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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., οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, 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. 

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 
2012 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. 
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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, 21 Μαΐου 2013 
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Kατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 Σηµείωση 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 
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 1.747.030 2.025.978 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 4.519.749 6.651.757 
   6.266.779 8.677.735 

Σύνολο ενεργητικού        9.204.674 
                             

11.615.630 
    
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   7.044.074 9.450.499 
  9.194.254        11.600.679        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  9.194.254                                                11.600.679                                        
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 4.500 4.500 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)   5.920 10.451 
   10.420 14.951 
Σύνολο υποχρεώσεων   10.420 14.951 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      9.204.674 11.615.630 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 21 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 2012 2011 

Έσοδα     
Έσοδα από µερίσµατα  6.951.169 9.224.515 
Σύνολο εσόδων   6.951.169 9.224.515 
    
Έξοδα    
Αµοιβές τρίτων    (6.840) (4.500) 
Έξοδα δηµοσίευσης    (6.085) (6.162) 
Λοιπά έξοδα  (1.301) (1.252) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων  (14.226) (11.914) 
    
Λειτουργικά Κέρδη  6.936.943 9.212.601 
    
Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 11 (526) (331) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  11  251.893 304.804 
    
Κέρδη προ φόρων   7.188.310 9.517.074 
Φόρος εισοδήµατος 12    (144.236)   (66.575) 
Κέρδη µετά από φόρους ιδιοκτήτες µητρικής   7.044.074 9.450.499 
Πρόσθετο συνολικό εισόδηµα   - - 
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από 
φόρους αναλογούν στους ιδιοκτήτες µητρικής   7.044.074 9.450.499 

 
 
 
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 2011  642.242 1.507.938 9.030.662 11.180.842 
Συγκεντρωτικό συνολικό 
εισόδηµα µετά από φόρους  - - 9.450.499 9.450.499 
∆ιανοµή µερίσµατος 13 - - (9.030.662)   (9.030.662)  
31 ∆εκεµβρίου 2011   642.242 1.507.938 9.450.499 11.600.679 
      
      
1 Ιανουαρίου 2012   642.242 1.507.938 9.450.499 11.600.679 
Συγκεντρωτικό συνολικό 
εισόδηµα µετά από φόρους   - - 7.044.074 7.044.074 
∆ιανοµή Μερίσµατος 13 - - (9.450.499)   (9.450.499)   
31 ∆εκεµβρίου 2012   642.242 1.507.938 7.044.074 9.194.254 
 
 
 
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 
   01.01.2012-   01.01.2011- 
  31.12.2012  31.12.2011 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων 7.188.310 9.517.074 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:   
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 526 331 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   (251.893) (304.804) 
Mείωση /(Αύξηση)  απαιτήσεων 182.731 (1.047.101) 
Μείωση υποχρεώσεων  - (500) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (526) (331) 
Καταβεβληµένοι φόροι (52.550) (66.834) 
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.066.598 8.097.835 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Τόκοι εισπραχθέντες 251.893 304.804 
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 251.893 304.804 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους της εταιρείας (9.450.499) (9.030.662) 
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (9.450.499) (9.030.662) 
Καθαρή µείωση  στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)   (2.132.008) (628.023) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 6.651.757 7.279.780 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 4.519.749 6.651.757 

 
 
 
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 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 17 Μαΐου 2013 
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.  
 
 
2.1.1.  Συνέχιση ∆ραστηριότητας 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 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. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, έχει δηµιουργηθεί σηµαντική οικονοµική 
αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα σε σχέση µε την Ελληνική οικονοµία. Μετά από 
προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται στη ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού 
Κινδύνου (Σηµείωση 3), η Εταιρεία θεωρεί ότι : (α) η βάση της συνεχούς δραστηριότητας 
προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η 
Εταιρεία και (γ) έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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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  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία 
η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2013 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις 
επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για 
την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. 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. Μόνο 
όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2015. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 
επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις 
σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 
υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και 
οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 
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Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των 
στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής 
της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 
αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης 
των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος 
µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και 
όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερµηνεία 
δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι 
πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι 
βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην 
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η 
οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να 
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

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 (εφαρµόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το 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). Αυτά τα πρότυπα 
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. 
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. 
Η Εταιρεία εκτιµά ότι τα παρακάτω πρότυπα δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
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∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, 
που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως 
καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 
τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη 
οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν 
σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου 
να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά 
δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν 
υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που 
συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε 
αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.  

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές 
επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, 
από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία 
οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 
10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο 
∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις 
συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που 
αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 
χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 
την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από 
κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες 
µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013) 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις 
οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής 
πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της 
πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured 
entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την 
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των 
εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες 
λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται 
έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια 
εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2011 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 Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφοσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική 
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 
πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως 
απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» 
είτε (β) εθελοντικά. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται 
ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή 
όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο.  

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην 
καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 
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∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 
«Λειτουργικοί τοµείς». 

 
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 στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
 
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 
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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 
συνολικού εισοδήµατος. 
 
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 απαιτούµενο 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 Α.Ε.» 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 
 

(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. 
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 (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. 
 
