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Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο των δώδεκα 
μηνών της κλειόμενης χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και παρέχει συνοπτικές 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα 
της Εταιρείας  ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.. Στην έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα 
που έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2017 και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, ενώ 
παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018.   
 
 
1. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τιμή να θέσει υπό την κρίση σας τις Ετήσιες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έβδομης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017 – 
31/12/2017) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2017 είναι οι για ενδέκατη συνεχή χρονιά ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ). Η 
ημερομηνία μετάβασης της εταιρείας στα ΔΠΧΑ είναι η 1 Ιανουαρίου 2006.  Η εταιρεία συνέταξε 
τον ισολογισμό έναρξης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατά την ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία 
σύνταξης/αναφοράς των παρόντων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η 31 Δεκεμβρίου 
2017. 
 
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση τις σχετικές διατάξεις 
του Κωδ. Ν.2190/20, εμφανίζουν δε με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της 
περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατά την 31.12.2017. 
 
 
2. Συνέχιση Δραστηριότητας 
 
 Μακροοικονομικές  συνθήκες στην Ελλάδα 
 
Tα σημάδια σταθεροποίησης και σταδιακής ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας συνεχίστηκαν 
το 2017 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,4% (σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής) για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα η Ελληνική 
Δημοκρατία, επέστρεψε στις διεθνείς αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου τον Ιούλιο του 
2017 ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έχουν διαμορφωθεί στα προ-
κρίσης επίπεδα. Διεθνείς οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αναβάθμισαν το αξιόχρεο της 
χώρας, το οποίο βεβαίως υπολείπεται ακόμα της επενδυτικής βαθμίδας. Στο βαθμό που 
συνεχιστεί η υλοποίηση των συμφωνηθέντων προγραμμάτων σταθεροποίησης της ελληνικής 
οικονομίας, εκτιμάται ότι η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2018 (σύμφωνα και με τις 
προβλέψεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρμοδίων αρχών). 
 
Παρά τη σαφή βελτίωση του οικονομικού κλίματος, οι μακρο-οικονομικοί κίνδυνοι για την 
Ελλάδα παραμένουν. Τυχόν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης 
ενδέχεται να επιβαρύνουν το μακροοικονομικό κλίμα και να ενισχύσουν την αβεβαιότητα ενώ 
υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος περιορισμού της αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης λόγω της 
υπερφορολόγησης. Ταυτόχρονα, τα μέτρα περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν 
στη χώρα στις 28 Ιουνίου 2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (αν και έχουν χαλαρώσει) που 
επίσης επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον. Η ανάγκη σταθεροποίησης του τραπεζικού 
συστήματος παραμένει με την επιδιωκόμενη αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
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Τέλος οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αυξηθεί, ενδέχεται να επηρεάσουν και το ελληνικό 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι και το 2018 θα αποτελεί μια χρονιά προκλήσεων για την 
ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια και για τις εγχώριες δραστηριότητες  της Εταιρείας. 
 
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 1/1/2017-31/12/2017 αφορά κυρίως έσοδα που 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μερίσματα που λαμβάνει από την θυγατρική της εταιρεία 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 80%. Στη κλειόμενη χρήση τόσο  
ο κύκλος εργασιών όσο και τα κέρδη προ φόρων  παρουσιάζονται αυξημένα.   
 
Η αύξηση αυτή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι α) στην κλειόμενη 
χρήση σε σχέση με την προηγούμενη η εταιρεία έλαβε μέρισμα που αφορούσε τη χρήση 2017 
ποσού € 2.400.000 ενώ κατά τη διάρκεια προηγούμενης χρήσης (2016) η Eταιρεία είχε έσοδα 
από μερίσματα ποσού € 2.230.400 και β) στον παρακρατούμενο φόρο μερισμάτων που 
επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης λόγω αλλαγής του Φορολογικού Νόμου. 
  
Παρ’όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και 
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η 
προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  εκτιμάται ότι θα είναι σταθερή.  
 
 
 
3. Χρηματοοικονομική Θέση της Εταιρείας 
 
 
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας  κρίνεται ικανοποιητική. 
 
Από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμό),  προκύπτουν τα εξής: 
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 5.488.871 έναντι Ευρώ 
3.082.892 της προηγούμενης χρήσεως. 
 
