οµολογιούχους δανειστές 
ύψους ευρώ 3.000 χιλ. Κατόπιν τούτου οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις µας ανέρχονται σε ευρώ 
10.400 χιλ. εκ των οποίων το ποσό ύψους ευρώ 3.200 χιλ. θα αποπληρωθεί µέσα στο έτος 2015 και 
έχει καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Επίσης προέβη σε αποπληρωµή δανείου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 130.274 χιλ. 
Ευρώ ενώ αντίστοιχα µέσα στο 2013 προέβη σε αποπληρωµή δανείου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ύψους 125.037  χιλ. Ευρώ. 
Κατόπιν τούτου οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις µας ανέρχονται σε ευρώ 246.472 χιλ. προς την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκ των οποίων το ποσό ύψους ευρώ 40.032 χιλ. θα αποπληρωθεί 
µέσα στο έτος 2015 και έχει καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Ένα µεγάλο µέρος του δανεισµού της Εταιρείας είναι σταθερού ή περιοδικά αναθεωρούµενου 
επιτοκίου ύψους ευρώ 200.226 χιλ. και το υπόλοιπο µέρος κυµαινόµενου επιτοκίου ύψους ευρώ 
56.646 χιλ. και είναι αποκλειστικά σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως 
από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων 
καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών της.  Οι αποφάσεις για τη διάρκεια 
των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε 
µεµονωµένη βάση. 
 
Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων της εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίων  
 
Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης (+0,25%) θα είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2014, κρατώντας όλες τις 
άλλες µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 204,4 χιλιάδες.  Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή 
στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου στο τέλος 
χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα.   
 
 
3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 
 
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της 
εταιρείας, την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της 
ικανότητα.  
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Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός 
∆ανεισµός της εταιρείας ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς 
τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και των αντίστοιχων ταµειακών διαθεσίµων και 
ισοδυνάµων που είναι συνδεδεµένα µε την χρηµατοδότηση αυτοχρηµατοδοτούµενων/ 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.  
 
Ο Καθαρός ∆ανεισµός της εταιρείας στις 31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα παρουσιάζεται πιο 
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 

 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε 
δεδοµένα της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την 
αγορά, παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 
της εταιρείας που αποτιµώνται στην εύλογη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014 και την 31 ∆εκεµβρίου 
2013.  

31 ∆εκεµβρίου 2014 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ   

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων 407 - - 407 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση 2.002 - - 2.002 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Παράγωγα εργαλεία ως µέσο 
αντιστάθµισης 55 - - 55 

31 ∆εκεµβρίου 2013 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 3.600 - - 3.600 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 8.413 - - 8.413 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Παράγωγα εργαλεία ως µέσο αντιστάθµισης 177 - - 177 

 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13  
Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 43.232 52.482 
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 213.640 337.664 
Σύνολο δανείων 256.872 390.146 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  378.817 506.706 
Καθαρός ∆ανεισµός (121.945) (116.560) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 402.405 479.736 
Σύνολο  280.460 363.176 
∆είκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης (30,30)% (24,30)% 
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4. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
 
 
4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν 
ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά 
γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά 
το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που 
έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 
 
 
(α) Προβλέψεις  
 
(i) Ενδεχόµενη πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος.Το τεχνικό έργο Αττική Οδός 

µελετήθηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς όρους των 
άρθρων 10 & 11 του Ν.2338/1995. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για αντιθορυβική 
προστασία του περιβάλλοντος χώρου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου 
αναφέρονται και είναι σύµφωνες µε τους ειδικούς όρους που περιγράφονται µέσα στη 
Σύµβαση. Αν µετά την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων /τεχνολογίας δεν µπορεί να 
επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα περιορισµού του θορύβου τότε η οποιαδήποτε πρόσθετη 
δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε. (Κύριο του Έργου). 
 

(ii)  Πρόβλεψη βαριάς συντήρησης  

Στη  σύµβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο εµπεριέχεται η 
συµβατική υποχρέωση του παραχωρησιούχου να διατηρεί την υποδοµή σε ένα καθορισµένο 
επίπεδο παροχής υπηρεσίας λειτουργίας ή να επαναφέρει την υποδοµή σε συγκεκριµένη 
κατάσταση πριν την παραδώσει στον παραχωρητή στο τέλος της περιόδου παραχώρησης. Ο 
παραχωρησιούχος, αναγνωρίζει και αποτιµά αυτή την υποχρέωση. 

 
(iii)  Φόρος εισοδήµατος 

 
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου 
είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το 
αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για 
αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 
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5 Ενσώµατα Πάγια 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

 Μεταφορικά    
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

  Έπιπλα και     
  εξαρτήµατα 

Σύνολο 

Κόστος      
      
1-Ιαν-13 659 652 45 14.059 15.415 
Προσθήκες  - 23 - 451 474 
Πωλήσεις / διαγραφές - (39) - - (39) 
31-∆εκ-13 659 636 45 14.510 15.850 
      
      
1-Ιαν-14 659 636 45 14.510 15.850 
Προσθήκες  - 9 4 485 498 
Πωλήσεις / διαγραφές - (26) - (2) (28) 
31-∆εκ-14 659 619 49 14.993 16.320 
      
 
   

 
  

 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

 Μεταφορικά    
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

  Έπιπλα και     
  εξαρτήµατα 

Σύνολο 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις      
      
1-Ιαν-13 (604) (527) (45) (13.855) (15.031) 
Αποσβέσεις χρήσης (5) (31) - (317) (353) 
Πωλήσεις / διαγραφές - 39 - - 39 
31-∆εκ-13 (609) (519) (45) (14.172) (15.345) 
      
      
1-Ιαν-14 (609) (519) (45) (14.172) (15.345) 
Αποσβέσεις χρήσης (5) (45) - (447) (497) 
Πωλήσεις / διαγραφές - 26 - - 26 
31-∆εκ-14 (614) (538) (45) (14.619) (15.816) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 50 117 - 338 505 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 45 80 4 374 503 

 
 
