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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε., που 
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. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ 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, 19 Μαΐου 2015 

 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς      ∆έσποινα Μαρίνου  
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία     Αρ Μ ΣΟΕΛ: 16891 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές       
Λεωφ Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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Kατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 Σηµείωση 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Επενδύσεις σε θυγατρικές  5 2.937.895 2.937.895 
   2.937.895 2.937.895 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 1.389.488 1.391.115 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 3.486.283 3.439.132 
   4.875.771 4.830.247 

Σύνολο ενεργητικού        7.813.666 
     

7.768.142 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο 8   642.242 642.242 
Λοιπά αποθεµατικά 9 7.060.109 1.507.938 
Κέρδη εις νέον   106.815 5.613.462 
  7.809.166        7.763.642        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  7.809.166        7.763.642                                                        
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 4.500 4.500 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)   - - 
   4.500 4.500 
Σύνολο υποχρεώσεων   4.500 4.500 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      7.813.666    7.768.142 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 19 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 ευρώ 
 Σηµείωση 2014 2013 

Έσοδα     
Έσοδα από µερίσµατα  - 5.552.172 
Σύνολο εσόδων   - 5.552.172 
    
Έξοδα  διοίκησης     
Αµοιβές τρίτων    (6.700) (6.745) 
Λοιποί φόροι -τέλη  (3.963) (1.356) 
Έξοδα δηµοσίευσης    (4.476) (5.962) 
Λοιπά έξοδα  (433) (825) 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης καθαρά  (2.593) - 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων  (18.165) (14.888) 
    
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   (18.165) 5.537.284 
    
Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 11 (99) (505) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  11  81.045 146.597 
    
Κέρδη προ φόρων   62.781 5.683.376 
Φόρος εισοδήµατος 12    (17.257)   (69.914) 
Κέρδη µετά από φόρους ιδιοκτήτες µητρικής   45.524 5.613.462 
Πρόσθετο συνολικό εισόδηµα   - - 
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από 
φόρους αναλογούν στους ιδιοκτήτες µητρικής   45.524 5.613.462 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



  ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε.  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2014 
 

(7) / (19) 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµα

τα εις νέον Σύνολο 
Υπόλοιπο 1 Ιανoυαρίου 2013 642.242 1.507.938 7.044.074 9.194.254 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - 5.613.462 5.613.462 

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  642.242 1.507.938 12.657.536 14.807.716 

∆ιανοµή µερίσµατος  13 - - (7.044.074) (7.044.074) 

Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση 

 

- - (7.044.074) (7.044.074) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 642.242 1.507.938 5.613.462 7.763.642 

      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 642.242 1.507.938 5.613.462 7.763.642 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - 45.524 45.524 
 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  642.242 1.507.938 5.658.986 7.809.166 

Μεταφορά σε αποθεµατικά   9 - 5.552.172 (5.552.172) - 

Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση 

 

- 5.552.172 (5.552.172) - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 642.242      7.060.110         106.815 7.809.166 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
   01.01.2014-   01.01.2013- 
  31.12.2014  31.12.2013 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων 62.781 5.683.376 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:   
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 99 505 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   (81.044) (146.597) 
Mείωση απαιτήσεων 1.627 321.046 
Μείωση υποχρεώσεων  - - 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (99) (505) 
Καταβεβληµένοι φόροι (17.257) (40.965) 
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (33.893) 5.816.860 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Τόκοι εισπραχθέντες 81.044 146.597 
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 81.044 146.597 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους της εταιρείας - (7.044.074) 
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - (7.044.074) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση)  στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)   47.152   (1.080.616) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.439.132 4.519.749 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 3.486.283 3.439.132 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 ως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
H Eταιρεία είναι εταιρεία συµµετοχών και συµµετέχει µε ποσοστό 80% στο µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
 
 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, 19 002 Παιανία Αττικής. 
 
H εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. ενοποιείται µε τη µέθοδο πλήρους ενοποίησης από την µητρική 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις  που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 18 Μαΐου 2015 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
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). 
 
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους. 
 
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. 
 
 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  
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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. 
 
2.1.3.  Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του οµίλου επιµετρώνται βάσει του 
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί 
(«λειτουργικό νόµισµα»).  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 
είναι το νόµισµα παρουσίασης του οµίλου.  