 

       
Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε 5.488.871 Ευρώ, αποτελείται δε από τα εξής: 

    
 Επενδύσεις σε θυγατρικές     :     2.937.895 Ευρώ 
 Κυκλοφορούν Ενεργητικό     :              2.550.976 Ευρώ 

 
   Η ανάλυση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι η εξής: 

 
 Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις    :             1.237 Ευρώ 
 Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα    :   2.549.739 Ευρώ 

 
 
Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε 5.488.871 Ευρώ αποτελείται δε από τα εξής: 
 

 Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο   :             642.242 Ευρώ 
 
  Αποθεματικό Κεφάλαιο 

 Τακτικό Αποθεματικό     :          214.080 Ευρώ 
 Ειδικό Αποθεματικό από μερίσματα  

υπό μορφή μετοχών        :    1.293.858 Ευρώ 
  

 Υπόλοιπο κερδών  χρήσεως εις νέο             :               3.338.691 Ευρώ 
 

 
 



 4

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 
 
 
 
4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν 
σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση 
και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα 
αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
 
(α1)       Κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρεία δεν είναι εκτιθέμενη σε οποιαδήποτε μορφή δανείου και κατά συνέπεια δεν 
αντιμετωπίζει κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου. 
 
(α2)     Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 
 
(α3)    Κίνδυνος τιμών 
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή της αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές.  
  
 (β)     Πιστωτικός κίνδυνος 
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα, στα ταμειακά ισοδύναμα, τις 
καταθέσεις προθεσμίας και τις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να 
προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
προς την Εταιρεία. 
 
 (γ)      Κίνδυνος ρευστότητας 
Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης του Ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού 
χρηματοπιστωτικού τομέα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση των 
χρηματοροών έχει γίνει πιο επιτακτική. 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)       Κίνδυνος  διαχείρισης κεφαλαίων 
Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισμού.  
 
 
 

4.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της 
εύλογης αξίας τους: 
 
- Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη 
αξία προσδιορίζεται από τις τιμές  αγοράς (μη προσαρμοσμένες) ομοίων στοιχείων. 
- Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που 
σχετίζονται με δεδομένα της αγοράς, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (παράγωγα τιμών). 
- Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με παρατηρήσεις από την 
αγορά, παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιμήσεις.  
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Δείκτες αποδοτικότητας  
 
 Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών. 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ                                                             
 

 
Κλειόμενη 
χρήση 

 
Προηγούμενη 

χρήση 

 
Α. Δείκτης Ειδικής ρευστότητας  

 
Διαθέσιμα 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

 
Ν/Α 

 

 
29 

 
Β. Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης % 

 
Ίδια κεφάλαια 
Σύνολο ενεργητικού 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

 
Γ. Δείκτης Καθαρού Κέρδους  % 

 
Κέρδη μετά από φόρους 
Κύκλος εργασιών 

 
1,00 

 
37 

 
 

5. Ακίνητα της εταιρίας 
 
Η εταιρεία  δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της.  
 
 

6. Υποκαταστήματα εταιρείας 
 
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 
 
 

7. Ανθρώπινο δυναμικό 
 

 Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
 

8. Περιβαλλοντικά θέματα 
 

Η Εταιρεία επιδιώκει την προστασία και το σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, 
καθώς και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του. Τόσο 
στη μητρική όσο και στις θυγατρικές εταιρείες υιοθετούνται οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 
Ως εκ τούτου η Εταιρεία στοχεύει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και στην ανάπτυξηφιλικών τεχνολογιών προς το περιβάλλον.  
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9. Γεγονότα μετά τις 31.12.2017 
 

 
Ουδέν άλλο σημαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2017 μέχρι σήμερα.  
 
Η εταιρεία Αττικά Διόδια Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών και τα έσοδα της προέρχονται κυρίως από 
την θυγατρική εταιρεία Αττικές Διαδρομές.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της Εταιρικής Χρήσης και της θητείας του, 
εργάσθηκε με ζήλο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, υπόσχεται δε, ότι τις ίδιες και 
μεγαλύτερες προσπάθειες θα καταβάλλει και στο μέλλον. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρακαλεί τη συνέλευση για την έγκριση της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 
(Ισολογισμό), της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017. 
 
 
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου                            
κ. Δημήτριο Αθαν. Κούτρα, για τη δημοσίευση του Ισολογισμού, όπως ο νόμος ορίζει. 

 
 

Παιανία, 18 Mαίου 2018 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 

Λεωνίδας Μπόμπολας 
 
 
Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία. 

 
 

Αθήνα, 25 Μαίου 2018 
 
 

H ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Ἐλενα Θεμιστοκλέους 
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 38901 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 113 



    

 

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. 
 