 
6 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
Λογισµικό 

∆ικαίωµα 
Παραχώρησης 

Σύνολο 

Κόστος    
    
1-Ιαν-13 594 834.937 835.531 
Προσθήκες  76                   360 436 
31-∆εκ-13 670 835.297 835.967 
    
    
1-Ιαν-14 670 835.297 835.967 
Προσθήκες  50                1.563 1.613 
31-∆εκ-14 720 836.860 837.580 
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Συσσωρευµένες αποσβέσεις    
    
1-Ιαν-13 (594) (371.188) (371.782) 
Αποσβέσεις χρήσης (4) (39.283) (39.287) 
31-∆εκ-13 (598) (410.471) (411.069) 
    
    
1-Ιαν-14 (598) (410.471) (411.069) 
Αποσβέσεις χρήσης (9) (39.668) (39.677) 
31-∆εκ-14 (607) (450.139) (450.746) 

    
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2013          72             424.826        424.898 
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2014         113             386.721        386.834 

 

 

7 Προκαταβολές για Μισθώσεις 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις  

Κόστος  
  
1-Ιαν-13 40.629 
Προσθήκες  - 
31-∆εκ-13 40.629 
  
1-Ιαν-14 40.629 
Προσθήκες  - 
31-∆εκ-14 40.629 
  
  
Συσσωρευµένες αποσβέσεις προκαταβολών  
  
1-Ιαν-13 (16.236) 
Αποσβέσεις χρήσης  (1.967) 
31-∆εκ-13 (18.203) 
  
1-Ιαν-14 (18.203) 
Αποσβέσεις χρήσης  (1.967) 
31-∆εκ-14 (20.170) 
  
Αναπόσβεστη αξία µακροπρόθεσµων προκαταβολών 31.12.2013 20.459 
Αναπόσβεστη αξία βραχυπρόθεσµων προκαταβολών 31.12.2013 1.967 
Αναπόσβεστη αξία µακροπρόθεσµων προκαταβολών 31.12.2014 18.492 
Αναπόσβεστη αξία βραχυπρόθεσµων προκαταβολών 31.12.2014 1.967 

 
 
Η Εταιρεία λόγω της απορρόφησης της εταιρείας ΕΑΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε., που 
πραγµατοποιήθηκε την 1.4.2008, απεικονίζει στις προκαταβολές για µισθώσεις (µακροπρόθεσµο και 
βραχυπρόθεσµο µέρος) το αναπόσβεστο κόστος της επένδυσης κατασκευής ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕΑ το οποίο 
αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την ∆ιάρκεια της Παραχώρησης. 
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Aπό τα µελλοντικά έσοδα µισθωµάτων της εταιρείας ΕΑΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ποσό ύψους 
ευρώ 13.400 χιλ. έχει ενεχυριαστεί υπέρ των οµολογιούχων δανειστών. 
 
 
8 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 

Kυκλοφορούν ενεργητικό   
Τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων προς κτήση κινητών 
αξιών (warrants)  407 3.600 
Σύνολο 407 3.600 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) 
για αντιστάθµιση ταµειακών ροών - 177 
Σύνολο - 177 

   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) 
για αντιστάθµιση ταµειακών ροών 55 -- 
Σύνολο 55 - 
 
Λεπτοµέρειες συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps)   
Ονοµαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate 
swaps)  4.900 9.400 

 

 
 

2,01% 2,01% 
Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor Euribor 

 
Η Εταιρεία σύναψε σύµβαση ανταλλαγής επιτοκίων µε την Alpha Τράπεζα  για το οµολογιακό δάνειο 
που έχει από το 2009 µε έναρξη ισχύος την 30η Ιουνίου 2010 και τερµατισµού την 31η ∆εκεµβρίου 
2015. 
 
 
9 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η 
Εταιρεία εισπράττει χρηµατικές εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες που είναι 
µεταπληρωµής. 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Πελάτες 3.966 3.750 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (347) (347) 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 3.619 3.403 
Προθεσµιακές καταθέσεις - 43.200 
Λοιπές Απαιτήσεις 12.239 16.588 
Λοιπές Απαιτήσεις-Συνδεδεµένα µέρη 568 721 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης λοιπών 
απαιτήσεων (799) (414) 
Σύνολο 15.627 63.498 
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Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.279 2.352 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 14.348 61.146 
 15.627 63.498 

 
Το υπόλοιπο των πελατών της Εταιρείας περιλαµβάνει ποσό ευρώ 116 χιλιάδες το οποίο αφορά 
απαίτηση από πελάτες δηµοσίου και το ποσό ευρώ 3.850 χιλ. που αφορά τους λοιπούς πελάτες της 
Αττικής Οδού.  
 
Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού ευρώ 12.239 χιλ. περιλαµβάνει ποσό ευρώ 22 χιλ. που 
προέρχεται από απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ευρώ 4.402 χιλ.  απαίτηση από τις λειτουργικές 
µισθώσεις, ευρώ 747 χιλ. από τον  Κύριο του Εργου, ευρώ 831 χιλ. από «Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα», ευρώ 59 χιλ. από «Ασφαλιστικούς Οργανισµούς», ευρώ 1.404 χιλ. από «Έξοδα 
εποµένων χρήσεων», ευρώ 1.616 χιλ. από «Απαιτήσεις από εισπράξεις διοδίων», ευρώ 1.173 χιλ. από 
«Επισφαλείς και επίδικοι Χρεώστες» και ποσό ευρώ  1.985 χιλ. από «Λοιποί  χρεώστες». 
 
Αντίστοιχα για το έτος 2013 το υπόλοιπο των πελατών της Εταιρείας περιλαµβάνει ποσό ευρώ 96,8 
χιλιάδες το οποίο αφορά απαίτηση από πελάτες δηµοσίου και το ποσό ευρώ 3.653,2 χιλ. που αφορά 
τους λοιπούς πελάτες της Αττικής Οδού.  
 
Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» για το έτος 2013 ποσού ευρώ 16.588 χιλ. περιλαµβάνει ποσό 
ευρώ 6 χιλ. που προέρχεται από απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ευρώ 6.793 χιλ. από «Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα», ευρώ 59 χιλ. από «Ασφαλιστικούς Οργανισµούς», ευρώ 1.417 χιλ. από «Έξοδα 
εποµένων χρήσεων», ευρώ 1.998 χιλ. από «Απαιτήσεις από εισπράξεις διοδίων», ευρώ 934 χιλ. από 
«Επισφαλείς και επίδικοι Χρεώστες» και ποσό ευρώ 5.381 χιλ. από «Λοιποί  χρεώστες». 
 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 31-∆εκ-2014 31-∆εκ-2013 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  347 347 
Πρόβλεψη αποµείωσης - - 
∆ιαγραφή απαιτήσεων µέσα στην 
χρήση - - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  347 347 

 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Λοιπών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 31-∆εκ-2014 31-∆εκ-2013 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  414 - 
Πρόβλεψη αποµείωσης 385 414 
∆ιαγραφή απαιτήσεων µέσα στην 
χρήση - - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  799 414 

 
 
 
Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013 
έχει ως εξής: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
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 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα  1.952    1.954   
   
Είναι σε καθυστέρηση:   
   
3  - 6 µήνες 410 417 
6 µήνες - 1 έτος 491 463 
Πάνω από 1 έτος 1.113 916 
 3.966 3.750 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 347 347 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 3.619 3.403 

 
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. Το ποσό των 
µακροπρόθεσµων  απαιτήσεων περιλαµβάνει ποσό ευρώ 747 χιλ. απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
ποσό ευρώ 410 χιλ. εγγυήσεις από ενοίκια και κοινωφελείς οργανισµούς και ποσό  ευρώ 122 χιλ. από 
λοιπές απαιτήσεις. 
 
 
10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Στην αρχή της χρήσης 8.413 - 
Προσθήκες νέες - 21.352 
(Πωλήσεις) (3.875) (12.900) 
Προσαρµογή αναταξινόµησης αποθεµατικών διαθεσίµων 
προς πώληση - (2.462) 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω λοιπών εσόδων: 
 αύξηση/ (µείωση) (2.536) 2.423 
 
Στο τέλος της χρήσης      2.002      8.413 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.002 8.413    
 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

  
31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 

Εισηγµένοι τίτλοι:  
Μετοχές – Ελλάδα (σε ΕΥΡΩ) 2.002        8.413 
 
 

 
Στα στοιχεία της 31.12.2014 οι πωλήσεις αφορούν µετοχές που απέκτησε η εταιρεία κατά το 
β΄τρίµηνο του 2013, όπως αποτυπώνεται στη γραµµή Πωλήσεις.  
 
 
 

11 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 
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Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 

Εισηγµένοι τίτλοι - Οµόλογα   
Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
3,875% και λήξη τη 15.10.2016  (ΙSIN_XS0272359489) 48.605 50.146 
Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
2,125% και λήξη τη 15.01.2014 (ΙSIN_XS0587030361) - 24.595 
Οµόλογο της EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 
FACIL-LUX µε επιτόκιο 1.25% και λήξη τη 22.01.2019 
(ΙSIN_EU000A1G0BM9) 25.112 - 

Σύνολο 73.717 74.741 
 
 
Η µεταβολή των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Στην αρχή της χρήσης            74.741            152.945 
Προσθήκες 25.115 50.479 
(Λήξεις) (24.609) (125.721) 
(Απόσβεση premium) (1.530) (2.962) 
Στη λήξη της χρήσης 73.717 74.741 
   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 73.717 50.146 
Κυκλοφορούν ενεργητικό - 24.595 
Σύνολο 73.717 74.741 

 
Η Εταιρεία προχώρησε µέσα στο έτος 2014 σε νέες αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ποσού 
25.115 χιλ. (οµόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαικό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας) 
διακρατούµενων ως τη λήξη, των οποίων η αξία την 31.12.2014 µαζί µε τα υφιστάµενα οµόλογα της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από αγορές προηγούµενων ετών  ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 
73.717 χιλ. 
Η απόσβεση του premium των οµολόγων, ποσού ευρώ 1.530 χιλ. έχει αναγνωριστεί στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος της χρήσης, στη γραµµή Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα - καθαρά.  
 
Η εύλογη αξία των οµολόγων στις 31.12.2014 ανέρχεται σε ευρώ 75.320 χιλ. Η µέγιστη έκθεση σε 
πιστωτικό κίνδυνο στις 31.12.2014 ανέρχεται στη λογιστική αξία των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων. 
 
Το νόµισµα των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη είναι το ευρώ. 
 

12  ∆εσµευµένες καταθέσεις 

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις της εταιρείας ανέρχονται στις 31.12.2014 σε ευρώ 24.303 χιλ και στις 
31.12.2013 σε ευρώ 31.521 χιλ.  

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  

   31-∆εκ-14    31-∆εκ-13 
ΕΥΡΩ 24.303 31.521 

24.303 31.521 
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Οι δεσµευµένες καταθέσεις στις περιπτώσεις χρηµατοδότησης αυτοχρηµατοδοτούµενων ή 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων   αφορούν τους λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων 
µακροπρόθεσµων δανείων. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο των λογαριασµών εξυπηρέτησης 
βραχυπρόθεσµων δόσεων χρησιµοποιείται προς αποπληρωµή των επόµενων χρονικά 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων.  

 
13 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  
 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ 

 31-∆εκ-14  31-∆εκ-13  
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 13 7 
Καταθέσεις όψεως 32.251 86.631 
Καταθέσεις προθεσµίας 322.250 388.547 
Σύνολο 354.514 475.185 

 
 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από 
την εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2014. 
 

Rating Χρηµατοπιστωτικού 
Ιδρύµατος (S&P) 

Ποσοστό καταθέσεων όψεως και 
προθεσµίας την 31.12.2014 

ΑA-       4,12 % 
CCC+      95,88% 
ΣΥΝΟΛΟ     100,00 % 

 
Τα πραγµατικά επιτόκια καθορίζονται σύµφωνα µε τα Euribor επιτόκια, διαπραγµατεύονται κατά 
περίπτωση και έχουν µια περίοδο λήξης ενός µήνα έως και έξι µήνες. Οι καταθέσεις προθεσµίας 
συµπεριλαµβάνουν καταθέσεις µε περίοδο λήξης έως και 3 µηνών. 
 
