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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 Σηµείωση    31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Επενδύσεις σε θυγατρικές  6    2.937.895 2.937.895 
      2.937.895 2.937.895 
Κυκλοφορούν ενεργητικό        
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7    29.650 22.841 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8    4.814.898 5.625.304 
      4.844.549 5.648.145 

Σύνολο ενεργητικού      7.782.444 8.586.040 
       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους        
Μετοχικό κεφάλαιο 9      642.242 642.242 
Λοιπά αποθεµατικά 10    1.507.938 1.507.938 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον      5.603.532 6.415.359 
     7.753.711        8.565.538 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     7.753.711 8.565.538 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11    4.500 3.200 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος)      24.232 17.301 
      28.732 20.501 
Σύνολο υποχρεώσεων      28.732 20.501 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      7.782.444 8.586.040 

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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Κατάσταση αποτελεσµάτων – σύµφωνα µε την φύση του εξόδου 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 

     31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 
 Σηµείωση        

Έσοδα        

Έσοδα από µερίσµατα     8.115.200 8.998.570 
Σύνολο εσόδων      8.115.200 8.998.570 

Έξοδα       

Αµοιβές Τρίτων       (5.300) (3.200) 

Έξοδα δηµοσίευσης       (19.900) (18.266) 
Λοιπά έξοδα     (420) (386) 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων     (25.620) (21.852) 
       
Λειτουργικά Κέρδη     8.089.580 8.976.718 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 12     243.208 117.743 

Κέρδη προ φόρων      8.332.788 9.094.461 

Φόρος εισοδήµατος 13     (55.678) (29.076) 

Καθαρά κέρδη χρήσης      8.277.110 9.065.385 
       

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 21 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 2006    642.242 1.507.938 1.844.975 3.995.153 

Καθαρό κέρδος χρήσης    - - 9.065.385 9.065.385 

∆ιανοµή Μερίσµατος 14   - - (4.495.000) (4.495.000) 

31 ∆εκεµβρίου 2006    642.242 1.507.938 6.415.360 8.565.538 
        
1 Ιανουαρίου 2007    642.242 1.507.938 6.415.360 8.565.538 
Καθαρό κέρδος χρήσης    - - 8.277.110 8.277.110 

∆ιανοµή Μερίσµατος 14  - - (9.088.938) (9.088.938) 

31 ∆εκεµβρίου 2007    642.242 1.507.938 5.603.532 7.753.711 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

   

     01.01.2007-  01.01.2006- 

     31.12.2007    31.12.2006 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
 
Κέρδη προ φόρων   8.277.110  9.065.385 
Πλέον/µείον προσαρµογές για: 
 
Φόρο εισοδήµατος   55.678  29.076 

Έσοδα τόκων    (243.208)  (117.743) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   (6.809)  (14.683) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   1.300  - 

Μείον:      

Καταβεβληµένοι φόροι   (48.747)  (11.775) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   8.035.324  8.950.260 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Τόκοι εισπραχθέντες   243.208  117.743 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   243.208  117.743 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Μερίσµατα πληρωθέντα   (9.088.938)  (4.495.000) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)   (9.088.938)  (4.495.000) 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)   (810.406)  4.573.003 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   5.625.304  1.052.300 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   4.814.898  5.625.304 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 ως 21 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. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις  που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 2008 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και 
διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας 
επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 
(Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που 
απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το 
Σ∆ΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν 
στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 5.   
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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. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

• ∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση 
στο ∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της 
παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην 
ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας, ούτε στις γνωστοποιήσεις 
που αφορούν τη φορολογία και τους προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του 
συγκεκριµένου προτύπου έχουν εφαρµοστεί στην σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

• ∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης 
στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του 
λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη 
περίοδο. ∆εδοµένου ότι η Εταιρεία δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η 
διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

• ∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων - όπου το 
αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων 
που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. 
Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων 

Η διερµηνεία απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο 
πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως 
µεµονωµένο  παράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη 
σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

• ∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον 
αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε 
ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  
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• ∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το 
οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται 
τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το 
πρότυπο αυτό δεν θα επηρεάσει τις  οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η 
βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής 
αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, 
τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή 
να πωληθούν. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Εταιρείας  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι 
υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει 
εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε 
συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει 
τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 12 – Συµβάσεις Παραχώρησης  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που 
συµµετέχουν σε συµβάσεις παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

• ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και 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. 

• ∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο 
σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο 
από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους 
εργαζόµενους.  Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το 
πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, 
πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα 
διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη 
ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον  η 
Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία.     
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2.3 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. 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) ∆άνεια χορηγηθέντα  και 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. 

(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. 

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 όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα 
στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. 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 τις ανταµοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων 
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 αναγνωρίζονται 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 



 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

(13) / (21) 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών 
ροών. 

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. 

 

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 (εισοδήµατος και αναβαλλόµενος) 

Η επιβάρυνση της περιόδου 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. 

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. 
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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 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 µητρικής 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. 
 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Ο µοναδικός πελάτης της 
εταιρείας είναι η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ. 
 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 
χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα 
τραπεζικά πιστωτικά όρια.  

 

(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 
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(ε) Κίνδυνος επιτοκίου 

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

 

4 Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 

4.1 Βασικές Αρχές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 είναι οι 
πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συµµορφώνονται µε τα ∆ΠΧΠ.  Η βάση προετοιµασίας 
των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων περιγράφεται παραπάνω στη σηµείωση 2.1.  Η ηµεροµηνία 
µετάβασης της εταιρείας στα ∆ΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2006.  Η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισµό 
έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία αυτή.  Η ηµεροµηνία σύνταξης / αναφοράς των 
παρόντων οικονοµικών καταστάσεων είναι η 31 ∆εκεµβρίου 2007.   

4.2 Συµφωνίες µεταξύ ΕΓΛΣ και ∆ΠΧΠ 

Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ως 
προς τα εξής: 

� Ίδια κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου 2006 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (σηµείωση 4.2.1) 

� Κατάσταση αποτελεσµάτων για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (σηµείωση 
4.2.2) 

� Ισολογισµός την 1 Ιανουαρίου 2006 (σηµείωση 4.2.3) και στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
(σηµείωση 4.2.4) 

 

  4.2.1. Συµφωνία ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 1/1/2006   31/12/2006 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µε βάση τις ΓΠΛΑ 3.995.153    3.565.538   

Αντιλογισµός προτεινόµενου µερίσµατος -  5.000.000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µε βάση τα ∆ΠΧΠ 3.995.153    8.565.538   
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4.2.2. Κατάσταση αποτελεσµάτων Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 

 ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις ∆ΠΧΠ 
Έσοδα από µερίσµατα 8.998.570 - 8.998.570 
Αµοιβές Τρίτων (3.200) - (3.200) 
Έξοδα ∆ηµοσίευσης (18.266) - (18.266) 
Λοιπά Έξοδα (3.086) - (3.086) 
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 8.976.718 - 8.976.718 
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 117.743 - 117.743 
Κέρδη προ Φόρων 9.094.461 - 9.094.461 
Φόρος Εισοδήµατος (29.076) - (29.076) 
Καθαρά Κέρδη Χρήσης 9.065.385 - 9.065.385 

 
 
4.2.3. Ισολογισµός Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2006 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ.  

 ΓΠΛΑ   Αναµορφώσεις   ∆ΠΧΠ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0  -  0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές  2.937.895  -  2.937.895 

 2.937.895  -  2.937.895 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.158  -  8.158 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.052.300  -  1.052.300 

 1.060.458  -  1.060.458 
Σύνολο ενεργητικού 3.998.353  -  3.998.353 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 642.241  -  642.241 
Λοιπά αποθεµατικά 1.507.938  -  1.507.938 
Kέρδη εις νέον 1.844.974  -  1.844.974 

 3.995.153  -  3.995.153 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προβλέψεις 3.200  -  3.200 

 3.200  -  3.200 
Σύνολο υποχρεώσεων 3.200  -  3.200 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.998.353  -  3.998.353 
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4.2.4. Ισολογισµός Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 ΓΠΛΑ   Αναµορφώσεις   ∆ΠΧΠ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Επενδύσεις σε θυγατρικές  2.937.895    -  2.937.895   

 2.937.895    -    2.937.895   
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 29.966    (7.125)    22.841   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.625.304      5.625.304   

 5.655.270    (7.125)    5.648.145   
Σύνολο ενεργητικού 8.593.165    (7.125)    8.586.040   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 642.242    -  642.242   
Αποθεµατικά 1.507.938    -  1.507.938   
Κέρδη εις νέον 1.415.359    5.000.000  6.415.359   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  3.565.539    5.000.000    8.565.539   
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.200    -  3.200   
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 24.426    (7.125)    17.301   
Μερίσµατα Πληρωτέα 5.000.000  (5.000.000)  - 
 5.027.626    (5.007.125)    20.501   
Σύνολο υποχρεώσεων 5.027.626    (5.007.125)    20.501   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.593.165    (7.125)    8.586.040   

 

5 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. 
 