 

 

 

 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 Σημείωση 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 
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 1.237 832 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 2.549.739 149.269 
   2.550.976 150.101 

Σύνολο ενεργητικού   
    

5.488.871 
    

3.087.996 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο 8   642.242 642.242 
Λοιπά αποθεματικά 9 1.507.938 3.738.337 
Αποτελέσματα εις νέον   3.338.691 (1.297.687) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  5.488.871 3.082.892    
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 - 5.104 
Σύνολο υποχρεώσεων   - 5.104 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   5.488.871 
   

3.087.996 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 Σημείωση 2017 2016 

Έσοδα     
Έσοδα από μερίσματα 16 2.400.000 2.230.400 
Σύνολο εσόδων   2.400.000 2.230.400 
    
Έξοδα  διοίκησης     
Αμοιβές τρίτων    (100) (4.700) 
Λοιποί φόροι -τέλη  (1.626) (2.128) 
Έξοδα δημοσίευσης    (20) (41) 
Λοιπά έξοδα  (370) (370) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης καθαρά 14 (7) (1.388.129) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων  (2.123) (1.395.368) 
    
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   2.397.877 835.032 
    
Χρηματοοικονομικά  έξοδα 11 (142) (9.321) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  11  8.244 5.164 
    
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων   2.405.979 830.875 
Φόρος εισοδήματος 13  - - 
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
ιδιοκτήτες μητρικής   2.405.979 830.875 
Πρόσθετο συνολικό εισόδημα  9 - 1.417 
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά 
από φόρους αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες μητρικής   2.405.979 832.292 

 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματ
α εις νέον Σύνολο 

                                                Σημ.     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 642.242 7.058.692 (101.838) 7.802.772 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - 830.875 830.875 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης                           9   - 1.417 - 1.417 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους  - 1.417 830.875 832.292 

Διανομή μερίσματος                                            14  - (5.552.172) - (5.552.172) 

Μεταφορά σε αποθεματικά                                9  - 2.230.400 (2.230.400) - 

 Σύνολο συναλλαγών με μετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή 
θέση  

 
- (3.321.772) (2.230.400) (5.552.172) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 642.242 3.738.337 (1.297.687) 3.082.892 

      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 642.242 3.738.337 (1.297.687) 3.082.892 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - 2.405.979 2.405.979 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης                           9   - - - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 

 - - 2.405.979 2.405.979 

Μεταφορά από αποθεματικά                              9  - (2.230.400) 2.230.400 - 
 Σύνολο συναλλαγών με μετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή 
θέση   

- (2.230.400) 
      

2.230.400 
- 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 642.242 1.507.938     3.338.691 5.488.871 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
   01.01.2017-   01.01.2016- 
                                                                                                     Σημ.  31.12.2017  31.12.2016 
Λειτουργικές Δραστηριότητες   

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 
 

2.405.979 830.875 
Πλέον/μείον προσαρμογές για:   
Χρηματοοικονομικά έξοδα                                                          11 142 9.321 
Χρηματοοικονομικά έσοδα                                                          11 (8.244) (5.164) 
Λοιπά κέρδη /(ζημίες)                                                                    0 1.390.040 

(Αύξηση)/Mείωση απαιτήσεων                                                   6 (405) 5.357 
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων                                               10 (5.104) 21 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα           11   (142)   (9.321) 
Σύνολο εισροών από /σε  λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.392.226 2.221.129 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Τόκοι εισπραχθέντες 8.244 5.164 
(Αγορά) /Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
Διαθέσιμων προς πώληση                                                                0 2.998.004 
Σύνολο εισροών από / σε επενδυτικές δραστηριότητες (β) 8.244 3.003.168 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της εταιρείας           14 0 (5.552.172) 
Σύνολο εκροών από/ σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (5.552.172) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση)  στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)  2.400.470   (327.876)  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  7 149.269 477.145 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  χρήσης      7 2.549.739 149.269 

 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 ως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
H Eταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών και συμμετέχει με ποσοστό 80% στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 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 ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ενοποιείται με τη μέθοδο πλήρους ενοποίησης από την μητρική 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Μαίου 
2018 τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών 
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού 
κόστους.  

Η σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και κρίσης από την Διοίκηση 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναφέρονται 
στη Σημείωση 4.  
 