 
 
14 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ, εκτός από τον αριθµό των µετοχών. 
 

 Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2013 2.366.400 173.693.760 173.693.760 
31 ∆εκεµβρίου 2013 2.366.400 173.693.760 173.693.760 
    
1 Ιανουαρίου 2014 2.366.400 173.693.760 173.693.760 
31 ∆εκεµβρίου 2014 2.366.400 173.693.760 173.693.760 

 
 
Η ονοµαστική αξία έκαστης µετοχής είναι 73,40 ευρώ. Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς 
καταβληµένο. 
 
Mε τη Συµβολαιογραφική Πράξη Νο.10629/11.11.2014 του συµβολαιογράφου Αθηνών  κου Γεωργίου 
Βουδούρη µεταβιβάστηκαν από τον µέτοχο J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. 4.733 µετοχές της εταιρείας «Αττική 
Οδός ΑΕ» στη θυγατρική της ΕΤΕΘ Α.Ε.  
 
 
Κατόποιν τούτου το  Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: 
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METOXOI 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

(αριθµός µετοχών) 

Ποσοστό 
% 

Αξία Μετοχικού 
Κεφαλαίου  
(σε Ευρώ) 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  1.402.084 59,2497% 102.912.965,60 

2 J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.    492.312 20,8043%  36.135.700,80 
3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.    233.817  9,8807%   17.162.167,80 
4 ΕΤΕΘ Α.Ε.    237.187 10,0231%   17.409.525,80 
5 EGIS PROJECTS S.A.        1.000    0,0423%          73.400,00 
  Σύνολο 2.366.400 100,0000% 173.693.760,00 

 
 
15 Λοιπά Αποθεµατικά 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
∆ιαθέσιµα 

προς πώληση 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 

ζηµιών 

     
Σύνολο 

      
1 Ιανουαρίου 2013 13.156 108.550 - (63) 121.643 
Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 1.046 3.794 - - 4.840 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση & αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών  

 

- 2.423 

- 

2.423 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) - - - 35 35 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα  (21.710)   (21.710) 
∆ιανοµή αποθεµατικού  (86.840)  - (86.840) 
31 ∆εκεµβρίου 2013 14.202 3.794 2.423 (28) 20.391 
 
 
1 Ιανουαρίου 2014 14.202 3.794 2.423 (28) 20.391 
Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 1.947  - - 1.947 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση & αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών  

 

- (2.536) 

 

(2.536) 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) - - - (38) (38) 
Προσαρµογή αναταξινόµησης 
αποθεµατικού 

 
 113 

 
113 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα - (721) - - (721) 
∆ιανοµή αποθεµατικού - (3.073) - - (3.073) 
31 ∆εκεµβρίου 2014 16.149 - - (66) 16.083 
 
 
Η εταιρεία µε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 14/11/2014, η οποία θα 
επικυρωθεί από την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφάσισε τη διανοµή  στους µετόχους της 
του  σχηµατισθέντος  από τα κέρδη των χρεογράφων της Εταιρείας στη χρήση 2013 ,αφορολόγητου 
αποθεµατικού  ποσού ευρώ 3.794 χιλ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4172/2013,  εκ 
των οποίων το ποσό του φόρου που πληρώθηκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ευρώ 721 χιλ. είχε επιβαρύνει 
τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013. 
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16 ∆άνεια 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός   
Τραπεζικός δανεισµός 206.440 327.264 
Οµολογιακό ∆άνειο 7.200 10.400 
Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού 213.640 337.664 

 
   

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
Τραπεζικός δανεισµός 40.032 49.482 
Οµολογιακό ∆άνειο 3.200 3.000 
Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού 43.232 52.482 
   
Σύνολο δανεισµού 256.872 390.146 

 
 
Η Εταιρεία µέσα στο 2014 προέβη σε αποπληρωµή κεφαλαίου προς τους οµολογιούχους δανειστές 
ύψους ευρώ 3.000 χιλ. Κατόπιν τούτου οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις µας ανέρχονται σε ευρώ 
10.400 χιλ. εκ των οποίων το ποσό ύψους ευρώ 3.200 χιλ. θα αποπληρωθεί µέσα στο έτος 2015 και 
έχει καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Επίσης προέβη σε αποπληρωµή δανείου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 130.274 χιλ. 
Ευρώ ενώ αντίστοιχα µέσα στο 2013 προέβη σε αποπληρωµή δανείου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ύψους 125.037  χιλ. Ευρώ. 
 
Κατόπιν τούτου οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις µας ανέρχονται σε ευρώ 246.472 χιλ. προς την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκ των οποίων το ποσό ύψους ευρώ 40.032 χιλ. θα αποπληρωθεί 
µέσα στο έτος 2015 και έχει καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Ένα µεγάλο µέρος του δανεισµού της Εταιρείας είναι σταθερού ή περιοδικά αναθεωρούµενου 
επιτοκίου ύψους ευρώ 200.226 χιλ. και το υπόλοιπο µέρος κυµαινόµενου επιτοκίου ύψους ευρώ 
56.646 χιλ. και είναι αποκλειστικά σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως 
από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων 
καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών της.  Οι αποφάσεις για τη διάρκεια 
των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε 
µεµονωµένη βάση. 
 
Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι 
εξής: 
 

 έως 6 µήνες >12 µήνες   Σύνολο 
31 ∆εκεµβρίου 2013    
Σύνολο δανεισµού 83.394 306.752     390.146 
 83.394 306.752     390.146 
    
 έως 6 µήνες >12 µήνες Σύνολο 
31 ∆εκεµβρίου 2014    
Σύνολο δανεισµού 56.646 200.226     256.872 
 56.646 200.226     256.872 
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Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 
 
 

    31-∆εκ-14    31-∆εκ-13 
Μεταξύ 1 και  2 ετών 46.213 56.629 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 152.403 191.713 
Πάνω από 5 έτη 15.024 89.322 
 213.640 337.664 

 
 
Από το σύνολο του µακροπρόθεσµου δανεισµού ποσού ευρώ 213.640 χιλ., ποσό ευρώ 159.211 χιλ. 
αφορά δάνεια σταθερού επιτοκίο και ποσό ευρώ 54.429 χιλ. αφορά δάνεια αναθεωρηµένου 
κυµαινόµενου επιτοκίου ανά τρίµηνο.  
 
