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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ (η 
Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις 
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες, 
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 δικλείδες 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 δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 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. 

 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι, η Εταιρεία, δεν καταχώρησε στη κλειόµενη χρήση 
βεβαιωθείσα έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης συνολικού ποσού € 790 χιλ. περίπου, µε 
συνέπεια τα κέρδη µετά φόρων και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα ενώ 
ο φόρος εισοδήµατος και οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις µειωµένες κατά το ποσό 
αυτό. 

 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 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. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 
 
0 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
∆ηµήτριος Σούρµπης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891 
 
 
 
 
 
 
ΠράϊςγουώτερχάουςΚούπερς 
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 Σηµείωση    31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 
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    692.945 39.288 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7    6.094.267 7.217.252 
      6.787.212 7.256.540 
Σύνολο ενεργητικού      9.725.107 10.194.435 
       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους        
Μετοχικό κεφάλαιο 8      642.242 642.242 
Λοιπά αποθεµατικά 9    1.507.938 1.507.938 
Κέρδη εις νέον      7.569.927 8.009.203 
     9.720.107        10.159.383        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     9.720.107                10.159.383        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10    5.000 5.000 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος)      - 30.052 
      5.000 35.052 
Σύνολο υποχρεώσεων      5.000 35.052 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      9.725.107 10.194.435 

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος  

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 

 Σηµείωση    31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 

Έσοδα        

Έσοδα από µερίσµατα     13.210.107 13.860.514 
Σύνολο εσόδων      13.210.107 13.860.514 

Έξοδα       

Αµοιβές τρίτων       (5.130) (5.200) 

Έξοδα δηµοσίευσης       (10.048) (8.918) 
Λοιπά έξοδα     (492) (420) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων     (15.670) (14.538) 
       
Λειτουργικά Κέρδη     13.194.437 13.845.976 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 11    (65) (150) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  11     200.009 299.060 

Κέρδη προ φόρων      13.394.381 14.144.886 

Φόρος εισοδήµατος 12     (46.873) (71.827) 
Κέρδη µετά από φόρους 
ιδιοκτήτες µητρικής      13.347.508 14.073.059 

Πρόσθετο συνολικό εισόδηµα      - - 
Συγκεντρωτικό συνολικό 
εισόδηµα µετά από φόρους 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες 
µητρικής      13.347.508 14.073.059 
       

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 

 Σηµείωση  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

  Λοιπά    
  αποθεµατικά 

    
Αποτελέσµατα     

    εις νέον        Σύνολο 
 
       

1 Ιανουαρίου 2008   642.242 1.507.938 5.603.531 7.753.711 
Συγκεντρωτικό συνολικό 
εισόδηµα µετά από 
φόρους   - - 14.073.059 14.073.059 

∆ιανοµή µερίσµατος 13  - - (11.667.387)    (11.667.387)  

31 ∆εκεµβρίου 2008   642.242 1.507.938 8.009.203 10.159.383 
 
 
 
1 Ιανουαρίου 2009    642.242 1.507.938 8.009.203 10.159.383 
Συγκεντρωτικό συνολικό 
εισόδηµα µετά από 
φόρους    - - 13.347.508 13.347.508 

∆ιανοµή Μερίσµατος 13  - - (13.786.784)    (13.786.784)  

31 ∆εκεµβρίου 2009    642.242 1.507.938 7.569.927 9.720.107 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

   

     01.01.2009-    01.01.2008- 

     31.12.2009    31.12.2008 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
 
Κέρδη προ φόρων   13.394.381  14.144.886 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:      

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   -  150 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα     (200.009)  (299.060) 

Αύξηση  απαιτήσεων   (652.974)  (9.638) 

Αύξηση υποχρεώσεων    -  500 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   -  (150) 

Καταβεβληµένοι φόροι   (77.608)  (66.007) 
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   12.463.790  13.770.681  

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Τόκοι εισπραχθέντες   200.009  299.060 

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   200.009  299.060 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους της εταιρείας   (13.786.784)  (11.667.387) 

Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)   (13.786.784)  (11.667.387) 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)   (1.122.985)  2.402.354 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης   7.217.252  4.814.898 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης   6.094.267  7.217.252 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 ως 23 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 ΑΕ. 

 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 ΑΕ ενοποιείται µε τη µέθοδο πλήρους ενοποίησης από την µητρική 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις  που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 12 Μαΐου 2010 
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), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(∆ΛΠ), τροποποιήσεων και διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και τα ∆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.   