 
2.1.1.  Συνέχιση Δραστηριότητας 
 
Μακροοικονομικές  συνθήκες στην Ελλάδα 

 
Tα σημάδια σταθεροποίησης και σταδιακής ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας συνεχίστηκαν το 
2017 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,4% (σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής) για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα η Ελληνική Δημοκρατία, 
επέστρεψε στις διεθνείς αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου τον Ιούλιο του 2017 ενώ οι 
αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έχουν διαμορφωθεί στα προ-κρίσης επίπεδα. 
Διεθνείς οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αναβάθμισαν το αξιόχρεο της χώρας, το οποίο 
βεβαίως υπολείπεται ακόμα της επενδυτικής βαθμίδας. Στο βαθμό που συνεχιστεί η υλοποίηση των 
συμφωνηθέντων προγραμμάτων σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, εκτιμάται ότι η ανάπτυξη 
θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2018 (σύμφωνα και με τις προβλέψεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών 
αρμοδίων αρχών). 
 
Παρά τη σαφή βελτίωση του οικονομικού κλίματος, οι μακρο-οικονομικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα 
παραμένουν. Τυχόν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης ενδέχεται να 
επιβαρύνουν το μακροοικονομικό κλίμα και να ενισχύσουν την αβεβαιότητα ενώ υπαρκτός είναι και ο 
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κίνδυνος περιορισμού της αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης λόγω της υπερφορολόγησης. 
Ταυτόχρονα, τα μέτρα περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα στις 28 
Ιουνίου 2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (αν και έχουν χαλαρώσει) που επίσης επηρεάζουν το 
οικονομικό περιβάλλον. Η ανάγκη σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος παραμένει με την 
επιδιωκόμενη αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν 
αυξηθεί, ενδέχεται να επηρεάσουν και το ελληνικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι και το 2018 
θα αποτελεί μια χρονιά προκλήσεων για την ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια και για τις 
εγχώριες δραστηριότητες  της Εταιρείας . 
Παρ’όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 
ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες  της Εταιρείας. Η προβλεπόμενη πορεία της 
εταιρείας  εκτιμάται ότι θα είναι σταθερή.  
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική 
θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
  
 
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 Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων 
που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

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

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 δεν θα έχει επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.  
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ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής 
ποινής εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και 
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
Το ΔΠΧΑ 9 δεν θα έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική 
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το ΔΠΧΑ 15  δεν θα έχει επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 
για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το ΔΠΧΑ 16 δεν θα έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις 
αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που 
βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του 
προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να 
παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα 
προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε 
τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 
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Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό 
σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε 
παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά 
τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο 
να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης 
υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων 
που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις 
φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή 
σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω 
της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και 
β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των 
ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι 
οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το 
υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από 
τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να 
θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το 
ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

IAS 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες 
συμμετοχές τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 
καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής 
όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει 
εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 
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λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου 
του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η 
Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  (Κύκλος 2014 – 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 
γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.  

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης 
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες 
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή 
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της 
επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην 
επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

IAS 23 “Κόστος δανεισμού” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.  
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2.3   Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

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

 
 
2.4 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, 
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις 
τραπεζικές υπεραναλήψεις. 
 
 
2.5 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.  Άμεσα έξοδα για την έκδοση 
μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  
 
 
2.6  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

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

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

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

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

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται 
νομικά ο συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της 
οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση 
να γίνει με συμψηφισμό. 
 
 
2.7 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 
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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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» και από πιστωτικούς τόκους τραπεζών. 
 
Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.  
 
 
2.9 Διανομή Μερισμάτων 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 
3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
 
(α1)       Κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρεία δεν είναι εκτιθέμενη σε οποιαδήποτε μορφή δανείου και κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζει 
κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου. 
 
(α2)     Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 
 
(α3)    Κίνδυνος τιμών 
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή της αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές.  
  
 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα, στα ταμειακά ισοδύναμα, τις καταθέσεις 
προθεσμίας και τις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία 
του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. 
 
 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης του Ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 
τομέα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση των χρηματοροών έχει γίνει πιο 
επιτακτική. 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) Κίνδυνος  διαχείρισης κεφαλαίων 
Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισμού.  
 
 
3.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία ισολογισμού 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους: 
 
- Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιμές  αγοράς (μη προσαρμοσμένες) ομοίων στοιχείων. 
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- Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται 
με δεδομένα της αγοράς, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (παράγωγα τιμών). 
- Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με παρατηρήσεις από την 
αγορά, παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιμήσεις.  
 