Αντίστοιχα για το έτος 2013 από το σύνολο του µακροπρόθεσµου δανεισµού ποσού ευρώ 337.664 χιλ., 
ποσό ευρώ 189.826 χιλ. αφορά δάνεια σταθερού επιτοκίου, ποσό ευρώ 65.245 χιλ. αφορά δάνεια 
περιοδικά αναθεωρούµενου επιτοκίου και ποσό ευρώ 82.593 χιλ. αφορά δάνεια αναθεωρηµένου 
κυµαινόµενου επιτοκίου ανά τρίµηνο.  
 
 
17 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 
 

 Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
   31-∆εκ-14   31-∆εκ-13 
Προµηθευτές 256 41 
∆εδουλευµένα έξοδα 2.413 1.628 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι / τέλη 3.593 2.088 
∆εδουλευµένοι τόκοι 350 536 
Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις 1.145 1.287 
Λοιπές υποχρεώσεις 12.157 11.684 
Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 12.768 8.208 
Σύνολο 32.682 25.472 
Μακροπρόθεσµες  1.252 1.696 
Βραχυπρόθεσµες 31.430 23.776 
Σύνολο 32.682 25.472 

 
 
Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 12.157 χιλ. περιλαµβάνει ποσό ευρώ  8.382 χιλ. 
από «Προκαταβολές Πελατών»,  ευρώ 1.661 χιλ. από «Λοιπούς Πιστωτές», ευρώ 638 χιλ. από 
«Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους», ευρώ 24 χιλ. από «∆ικαιούχους αµοιβών από παροχή υπηρεσίας», 
ευρώ 150 χιλ. από «Παρακρατηθέντα Φόρο επί µερισµάτων πληρωτέων» και ευρώ 1.302 χιλ. από 
«∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων» . 
 
Αντίστοιχα για το έτος 2013 ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 11.684 χιλ. 
περιλαµβάνει ποσό ευρώ 7.746 χιλ. από «Προκαταβολές Πελατών», ευρώ 2.100 χιλ. από «Λοιπούς 
Πιστωτές», ευρώ 563 χιλ. από «Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους», ευρώ 70 χιλ. από «∆ικαιούχους 
αµοιβών από παροχή υπηρεσίας» και ευρώ 1.205 χιλ. από «∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων» . 
 
Το µακροπρόθεσµο µέρος των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων ύψους 1.252 χιλ. ευρώ για το 
2014 (2013: ευρώ 1.696 χιλ.) αντιπροσωπεύει κυρίως προκαταβολές για ενοίκια που προέκυψαν από 
την απορρόφηση των ΣΕΑ. 
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18 Αναβαλλόµενη Φορολογία 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν φόρους 
εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα 
παρακάτω: 
 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
       31-∆εκ-14       31-∆εκ-13 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 69.921 70.576 
(Πίστωση) /Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων  (10.774) (661) 
Χρέωση/(Πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα (13) 6 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης αναβαλλόµενης υποχρέωσης 59.134 69.921 

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος της χρήσης 2014 έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε τους φορολογικούς 
συντελεστές που απορρέουν από τον Ν.4110/2013 άρθρο 9, παρ. 31. 
 
Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής 
αρχής είναι οι παρακάτω: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις: 

 

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις     Λοιπά   Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2013 
 

128.705 9.147 137.852 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων  

 

24.269 (9.172) 15.097 
Χρέωση/ (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα 

 

- - - 
31∆εκεµβρίου 2013 

 

152.974 (25) 152.949 
 

  
    

1 Ιανουαρίου 2014 
 

152.974 (25) 152.949 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων  

 

(14.330) 163 (14.167) 
Χρέωση/ (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα 

 

- - - 
31∆εκεµβρίου 2014 

 

138.644 138 138.782 
 
 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις: 
Πρόβλεψη 
βαριάς 

συντήρησης 

Πρόβλεψη 
αποζηµίωσης 
Προσωπικού    Λοιπά    Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2013 23.063 - 67.261 90.324 
(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων  7.410 - (14.716) (7.306) 
(Χρέωση)/πίστωση στα λοιπά συνολικά έσοδα - 10 - 10 
31∆εκεµβρίου 2013 30.473 10 52.545 83.028 

 
 

  
1 Ιανουαρίου 2014 30.473 10 52.545 83.028 
(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων  683 - (4.076) (3.393) 
(Χρέωση)/πίστωση στα λοιπά συνολικά έσοδα - 13 - 13 
31∆εκεµβρίου 2014 31.156 23 48.469 79.648 
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Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις: 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 59.134 69.921 
 59.134 69.921 

 
 
19 Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού  
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα ακόλουθα: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:   
Συνταξιοδοτικές παροχές 325 309 
Σύνολο 325 309 

 
 
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 
 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:   
Συνταξιοδοτικές παροχές 10 74 
Σύνολο 10 74 

 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 39 55 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 10 15 
Κόστος προυπηρεσίας  (72) (144) 
Ζηµιές από περικοπές 13 - 
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε εργαζοµένους      (10)      (74) 
   
 
Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ως 
ακολούθως: 
 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Υπόλοιπο έναρξης 309 425 
Καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις (25) - 
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές που χρεώνονται στην 
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 51 (41) 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα (10) (75) 
Υπόλοιπο τέλους 325 309 
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς για τα στοιχεία 
της εταιρείας, είναι οι εξής: 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,9% 3,30% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,00% έως το 2016 0,00% έως το 2016 
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Η µέση σταθµική διάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι για τα στοιχεία εταιρείας 19,4 έτη. 