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η 
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ∆ΠΧΑ ) υποχρεωτικά για τη χρήση που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης 
συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων 
τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other 
comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή 
αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης 
συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρηµένο πρότυπο και χρησιµοποίησε την 
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς 
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το 
πρότυπο δεν επηρέασε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.  Η 
τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» - Προυποθέσεις 
Κατοχύρωσεις και Ακυρώσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε 
την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν 
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε 
προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την 
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Το πρότυπο αυτό δεν 
είχε καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»  - Χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον 
κάτοχο (ή puttable) µέσα 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια 
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
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συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. 
Αυτές οι τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή 
τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης.  Η 
τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

∆ιερµηνείες ∆ιεθνούς Επιτροπής ∆ιερµηνειών Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς υποχρεωτικές για την 
χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆∆Ε∆ΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση 
πιστότητας όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια» σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

∆∆Ε∆ΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»  

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 
(δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες 
αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η 
διερµηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆∆Ε∆ΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου 
νοµίσµατος που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί 
τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που 
αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και 
για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

∆∆Ε∆ΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»  

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική 
οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη 
συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε 
υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού 
στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) 
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της 
αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά 
αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την 
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απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου 
τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην 
καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που 
πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι 
αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρµόζονται µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και 
θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Η εταιρεία θα 
εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή άλλα δεν 
αναµένεται οι τροποποιήσεις να έχουν επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις, καθώς η Εταιρεία 
δεν έχει θυγατρικές και δεν δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το 
∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και 
την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε 
το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία 
τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος 
είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας 
σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών 
ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει 
επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής 
οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να 
επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα 
µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε 
εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 
πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων 
που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική 
αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη 
και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από 
µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση 
της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, 
αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της 
εύλογης αξίας.  Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την εταιρεία διότι 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η εταιρεία θα αποφασίσει εάν 
θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για 
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά 
στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει 
µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων 
παγίων. Καθώς η Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό 
χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς 
στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, 
όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από 
την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις  οικονοµικές 
καταστάσεις  της Εταιρείας.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου 
να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα 
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Η εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα 
δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 
δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων 
της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν 
συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα 
προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας 
κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν 
αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ιερµηνείες ∆ιεθνούς Επιτροπής ∆ιερµηνειών Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς υποχρεωτικές µετά 
από τη χρήση στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆∆Ε∆ΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-
reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που 
ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) 
διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων 
ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε 
εφαρµογή. 

∆∆Ε∆ΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆∆Ε∆ΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται 
σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών 
για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική 
οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή  στην εταιρεία.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, εφόσον δεν 
αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και 
οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 
δραστηριότητες.  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα 
περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση 
συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν 
στοιχείο.  

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό 
στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 
δραστηριότητες.  

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  
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∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική 
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

 

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει 
να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας 
όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των 
τοµέων).   

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον 
αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση 
επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις 
οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων 
από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο 
απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από 
τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη 
ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

∆∆Ε∆ΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία 
συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

∆∆Ε∆ΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική 
οντότητα εντός του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον 
πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. 
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2.3 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας ταξινοµήθηκαν στην παρακάτω κατηγορία 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. 

Απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης 
αυτών.  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. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται 
στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. 
Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα.  

 

2.4 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. 

 

2.5 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.6 Φόρος ( τρέχον και αναβαλλόµενος) 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί  ή θα καταλογιστούν 
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο 
λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 
ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 
προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 
εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν  πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν σε προηγούµενες 
χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο 
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του 
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. 
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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. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς 
συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο ορατό µέλλον. 

 

 

2.7 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. 

 

2.8 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα της χρήσης προέρχονται κυρίως από µερίσµατα που λαµβάνει από την θυγατρική εταιρεία 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ» και από πιστωτικούς τόκους τραπεζών. 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

  

 

2.9 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους.  Πιο συγκεκριµένα, δεν 
είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο µεταβολής τιµών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 
συναλλαγµατικό κίνδυνο  και κίνδυνο επιτοκίων, όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιους κινδύνους. 
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(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. Όσον αφορά προϊόντα 
καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης.  
 

(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: 

 
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. 
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5 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 

Η µεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της εταιρείας σε επιχειρήσεις είχε ως εξής: 

 

 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 
      €       € 

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 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

   31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 
          €            € 
Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο   673.404 15.402 

Έξοδα επόµενων χρήσεων   420 420 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   19.121 23.466 

Σύνολο   692.945 39.288 
     
Κυκλοφορούν ενεργητικό   692.945 39.288 

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 

7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

  

  31-∆εκ-09 
 € 

  31-∆εκ-08 
 € 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  531 509 
Καταθέσεις όψεως  23.736 16.743 

Καταθέσεις προθεσµίας  6.070.000 7.200.000 

Σύνολο  6.094.267 7.217.252 
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Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης 
από την εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2009. 