 
 

 
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 Χρηματοοικονομικές 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 Διοίκησης 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: 
 
 
 
Απομείωση επενδύσεων  

H εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 36 για να προσδιορίσει κατά πόσον μία επένδυση έχει 
απομειωθεί. Ο προσδιορισμός αυτός απαιτεί σημαντική κρίση από την εταιρεία. Για να προβεί σε 
αυτήν την εκτίμηση, η εταιρεία  εξετάζει, μεταξύ άλλων παραγόντων, τη  στρατηγική της επένδυσης 
την αναπτυξιακή της πορεία και το σχεδιασμό της για τα επόμενα έτη. Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία των θυγατρικών εταιρειών 
προσδιορίζεται με βάση την αξία χρήσεως αυτών (value in use) που απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων. 
Στον υπολογισμό της αξίας χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις ταμειακών ροών βάσει του εγκεκριμένου από 
τη διοίκηση προϋπολογισμού για ένα έτος και βάσει εκτιμήσεων ταμειακών ροών για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία διατηρούσε επένδυση στην Εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ ποσού €2,9 εκατ..  Με βάση την εκτίμηση της διοίκηση δεν αναγνωρίστηκε ζημία 
απομείωσης για τις επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές.  

 
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 
 

Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της εταιρείας σε επιχειρήσεις είχε ως εξής:  
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 
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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία 
Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ 
Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού». 
 
Η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 10 του ΔΛΠ 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-Δεκ-17 31-Δεκ-16 
Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο 1.237 775 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 0 50 
Λοιπές απαιτήσεις 0 7 
Σύνολο 1.237 832 
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.237 832 

 
 
 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 
 
 
7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
   31-Δεκ-17   31-Δεκ-16 
Διαθέσιμα στο ταμείο 110 130 
Καταθέσεις όψεως 2.549.629 149.139 
Σύνολο 2.549.739 149.269 

 
 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από 
την εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2017. 
 
 

Rating Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος (S&P) 

Ποσοστό καταθέσεων όψεως 
την 31.12.2017 

CCC+ 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 
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8 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ εκτός από τον αριθμό των μετοχών 
 
 

 
Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

    
1 Ιανουαρίου 2016 2.140.805 642.242 642.242 
Μεταβολή μέσα στη χρήση - - - 
31 Δεκεμβρίου 2016 2.140.805 642.242 642.242 

    
1 Ιανουαρίου 2017 2.140.805 642.242 642.242 
Μεταβολή μέσα στη χρήση - - - 
31 Δεκεμβρίου 2017 2.140.805 642.242 642.242 

 
 
Η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής είναι 0,30 ευρώ. 
 
 
 
Tο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 
METOXOI 

Αριθμός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
% 

Αξία Μετοχικού 
Κεφαλαίου  
(σε Ευρώ) 

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

 
 
 
 

9 Λοιπά αποθεματικά 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 

 
Τακτικό    

αποθεματικό 

Ειδικά & 
έκτακτα     

αποθεματικά 

Αποθεματικό 
Διαθέσιμα 

προς 
πώληση 

Σύνολο 

     
 
1 Ιανουαρίου 2016 214.081 6.846.029 

 
(1.417) 7.058.692 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 
προς πώληση & αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών  - - 

 
 
 

1.417 1.417 
Διανομή ειδικού αποθεματικού 
Ν.3697/2008 - (5.552.172)       

 
- (5.552.172) 

Μεταφορά σε αποθεματικά  - 2.230.400 - 2.230.400 
     

31 Δεκεμβρίου 2016 214.081 3.524.257 
 
- 3.738.337 



  ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

(17) / (20) 

 
 
1 Ιανουαρίου 2017 214.081 3.524.257 

 
 
- 3.738.337 

     
     
Μεταφορά στα αποτελέσματα 
εις νέον  - (2.230.400) 

 
- (2.230.400) 

     

31 Δεκεμβρίου 2017 214.081 1.293.857 - 1.507.938 
 
 
H εταιρεία στα έτη 2002, 2003 και 2004 είχε σχηματίσει ειδικό αποθεματικό από μερίσματα υπό 
μορφή μετοχών, ύψους € 1.293.857, ποσό που αντιστοιχούσε σε ισόποση αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Αττικές Διαδρομές Α.Ε. στα αντίστοιχα έτη μέσω 
κεφαλαιοποίησης κερδών. 
 