Ανάλυση αναµενόµενης ληκτότητας των µη προεξοφληµένων συνταξιοδοτικών παροχών: 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 

    Κάτω από ένα έτος - 4 

    Μεταξύ 2 και 5 ετών - - 

    Πάνω από 5 έτη 480 585 

    Σύνολο 480 589 
 

Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από µεταβολές στις κυριότερες παραδοχές 
είναι: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Μεταβολή στην 
παραδοχή κατά 

Αύξηση στην  
παραδοχή 

Μείωση στην 
παραδοχή 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% -5,52% +5,52% 
Ρυθµός µεταβολής µισθολογίου 0,50% +4,97% -4,97% 

 
 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
(Κέρδη) / ζηµιές από τη µεταβολή στις 
οικονοµικές παραδοχές 42 (41) 
Εµπειρία (κέρδη) / ζηµιές 9 - 
Φόρος  (13) 6 

Σύνολο 38 (35) 
 
 
20 Προβλέψεις 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  
                                                                       Πρόβλεψη Βαριάς 

                                                                      Συντήρησης 
1-Ιαν-13 115.315 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 6.022 
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσης (4.134) 
31-∆εκ-13 117.203 
  

1-Ιαν-14 117.203 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 6.022 
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσης (3.396) 
31-∆εκ-14 119.829 
  

 31-∆εκ-14 
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:  
Μακροπρόθεσµες 119.829 
Βραχυπρόθεσµες - 
Σύνολο 119.829 
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Η πρόβλεψη αφορά την πρόβλεψη για βαριά συντήρηση του συµβολαίου παραχώρησης της ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.  
 
 
21 Έξοδα ανά Κατηγορία 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
 

 
 
 

22 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση 

329 5.433 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

182 1.031 

31-∆εκ-14 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης 

Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 1.192 184 1.097 2.473 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  486 2 10 498 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 39.679 - - 39.679 
Έξοδα συντήρησης Τεχνικών έργων 2.775 - - 2.775 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 25 - 116 141 
Παροχές τρίτων 5.514 - 25 5.539 
Ασφάλιστρα 2.449 - 48 2.497 
Λοιπές παροχές τρίτων 1.653 29 11 1.693 
Αµοιβές τεχνικών 306 - - 306 
Αµοιβές εταιρείας λειτουργίας 37.669 - - 37.669 
Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων  2.027 167 2.807 5.001 
Έξοδα προβολής & διαφήµισης 6 706 12 724 
Λοιπά 559 81 272 910 
Σύνολο 94.340 1.169 4.398 99.907 

31-∆εκ-13 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης 

Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 1.243 182 961 2.386 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  343 2 7 352 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 39.288 - - 39.288 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - - - - 
Έξοδα συντήρησης Τεχνικών έργων 2.583 - - 2.583 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 23 - 145 168 
Παροχές τρίτων 7.140 15 100 7.255 
Ασφάλιστρα 2.738 - 47 2.785 
Λοιπές παροχές τρίτων 1.918 69 12 1.999 
Αµοιβές τεχνικών 266 - - 266 
Αµοιβές εταιρείας λειτουργίας 37.479 - - 37.479 
Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων  2.137 178 1.635 3.950 
Έξοδα προβολής & διαφήµισης 9 741 1 751 
Λοιπά 697 61 174 932 
Σύνολο 95.864 1.248 3.082 100.194 



 
 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Ε.Λ.Ε-Σ-Σ & ∆.Π.Λ.Υ. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2014 

 

(42) / (47) 

Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

(1.847) - 

Αποµείωση ∆ιαθεσίµων προς Πώληση (-) (113) (2.462) 
Πρόβλεψη αποµείωσης λοιπών απαιτήσεων (385) (414) 
Ενοίκια     2.866  3.313 
Λοιπά Κέρδη /(Ζηµιές) 384 2.107 
Σύνολο  1.416  9.008 
 
Στο ποσό των ευρώ 2.866 χιλ. έχουν καταχωρηθεί έσοδα ενοικίων που απορρέουν από την 
απορρόφηση των ΣΕΑ το 2008. Ο λογαριασµός «Λοιπά Κέρδη» ποσού ευρώ 384 χιλ.  περιλαµβάνει 
ποσό ευρώ  557 χιλ. έσοδα από παραχώρηση δικαιωµάτων,  και  ποσό ευρώ (173) χιλ. λοιπές ζηµιές.  
 
Αντίστοιχα για το έτος 2013 στο ποσό των ευρώ 3.313 χιλ. έχουν καταχωρηθεί τα έσοδα ενοικίων που 
απορρέουν από την απορρόφηση των ΣΕΑ το 2008. Ο λογαριασµός «Λοιπά Κέρδη» ποσού ευρώ 
2.107 χιλ. περιλαµβάνει ευρώ 552 χιλ. ποσό έσοδα από παραχώρηση δικαιωµάτων,  ποσό ευρώ 392 
χιλ. προµήθειες από πωλήσεις για λογαριασµό τρίτων, ποσό ευρώ 272 χιλ. από λοιπά έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, και ευρώ 891 χιλ. λοιπά έσοδα. 

Η εταιρεία ως εκµισθωτής προβαίνει σε υπολογισµό των ενδεχόµενων µισθωµάτων που προκύπτουν 
από τους όρους των σε ισχύ  µισθωτηρίων  συµβολαίων όπως προκύπτει στον παρακάτω πίνακα:  

    

  31-∆εκ-14 31-∆εκ-13  

Έως 12 µήνες 3.251 3.724  

Από 1 έως 5 έτη 12.955 14.885  

Περισσότερο των 5 ετών 12.203 17.360  

Σύνολο 28.409 35.969  
 

 
 
 
 

23 Χρηµατοοικονοµικά (Εσοδα)/Έξοδα/ Καθαρά 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Έξοδα τόκων   
-Τραπεζικά δάνεια 11.675 16.285 
-Χρηµατοοικονοµικά έξοδα τραπεζικών εγγυήσεων 2.975 3.801 
-Χρηµατοοικονοµικά έξοδα πρόβλεψης βαριάς συντήρησης 3.104 3.321 
-Χρηµατοοικονοµικό κόστος από swaps 16 (6) 
-Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 140 81 
 17.910 23.482 
   

Έσοδα τόκων (10.814) (20.965) 
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα καθαρά 7.096 2.517 

 
 
 

24 Παροχές σε Εργαζοµένους 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 Σηµ. 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Μισθοί και ηµεροµίσθια  1.944 1.924 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  432 422 
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Κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 19 (10) (74) 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  107 115 
Σύνολο  2.473 2.387 

 
Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2014 ανερχόταν σε 50 άτοµα και την 
31.12.2013 σε 49. 
 