2.1.4.  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στο κόστος κτήσης µείον αποµείωση. Επιπλέον, το 
κόστος κτήσης προσαρµόζεται ώστε να αντανακλά τις µεταβολές στο τίµηµα που προκύπτουν από 
τυχόν τροποποιήσεις του ενδεχόµενου τιµήµατος. Η εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 36 για 
να προσδιορίσει κατά πόσον µία επένδυση έχει αποµειωθεί.  

 

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. 
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∆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. 

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.  

 
2.3  Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
2.3.1 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. 
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(α)     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. 
 
 
2.3.2 Αναγνώριση και Επιµέτρηση 
 

Oι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
 
2.3.3 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. 
 
 
2.3.4 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.  

 
Ο έλεγχος αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σηµείωση 2.4. 
 
 
2.4 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.  
 
 
2.5 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. 
 
 
2.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.  
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2.7  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. 
 
 
2.8 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. 
 
 
2.9 Αναγνώριση Εσόδων 
 
Τα έσοδα της χρήσης προέρχονται κυρίως από µερίσµατα που λαµβάνει από την θυγατρική εταιρεία 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» και από πιστωτικούς τόκους τραπεζών. 
 
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.  
 
 
2.10 ∆ιανοµή Μερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιους κινδύνους. 

 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα, στα ταµειακά ισοδύναµα και τις 
καταθέσεις προθεσµίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του 
αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. 
 
 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 
χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα. Η Εταιρεία δεν έχει 
τραπεζικό δανεισµό. 

 
(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 

 
(ε) Κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρεία δεν είναι εκτιθέµενη σε οποιαδήποτε µορφή δανείου και κατά συνέπεια δεν αντιµετωπίζει 
κίνδυνο µεταβολής επιτοκίου. 

 
(στ) Κίνδυνος  διαχείρισης κεφαλαίων 
Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισµού. 
 
 
 
4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
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: 
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Αποµείωση επενδύσεων  
H εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 36 για να προσδιορίσει κατά πόσον µία επένδυση έχει 
αποµειωθεί. Ο προσδιορισµός αυτός απαιτεί σηµαντική κρίση από την εταιρεία. Για να προβεί σε 
αυτήν την εκτίµηση, η εταιρεία  εξετάζει, µεταξύ άλλων παραγόντων, τη  στρατηγική της επένδυσης 
την αναπτυξιακή της πορεία και το σχεδιασµό της για τα επόµενα έτη. 
 
Φόρος εισοδήµατος 
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν 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. 
 
 
 
5 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Η µεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της εταιρείας σε επιχειρήσεις είχε ως εξής: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Στην αρχή της χρήσης 2.937.895 2.937.895 
Μεταβολή µέσα στη χρήση - - 
Στο τέλος της χρήσης 2.937.895 2.937.895 

 
 
Η Εταιρεία κατέχει το 80% των µετοχών της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Ανώνυµη Εταιρεία 
Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκµετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/∆ 
Σπάτων και ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού». 
 
Η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 10 του ∆ΛΠ 27 µε βάση την οποία 
εξαιρείται από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 1.389.068 1.390.695 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 420 420 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - - 
Σύνολο 1.389.488 1.391.115 
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.389.488 1.391.115 

 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 
 
7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
   31-∆εκ-14   31-∆εκ-13 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 251 236 
Καταθέσεις όψεως 3.486.032 3.438.896 
Καταθέσεις προθεσµίας - - 
Σύνολο 3.486.283 3.439.132 
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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 
                     CCC+ 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 
Τα επιτόκια προθεσµιακών καταθέσεων καθορίζονται µετά από διαπραγµάτευση µε επιλεγµένα 
τραπεζικά ιδρύµατα µε βάση τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor αντίστοιχης χρονικής διάρκειας µε την 
επιλεγµένη τοποθέτηση (π.χ. εβδοµάδα, µήνα κλπ). 
 
 
 
8 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ εκτός από τον αριθµό των µετοχών 

 Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Σύνολο 
    
1 Ιανουαρίου 2013 2.140.805 642.242 642.242 
Μεταβολή µέσα στη χρήση - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2013 2.140.805 642.242 642.242 

    
1 Ιανουαρίου 2014 2.140.805 642.242 642.242 
Μεταβολή µέσα στη χρήση - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2014 2.140.805 642.242 642.242 
 
 
Η ονοµαστική αξία έκαστης µετοχής είναι 0,30 ευρώ. 
 