 
 
10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Προμηθευτές - 2.604 

Δεδουλευμένα έξοδα - 2.500 
Σύνολο - 5.104 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - 5.104 

 
Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 
 
 
11 Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 8.244 5.164 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (142) (9.321) 

Χρηματοοικονομικά 
έσοδα/(έξοδα) καθαρά 8.102 (4.157) 

                              
 
 
 
12 Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην 
ίδια φορολογική αρχή. 
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Τα συμψηφισμένα ποσά για την Εταιρεία είναι τα παρακάτω: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

31-Δεκ-17 
 

31-Δεκ-16 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: - - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: - - 

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες - 
 
- 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης - 579 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - (579)  

Υπόλοιπο τέλους χρήσης - - 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής 
αρχής είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 579 579 
Χρέωση /( πίστωση ) στα ίδια κεφάλαια  (579) (579) 
31 Δεκεμβρίου 2016 - - 

 

 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2017 - - 
Χρέωση / (πίστωση ) στα ίδια κεφάλαια  - - 
31 Δεκεμβρίου 2017 - - 

 

 

13 Φόρος εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου αναλύεται ως εξής: 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 2017 2016 

Φόρος χρήσης - - 
   
Σύνολο - - 
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Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

 31-Δεκ-17 31-Δεκ-16 
Κέρδη/ (Ζημίες)  προ φόρων βάσει της 
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 2.405.979 830.875 
Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με φορολογικό 
συντελεστή 29%  697.734 240.954 
Αναμορφώσεις   
Εισόδημα (μέρισμα) που δεν υπόκειται σε φόρο διότι 
έχει ήδη φορολογηθεί στη πηγή (696.000) (646.816) 
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 290 402.822 
Φορολογικές ζημιές περιόδου 1.016 3.040 
Χρήση Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων  (3.040) - 
Φόρος εισοδήματος βάσει της Κατάστασης 
Συνολικού Εισοδήματος  - - 

 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση Νο. 15. 
 
 
14 Μερίσματα ανά μετοχή 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε ως μέρισμα για την χρήση του 2017 το συνολικό ποσό των                  
€ 3.330.400, ήτοι € 1,556 ανά μετοχή και το οποίο αναμένεται να επικυρωθεί στην ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2018 ενώ αντίστοιχα για το έτος 2016 η 
εταιρεία δεν είχε προτείνει μέρισμα για διανομή ενώ με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
28ης Σεπτεμβρίου 2016 διένειμε στους μετόχους το Ειδικό αποθεματικό του Ν.3697/2008, ποσού                  
€ 5.552.172, το οποίο είχε σχηματισθεί το έτος 2013 από μερίσματα που είχε λάβει από τη θυγατρική 
της με παρακράτηση φόρου 25% ποσού ευρώ 1.388 χιλ., ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στις απαιτήσεις 
του Δημοσίου και με την αλλαγή του φορολογικού νόμου διαγράφτηκε με ανάλογη επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων της εταιρείας.   

 

 
15 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. 

Η  εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009, ελέχθηκε φορολογικά 
βάσει του Ν.2238/94 για τις χρήσεις του 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 
συμμόρφωσης από την ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ χωρίς επιφύλαξη. Οι ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις της εταιρείας είναι το  2014, 2015, 2016 και 2017. Οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της Εταιρείας για τις χρήσεις αυτές  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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Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.  
2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.  
2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επι-  
βολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την ε-  
πιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με  
την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία  
παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δι-  
καστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί  
παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην  
κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.  
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και παραμένουν φορολογικά ανέλε-  
γκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας,  
η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επί-  
δραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.» 

 
16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
 
Τα έσοδα που προκύπτουν προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μερίσματα που λαμβάνει από την 
θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 80%.  

Κατά τη διάρκεια της δέκατης έβδομης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017) η Eταιρεία 
έλαβε μέρισμα που αφορούσε τη χρήση 2016  ποσού € 2.400.000 ενώ κατά τη διάρκεια της δέκατης 
έκτης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016 – 31/12/2016) η Eταιρεία έλαβε μέρισμα που αφορούσε τη 
χρήση 2015  ποσού € 2.230.400. 

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 ΔΛΠ 24, μέσα στο έτος 2017 και 2016  αντίστοιχα.  

 
17 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

 
 
Ουδέν άλλο σημαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2017 μέχρι σήμερα. 

 
 

Παιανία, 18  Μαίου 2018 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.  
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Γνώμη  
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. 
(Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 
Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
καθώς  και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

Άλλες Πληροφορίες   
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες 
Πληροφορίες, είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  (αλλά δεν περιλαμβάνουν 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την 
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, 
εκτός των όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε 
γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών. 
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες 
Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που 
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις 
γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 

 
  Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

        
 Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την 
Εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, 
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και 
εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις 
δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή 
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