5.1 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 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 
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διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της 
περιόδου. 

 

6 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

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

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 
      €       € 

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. 

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. 

  

7 Απαιτήσεις 

   31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 
          €            € 
Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο   13.337 9.671 

Έξοδα επόµενων χρήσεων   420 420 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   15.893 12.750 

Σύνολο   29.650 22.841 

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό   29.650 22.841 

 

8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

  

  31-∆εκ-07 
 € 

  31-∆εκ-06 
 € 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  494 339 
Καταθέσεις όψεως  24.404 4.965 

Καταθέσεις προθεσµίας  4.790.000 5.620.000 

Σύνολο  4.814.898 5.625.304 
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9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 
Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο  

1 Ιανουαρίου 2006 2.140.805 642.242 642.242  
Μεταβολή µέσα στη χρήση - - -  
31 ∆εκεµβρίου 2006 2.140.805 642.242 642.242  
     

1 Ιανουαρίου 2007 2.140.805 642.242 642.242  

Μεταβολή µέσα στη χρήση - - -  
31 ∆εκεµβρίου 2007 2.140.805 642.242 642.242  

 

Η ονοµαστική αξία της µετοχής είναι 0,30 ευρώ. 

Την  31.12.2006, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ 642.241,50 διαιρεµένο σε 
2.140.805 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 

 

10 Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

 
      Τακτικό       

      αποθεµατικό 

        Ειδικά &      
       έκτακτα     

        αποθεµατικά            Σύνολο 
    
1 Ιανουαρίου 2006 214.081 1.293.857 1.507.938 
    
Μεταφορά από τα αποτελέσµατα - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2006 214.081 1.293.857 1.507.938 
    
1 Ιανουαρίου 2007 214.081 1.293.857 1.507.938 

Μεταφορά από αποτελέσµατα - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2007 214.081 1.293.857 1.507.938 
    

 

11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

   
31-∆εκ-07 

    € 
31-∆εκ-06 

               € 
∆εδουλευµένα έξοδα   4.500 3.200 
Σύνολο   4.500 3.200 
     
Βραχυπρόθεσµες   4.500 3.200 
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12 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  
   

      31-∆εκ-07 
   € 

     31-∆εκ-06 
  € 

Τόκοι από καταθέσεις 
προθεσµίας   243.208 117.743 
Σύνολο   243.208  117.743 

 

13 Φόρος εισοδήµατος 

   
 31-∆εκ-07 

 € 
      31-∆εκ-06 

   € 

Φόρος χρήσης  55.678 29.076 
Αναβαλλόµενος φόρος  - - 
Σύνολο  55.678 29.076 

 

Η ανάλυση το φόρου εισοδήµατος παρουσιάζεται παρακάτω: 

  31-∆εκ-07 
€ 

   31-∆εκ-06 
  € 

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  8.332.788 9.094.461 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη στις 
αντίστοιχες χώρες  2.083.197 2.637.394 
    
Αναµορφώσεις    
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο  (2.028.800) (2.609.585) 
Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται  1.281 1.268 

Φόροι  55.678 29.076 

 

14 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2007 το συνολικό ποσό των                   
€ 8.798.708,55 (2006: € 9.495.000,00 και 2005: € 1.305.891,05) ήτοι € 4,11 (2006: € 4,44 και 2005:       
€ 0,61) ανά µετοχή, και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 
των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2008. H Εταιρεία κατέβαλλε µέσα στη χρήση 
προµέρισµα έναντι της χρήσης 2007 ύψους € 4.088.937,55 ήτοι € 1,91 ανά µετοχή. Οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν το προτεινόµενο µέρισµα του 2007. 

 

15 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται είναι η χρήση του 2007. 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. 
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16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

Ουδέν σηµαντικό  γεγονός  συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2007 µέχρι σήµερα. 

 

Παιανία,  30 Απριλίου 2008 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
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