 
 
Rating Χρηµατοπιστωτικού 
Ιδρύµατος (S&P) 

Ποσοστό καταθέσεων 
όψεως και προθεσµίας 
την 31.12.2009 

BBB+ 99,97% 
Μη αξιολογηµένες -διάφορες 0,03% 
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 2008 2.140.805 642.242 642.242  

Μεταβολή µέσα στη χρήση - - -  
31 ∆εκεµβρίου 2008 2.140.805 642.242 642.242  
 
1 Ιανουαρίου 2009 2.140.805 642.242 642.242  

Μεταβολή µέσα στη χρήση - - -  
31 ∆εκεµβρίου 2009 2.140.805 642.242 642.242  

 

Η ονοµαστική αξία έκαστης µετοχής είναι 0,30 ευρώ. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο  της εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 
METOXOI 

 
Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
%  

Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου  
(σε Ευρώ) 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 1.268.955 59,2746 % 380.686,50 
2 J & P ΑΒΑΞ ΑΕ    449.853 21,0133 % 134.955,90 
3 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.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 
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9 Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 
      Τακτικό       

      αποθεµατικό 

        Ειδικά &      
       έκτακτα     

        αποθεµατικά            Σύνολο 
    

    
1 Ιανουαρίου 2008 214.081 1.293.857 1.507.938 
31 ∆εκεµβρίου 2008 214.081 1.293.857 1.507.938 
    

1 Ιανουαρίου 2009 214.081 1.293.857 1.507.938 
31 ∆εκεµβρίου 2009 214.081 1.293.857 1.507.938 
    

 

10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

   
31-∆εκ-09 

    € 
31-∆εκ-08 

               € 
∆εδουλευµένα έξοδα   5.000 5.000 
Σύνολο   5.000 5.000 
     
Βραχυπρόθεσµες   5.000 5.000 

Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 

 

11 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

   31-∆εκ-09 
    € 

31-∆εκ-08 
               € 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   200.009 299.060 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    (65) (150) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
καθαρά   199.944  298.910  

 

12 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

Ο φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύεται ως εξής: 

   
2009 

          € 
2008 

                     € 

Φόρος χρήσης  46.873 71.827 
Σύνολο  46.873 71.827 
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Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

  31-∆εκ-09 
    € 

31-∆εκ-08 
               € 

Kέρδη  προ φόρων βάσει της Κατάστασης 
Συνολικού Εισοδήµατος  13.394.381 14.144.886 

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε φορολογικό 
συντελεστή 25%   3.348.595 3.536.222 
    
Αναµορφώσεις    
Εισόδηµα (µέρισµα) που δεν υπόκειται σε φόρο 
διότι έχει ήδη φορολογηθεί  στη πηγή.  (3.302.527) (3.465.129) 
Εξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς  

 
805 

 
734 

Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται  - - 
Φόρος εισοδήµατος βάσει της Κατάστασης 
Συνολικού Εισοδήµατος   46.873 71.827 

 

13 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2009 το συνολικό ποσό των                                
€ 14.227.831,18 (2008: 14.086.496,90 €) ήτοι € 6,65 ανά µετοχή (2008: € 6,58) και το οποίο 
αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα 
πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2010. H Εταιρεία κατέβαλλε µέσα στη χρήση 2009 ποσό ύψους € 
13.786.784,21 (2008: € 11.667.387,25) το οποίο αναλύεται σε µέρισµα της χρήσης 2008 ύψους € 
7.128.880,65 (2008: € 4.709.771,00) και σε προµέρισµα έναντι της χρήσης 2009 ύψους € 6.657.903,56 
(2008:  € 6.957.616,25). 

  

14 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται είναι η χρήση του 2007 ,2008 και 
2009. 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. 

 

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 ΑΕ, στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 80%, τα 
οποία ανήλθαν µέσα στην χρήση του 2009 στο ποσό των  € 13.210.107,20 (2008: €13.860.514,42  ). 

Πέρα από τα διανεµηθέντα µερίσµατα στους µετόχους της εταιρείας και τα εισπραχθέντα µερίσµατα 
από την θυγατρική της (βλέπε σηµείωση 13) δεν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγές µε συνδεδεµένα 
µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, µέσα στο έτος 2009 και 2008 αντίστοιχα. 

  

 

 

 

 



 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

(23) / (23) 

16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

Ουδέν σηµαντικό  γεγονός  συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2009 µέχρι σήµερα. 

 

Παιανία,  12 Μαΐου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
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