 
Tο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 METOXOI 
Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
% 

Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου  
(σε Ευρώ) 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.268.955 59,2746 % 380.686,50 
2 J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.    449.853 21,0133 % 134.955,90 
3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.    211.614   9,8848 %   63.484,20 
4 ΕΤΕΘ Α.Ε.    210.383   9,8273 %   63.114,90 
  Σύνολο 2.140.805 100,0000% 642.241,50 

 
 
 
 
 
9 Λοιπά αποθεµατικά 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 
Τακτικό    

αποθεµατικό 
Ειδικά & έκτακτα    
αποθεµατικά 

Σύνολο 

    
1 Ιανουαρίου 2013 214.081 1.293.857 1.507.938 
31 ∆εκεµβρίου 2013 214.081 1.293.857 1.507.938 
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1 Ιανουαρίου 2014 214.081 1.293.857 1.507.938 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα - 5.552.171 5.552.172 
31 ∆εκεµβρίου 2014 214.081 6.846.029 7.060.109 

 
H εταιρεία στα έτη 2002, 2003 και 2004 είχε σχηµατίσει ειδικό αποθεµατικό από µερίσµατα υπό 
µορφή µετοχών, ύψους € 1.293.857, ποσό που αντιστοιχούσε σε ισόποση  αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. στα αντίστοιχα έτη µέσω 
κεφαλαιοποίησης κερδών. 
Κατά το έτος 2014 η εταιρεία αποφάσισε να µη προχωρήσει σε διανοµή σχηµατίζοντας ισόποσο ειδικό 
αποθεµατικό µε τα µερίσµατα που εισέπραξε από τη θυγατρική της εταιρεία βάσει του νόµου 
3697/2008. 
 
 
10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
∆εδουλευµένα έξοδα 4.500 4.500 
Σύνολο 4.500 4.500 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.500 4.500 

 
Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 
 
 
11 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθαρά 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 81.044 146.597 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (99) (505) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθαρά 80.945  146.092  

 
 
 
12 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%.  

 
Ο φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύεται ως εξής: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 2014 2013 

Φόρος χρήσης 17.257 69.914 
Σύνολο 17.257 69.914 

 
 
Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος παρουσιάζεται παρακάτω: 
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 31-∆εκ-14 31-∆εκ-13 
Κέρδη  προ φόρων βάσει της Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήµατος 62.781 5.683.376 
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε φορολογικό 
συντελεστή (26% ) 16.323 1.477.678 
Αναµορφώσεις   
Εισόδηµα (µέρισµα) που δεν υπόκειται σε φόρο διότι έχει 
ήδη φορολογηθεί στη πηγή  -  (1.443.563) 
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 934 930 
Μη συµψηφιζόµενος φόρος παρακράτησης  προηγούµενων 
χρήσεων - 34.869 
Φόρος εισοδήµατος βάσει της Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήµατος  17.257 69.914 

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. 

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. 14. 
 
 
13 Μερίσµατα ανά µετοχή 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν θα  προτείνει  διανοµή κερδών  για τη χρήση 2014  ενώ αντίστοιχα µέσα 
στη χρήση του 2013 κατέβαλε ως µέρισµα  το ποσό  ύψους € 7.044.074, ήτοι  € 3,29 ανά µετοχή.  
 
 
 
14 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
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 



  ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε.  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2014 
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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, ελέχθηκε 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. 
 
 
15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Τα έσοδα που προκύπτουν προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα µερίσµατα που λαµβάνει από την 
θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε., στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 80%.  

Κατά τη διάρκεια της δέκατης τέταρτης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) η Eταιρεία δεν 
είχε έσοδα από µερίσµατα.. 

Πέρα από τα διανεµηθέντα µερίσµατα στους µετόχους της εταιρείας και τα εισπραχθέντα µερίσµατα 
από την θυγατρική της δεν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά 
ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, µέσα στο έτος 2014 και 2013 αντίστοιχα.  

 
 
16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
 
Ουδέν άλλο σηµαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2014 µέχρι 
σήµερα, εκτός από την συµµετοχή της εταιρείας στο επενδυτικό αµοιβαίο κεφάλαιο SICAV  
µε την ονοµασία  ΒΝP PARIBAS Insticash  µε το ποσό ευρώ € 3.000.000. 

 
 

Παιανία, 18 Μαΐου 2015 
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