 

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-12 31-∆εκ-11 
Στην αρχή της χρήσης 2.937.895 2.937.895 
Μεταβολή µέσα στη χρήση - - 
Στο τέλος της χρήσης 2.937.895 2.937.895 
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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-12 31-∆εκ-11 
Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 1.744.760 2.024.068 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 420 420 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.850 1.490 
Σύνολο 1.747.030 2.025.978 
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.747.030 2.025.978 

 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 
 
 
7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
   31-∆εκ-12   31-∆εκ-11 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 491 411 
Καταθέσεις όψεως 69.258 31.346 
Καταθέσεις προθεσµίας 4.450.000 6.620.000 
Σύνολο 4.519.749 6.651.757 

 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης 
από την εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2012. 

 
Rating Χρηµατοπιστωτικού 

Ιδρύµατος (S&P) 
Ποσοστό καταθέσεων όψεως και 

προθεσµίας την 31.12.2012 
CCC 99,96% 
Μη αξιολογηµένες - διάφορες 0,04% 
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 2011 2.140.805 642.242 642.242 
Μεταβολή µέσα στη χρήση - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2011 2.140.805 642.242 642.242 
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1 Ιανουαρίου 2012 2.140.805 642.242 642.242 
Μεταβολή µέσα στη χρήση - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2012 2.140.805 642.242 642.242 
 
Η ονοµαστική αξία έκαστης µετοχής είναι 0,30 ευρώ. 

Στις 13.12.2012, η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ µε την από 3.12.2012 επιστολή της, ενηµέρωσε την Αττικά 
∆ιόδια Α.Ε., ότι δυνάµει της από 27/07/2012 εντολής µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της, 
τελούµενης υπό ειδική εκκαθάριση, ΑΤΕ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία εξεδόθη από την 
Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 4/27.7.2012, Θέµα 1ο), η 
οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2209/27.7.2012 και η οποία εξεδόθη δυνάµει των διατάξεων των 
άρθρων 63Β, 63∆ και 68 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α’ 178/2007), µεταβιβάσθηκαν επιλεγµένα στοιχεία 
του Ενεργητικού και του Παθητικού της ΑΤΕ, στην  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται και οι µετοχές της Αττικά ∆ιόδια Α.Ε., οι οποίες ανήκαν στην ΑΤΕ.       

Με την ίδια ως άνω επιστολή της,  η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δήλωσε στην Αττικά ∆ιόδια Α.Ε.  ότι 
προσχωρεί, µεταξύ άλλων, στο από 23.12.1999 Σύµφωνο Μετόχων της Αττικά ∆ιόδια Α.Ε.  

 
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 2011 214.081 1.293.857 1.507.938 
31 ∆εκεµβρίου 2011 214.081 1.293.857 1.507.938 
    
1 Ιανουαρίου 2012 214.081 1.293.857 1.507.938 
31 ∆εκεµβρίου 2012 214.081 1.293.857 1.507.938 

 
 
10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 
∆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. 
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11 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθαρά 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 251.893 304.804 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (526) (331) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθαρά 251.367  304.473  

 
 
 
12 Φόρος εισοδήµατος 
 
Ο φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύεται ως εξής: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 2012 2011 

Φόρος χρήσης 144.236 66.575 
Σύνολο 144.236 66.575 

 
 
Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 
Κέρδη  προ φόρων βάσει της Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήµατος 7.188.310 9.517.074 
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε φορολογικό 
συντελεστή 20%  1.437.662 1.903.415 
Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης - 7.500 
Αναµορφώσεις   
Εισόδηµα (µέρισµα) που δεν υπόκειται σε φόρο διότι 
έχει ήδη φορολογηθεί στη πηγή  (1.390.234)  (1.844.903) 
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 591 563 
Μη συµψηφιζόµενος φόρος παρακράτησης  
προηγούµενων χρήσεων 96.217 - 
Φόρος εισοδήµατος βάσει της Κατάστασης 
Συνολικού Εισοδήµατος  144.236 66.575 

 
 
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. 
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13 Μερίσµατα ανά µετοχή 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2012 το συνολικό ποσό των                                
€ 7.044.074,41 (2011: € 9.450.499,38) ήτοι € 3,29 ανά µετοχή (2011: € 4,41) και το οποίο αναµένεται 
να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον 
Ιούνιο του 2013. H Εταιρεία κατέβαλλε µέσα στη χρήση 2012 ποσό ύψους € 9.450.499,38 το οποίο 
είναι µέρισµα της χρήσης 2011. 
 
 
 
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 
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 τη χρήση του 2011 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης  από 
την ελεγκτική εταιρεία ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το 
έξοδο φόρου .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 2012 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, η οικονοµική χρήση 2011 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού 
ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Εκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς 
το 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%, τα 
οποία ανήλθαν µέσα στην χρήση του 2012 στο ποσό των € 6.951.169,39 (2011: € 9.224.515,11). 
 
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 2012 και 2011 αντίστοιχα.  
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16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
 
Στις 23.01.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές είναι 
ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται  
εφεξής στο 26% και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 
2014 ορίζεται σε 10% . 
 
Ουδέν  άλλο σηµαντικό  γεγονός  συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2012 µέχρι σήµερα. 
 
 

Παιανία, 17 Μαΐου 2013 
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