 
 

25 Φόρος Εισοδήµατος 
 

Στις 23.07.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4172/23.07.2013. Ο νέος νόµος διατηρεί τις 
αλλαγές που θεσπίστηκαν µε το φορολογικό νόµο 4110/23.01.2013 σύµφωνα µε τον οποίο, ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και 
µετά, και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 
ορίζεται σε 10%.  

 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 
 Σηµ. 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Φόρος χρήσης  25.901 48.450 
Αναβαλλόµενος φόρος 18 (10.774) (660) 
Σύνολο  15.127 47.790 

 
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα 
προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον ισχύοντα µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής: 
 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Κέρδη προ φόρων βάσει της κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος 54.081 68.708 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύον φορολογικό 
συντελεστή (26%) 14.061 17.864 
 
Αναµορφώσεις   

Εξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 1.004 45 

Λοιποί φόροι  (24) 99 

Λοιπά εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε φόρο - (986) 

Πρόβλεψη φόρου διανοµής αποθεµατικών - 721 
∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης 
φορολογίας  - 18.433 

Καταβληθείς φόρος από διανοµή αποθεµατικού - 11.710 

Λοιπά 86 (96) 
Φόρος εισοδήµατος βάσει της κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος 

15.127 47.790 

 

Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 4223/2013, τα 
µερίσµατα που διανέµονται σε εταιρείες εντός του ίδιου οµίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και µετά, 
απαλλάσσονται από το φόρο, µε την προϋπόθεση ότι η µητρική εταιρεία συµµετέχει στην εταιρεία που 
διανέµει το µέρισµα µε ποσοστό τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόµενα έτη και τις λοιπές 
προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του νόµο 4172/2013.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 άρθρο 72 του Ν.4172/2013, τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα 
αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2013, και τα οποία προέρχονται από 
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κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρµογή 
διατάξεων του ν. 2238/1994 µπορούν να συµψηφίσουν φορολογικές ζηµιές ή να φορολογηθούν 
αυτοτελώς καταβάλλοντας φόρο 19% σε περίπτωση που διανεµηθούν ή  κεφαλαιοποιηθούν. Η 
εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη φόρου ευρώ 720 χιλ. στη προηγούµενη χρήση. 

 
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους 
ελεγκτές, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον 
ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν 
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην 
εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από 
την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της 
τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο 
έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. Οι 
ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθενται στη σηµείωση Νο. 27. 
 
 
26 Ανειληµµένες Υποχρεώσεις 
 
Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε δεσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις τα οποία µισθώνονται από 
τρίτους.  
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Έως 1 έτος 120 118 
Από 1-5 έτη 231 116 
Περισσότερα από 5 έτη 64  - 
Σύνολο 415 234 

 
Οι λειτουργικές µισθώσεις αφορούν ενοίκια αυτοκινήτων, κτιρίων και οικοπέδων.  
 
 
27 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις /Απαιτήσεις 
 
Υποχρεώσεις 

(α) Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον της Εταιρείας για ατυχήµατα που συνέβησαν κατά την 
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου από εταιρείες ή ιδιώτες. Λόγω του ότι η Εταιρεία είναι 
ασφαλισµένη έναντι ατυχηµάτων, δεν αναµένεται να προκύψει επιβάρυνση από ενδεχόµενη αρνητική 
έκβαση των δικαστικών αποφάσεων διότι υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Οι λοιπές επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν 
αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
 
(β) Εκκρεµεί η εκδίκαση της επιβολής από τον ∆ήµο Ασπροπύργου, τον ∆ήµο Αχαρνών, τον ∆ήµο 
Άνω Λιοσίων, ∆ήµο Ζεφυρίου και ∆ήµο Φυλής προς την Εταιρεία αφενός µεν δηµοτικών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και αφετέρου φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων για τα έτη 2002 
έως και 2013. Οι εν λόγω οφειλές ύψους συνολικού ευρώ 12.447 χιλ. σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις 
της Εταιρείας στους αντίστοιχους ∆ήµους, εν τούτοις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων έχει χορηγήσει βεβαίωση µε βάση την οποία η Αττική Οδός Α.Ε. δεν υπέχει 
υποχρέωση καταβολής δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού και δηµοτικών φόρων  
ηλεκτροδοτούµενων χώρων για τον αυτοκινητόδροµο. 
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γ) Ο ∆ήµος Παιανίας κοινοποίησε  στην Εταιρεία την  12.08.2014 χρηµατικούς καταλόγους που  
αφορούν την επιβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, δηµοτικού φόρου 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), για το χρονικό διάστηµα από 
01.01.2009 έως και 31.07.2013. καθώς και συναφών προστίµων για τα έτη από 2009 έως και 2013, 
συνολικού ποσού ευρώ  762 χιλ.  
 
δ)  Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τα οποία δεν αναµένεται να 
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις.  
 
(ε) Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης 
ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους 
ελεγκτές, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον 
ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν 
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην 
εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από 
την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της 
τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο 
έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.  

Η  εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009 , ελέγχθηκε φορολογικά 
βάσει του Ν.2238/94 για τις χρήσεις του 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 
συµµόρφωσης  από την ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ χωρίς επιφύλαξη. Η ανέλεγκτη 
φορολογικά  χρήση της εταιρείας είναι το 2010. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη 
χρήση αυτή  δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν 
επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές.  

Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας ήδη διενεργείται από την 
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της 
εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 
καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, 
το οικονοµικά έτη που λήγουν την 31 ∆εκεµβρίου 2011,  την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31 
∆εκεµβρίου 2013 της Μητρικής Εταιρείας θεωρούνται τελικά από πλευράς φορολογικού ελέγχου µετά 
το πέρας δεκαοχτώ µηνών από την υποβολή του "Φορολογικού Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης" στο 
Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
Απαιτήσεις 

Αναµένεται η έκδοση της απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών µετά τη συζήτηση   στις 
8.10.2014 της προσφυγής που είχε καταθέσει η Εταιρεία κατά του οριστικού φύλλου ελέγχου φόρου 
εισοδήµατος , οικονοµικού έτους 2009, διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008 έως και 31.12.2008 του 
∆ιαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών , για την εκπτωσιµότητα της δαπάνης που προέκυψε 
στη χρήση αυτή ποσού ευρώ 2.097 χιλ. ως υπεραξία (Good will) που προέκυψε λόγω της 
απορρόφησης από την «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» της εταιρείας «ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.».  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Υποχρεώσεις   
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε  
το Ελληνικό ∆ηµόσιο 33.233 31.982 
 33.233 31.982 
Απαιτήσεις   
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες  1.174 1.265 
Λοιπές 90 1.475 
 1.264 2.740 
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28 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της κλειόµενης χρήσης, που έχουν προκύψει 
από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:  
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
  01/01/14-

31/12/14 
01/01/13-
31/12/13 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.575 1.084 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 43.159 42.651 
    
  31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
α) Απαιτήσεις 568 721 
β) Υποχρεώσεις 12.768 8.208 
γ) Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου &  

∆ιευθυντικών στελεχών 
 

1.651 
 

1.646 
 
Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς συνδεδεµένα µέρη της χρήσης 2014 αποτελούνται από: ευρώ 477 χιλ. 
Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε., ευρώ 320 χιλ. Μωρέας Α.Ε., ευρώ 106 χιλ. Ακτωρ ΑΤΕ, ευρώ 264 χιλ. 
Ολυµπία Οδός Α.Ε, ευρώ 134 χιλ. Κατασκευαστική Κ/Ξ Απιον Κλέους και ευρώ 274 χιλ. λοιπά. Οι 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς συνδεδεµένα µέρη της χρήσης 2014 αποτελούνται από: ευρώ 
4.183 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ΑΒΑΞ Α.Ε , ευρώ 38.563 χιλ. Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε., ευρώ 413 χιλ. 
λοιπά. 
 
Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη της χρήσης 2014 αποτελούνται από: ευρώ 224 χιλ. Κ/Ξ 
Αττική Οδός Α.Ε., ευρώ 1.354 χιλ. Ολυµπία Οδός Α.Ε., ευρώ 9.462 χιλ. Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.,  
ευρώ 622 χιλ. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ΑΒΑΞ Α.Ε, ευρώ 853 χιλ. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε ευρώ, 253 χιλ. 
λοιπά. 
 
Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς συνδεδεµένα µέρη της χρήσης 2013 αποτελούνται από: ευρώ 207 χιλ. 
Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε., ευρώ 302 χιλ. Μωρέας Α.Ε., ευρώ 136 χιλ. Ακτωρ ΑΤΕ, ευρώ 222 χιλ. 
Ολυµπία Οδός Α.Ε. και ευρώ 217 χιλ. λοιπά. Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς συνδεδεµένα 
µέρη της χρήσης 2013 αποτελούνται από: ευρώ 1.048 Κ/Ξ Συντήρησης Αττικής Οδού Α.Ε., ευρώ 897 
χιλ. Κ/Ξ Αττική Οδός Α.Ε., ευρώ 1.751 χιλ. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.,  ευρώ 38.490 χιλ. 
Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε., ευρώ 465 χιλ. λοιπά. 
 
Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη της χρήσης 2013 αποτελούνται από: ευρώ 229 χιλ. Κ/Ξ 
Αττική Οδός Α.Ε., ευρώ 424 χιλ. Ολυµπία Οδός Α.Ε., ευρώ 6.460 χιλ. Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.,  ευρώ 
563 χιλ. Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ΑΒΑΞ Α.Ε, ευρώ 300 χιλ. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε ευρώ, 232 χιλ. λοιπά. 
 
 
29  Μερίσµατα ανά µετοχή 

Η εταιρεία µε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 11/02/2014, η οποία 
επικυρώθηκε από την  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 27η Ιουνίου 2014 , 
αποφάσισε τη διανοµή  στους µετόχους των κερδών του έτους 2012 ποσού ευρώ 27.144 χιλ.. 

Στη συνέχεια η Ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, την 27η Ιουνίου 2014, αποφάσισε τη διανοµή µερίσµατος στους µετόχους  
ποσού ευρώ 68.392 χιλ. και το σχηµατισµό αφορολογήτου αποθεµατικού από τα κέρδη πώλησης 
µετοχών της χρήσης 2013, ποσού ευρώ 3.794 χιλ. 

Στις 14 Νοεµβρίου 2014 η Εταιρεία πραγµατοποιεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην 
οποία οµόφωνα αποφασίζει τη διανοµή του ήδη σχηµατισθέντος  αφορολόγητου αποθεµατικού στους 
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µετόχους ποσού ευρώ 3.794 χιλ. καθώς και τη διανοµή προσωρινού µερίσµατος έναντι των κερδών 
του 2014 ποσού ευρώ 15.216 χιλ. µε βάση τη  Λογιστική Κατάσταση του εννεαµήνου 2014.  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει ως µέρισµα το συνολικό ποσό των  € 66.504 χιλ. ήτοι € 28,10 
ανά µετοχή και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάιο  του 2015.  
 

 
30 Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την 31/12/2014, εκτός από την απόφαση της διοίκησης της 
εταιρείας να προβεί περαιτέρω σε αποπληρωµή του δανείου  της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων 
ποσού ευρώ 126.847 χιλ.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  θα υποβάλει  ως µέρισµα το συνολικό ποσό των  ευρώ  66.504 χιλ. ήτοι 
ευρώ 28,10 ανά µετοχή και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάιο  του 2015.  

Ουδέν  άλλο σηµαντικό  γεγονός  συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2014 µέχρι σήµερα. 

 
 
 

Παιανία, 17 Απριλίου 2015 
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