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 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ (Εταιρεία), 
που αποτελούνται από  τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 
µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

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 ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 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 Κ.Ν. 2190/1920. 

 

         Αθήνα,  15 Απριλίου 2011 

                 Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία       ∆ηµήτριος Σούρµπης 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές         ΑΜ ΣΟΕΛ  16891 

Λεωφ. Κηφισίας 268 

152 32 Χαλάνδρι  

ΑΜ ΣΟΕΛ εταιρείας 113  
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Ισολογισµός 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ     
 Σηµείωση  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια 5    2.283.227 2.622.368 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13  99.745  88.831 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8  6.436 6.436 
    2.389.408 2.717.635 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 7  931.489 972.702 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8  13.441.442 14.226.557 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9  11.953.850 9.801.536 
    26.326.781 25.000.795 
Σύνολο ενεργητικού    28.716.189 27.718.430 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
µετόχους      
Μετοχικό κεφάλαιο 10  3.521.670 3.521.670 
Λοιπά αποθεµατικά 11    1.247.132 1.247.132 
Κέρδη εις νέον    13.825.028 13.719.829 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   18.593.830 18.488.631 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις  αποζηµίωσης προσωπικού 14  876.860 786.614 
Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 15    80.000 60.000 
    956.860 846.614 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12  6.348.858 6.407.203 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
(φόρος εισοδήµατος)    2.816.641 1.975.982 
    9.165.499 8.383.185 
Σύνολο υποχρεώσεων    10.122.359 9.229.799 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων    28.716.189 27.718.430 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες  10 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 

Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.    

 Σηµείωση  2010 2009 

Πωλήσεις    61.523.860 62.246.837 

Κόστος πωληθέντων 16    (38.588.592) (38.701.567) 

Μεικτό κέρδος    22.935.268 23.545.270 

Έξοδα διάθεσης 16    (1.005.029) (1.012.422) 

Έξοδα διοίκησης 16    (2.964.855) (3.046.339) 

Λοιπά   έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης (καθαρά)   64.986 101.804 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης    19.030.370 19.588.313 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 17  (123.369) (94.764) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17  380.152 257.161 

Κέρδη προ φόρων    19.287.153 19.750.710 

Φόρος εισοδήµατος 19    (7.095.596) (6.963.925) 

Κέρδη µετά φόρων Ιδιοκτήτες Μητρικής    12.191.557 12.786.785 

Πρόσθετα συνολικά εισοδήµατα   - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά 
από φόρους αναλογούντα στους Ιδιοκτήτες 
Μητρικής   12.191.557 12.786.785 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 29 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 2009   3.521.670 1.247.132 17.445.678 22.214.480 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα µετά από φόρους    - - 12.786.785 12.786.785 
∆ιανοµή µερίσµατος 20  - - (16.512.634) (16.512.634) 

31 ∆εκεµβρίου 2009   3.521.670 1.247.132 13.719.829 18.488.631 
       
1 Ιανουαρίου 2010   3.521.670 1.247.132 13.719.829 18.488.631 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα µετά από φόρους    - - 12.191.558 12.191.558 
∆ιανοµή µερίσµατος 20  - - (12.086.359) (12.086.359) 
31 ∆εκεµβρίου 2010   3.521.670 1.247.132 13.825.028 18.593.830 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  Σηµ.  01.01.2010-  01.01.2009- 
      31.12.2010    31.12.2009 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων   19.287.153  19.750.710 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:       
Αποσβέσεις ενσώµατων  παγίων στοιχείων  5  707.776  701.347 
Αποσβέσεις άυλων περουσιακών  στοιχείων 6  27.985  41.223 
Προβλέψεις    90.247  192.832 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 17  123.369  94.764 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17  (380.152)  (257.161) 
Ζηµίες από πώληση και καταστροφή ενσώµατων 
παγίων στοχείων   (20.150)  (33.193) 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:       
Μείωση αποθεµάτων    41.213  109.028 
Μείωση απαιτήσεων    785.114  3.422.816 
(Μείωση) υποχρεώσεων     (58.344)  (1.161.934) 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα    (123.369)  (94.764) 
Καταβεβληµένοι φόροι    (6.245.851)  (7.920.788) 
Σύνολο εισροών   από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)   

 
14.234.991 

 
14.844.880 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 5,6  (447.142)  (1.111.020) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  πάγιων 
στοιχείων     70.671  67.083 
Τόκοι εισπραχθέντες    380.153  257.161 
Σύνολο εισροών/(εκροών)  από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)    3.682  (786.776) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Μερίσµατα πληρωθέντα στους ιδιοκτήτες µητρικής 20   (12.086.359)  (16.512.634) 
Σύνολο  εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)    (12.086.359)  (16.512.634) 
Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)    2.152.314  (2.454.530) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσης    9.801.536  12.256.066 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσης 9   11.953.850  9.801.536 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στo 41,9 χλµ Αττικής Οδού ,190 02 Παιανία Αττικής. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 14 Απριλίου 2011, τελούν υπό την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί  στις 27 Ιουνίου 2011. 

Η Εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. µε την µέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης. 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι 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 («ΕΕ») , καθώς και τα ∆ΠΧΑ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Όλα τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 
(Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία Αναγνώριση και Επιµέτρηση) που αφορούν στην αντιστάθµιση 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 
και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

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.   

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες για τις χρήσεις 2009 και 2010: 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 (2010) 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου 
στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 
µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα 
αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής 
σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση.  Το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό 
χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου 
θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά 
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τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί 
της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Η 
Εταιρεία εφαρµόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010,οι οποίες δεν είχαν επίδραση στις 
οικονοµικές της καταστάσεις, καθώς η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές και δεν δηµοσιεύει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

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

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

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

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την 
ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

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

Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σύµφωνα µε την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

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

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (σύµφωνα µε την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους 
µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία αυτή 
δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας..  

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την 
ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα 
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 
χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο 
για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 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 
Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση.  Επίσης, εφόσον 
δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.   

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

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

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

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

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

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

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

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

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

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

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

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

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

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

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

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



 

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010 

  
 

(13) / (29) 

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

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

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»  

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

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό»  

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

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011   

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

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

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 
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ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η 
οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της 
πώλησης.  Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν 
το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει 
την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης.  Αυτή η υπόθεση 
καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου 
όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω 
της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι 
επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης.   Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

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

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

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 ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση.  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

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

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 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 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που 
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του 
∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των 
συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής 
συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν 
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε 
στις σηµειώσεις.  

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε 
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη 
ετήσια έκθεση.  

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

2.2 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 
αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
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κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους 
που έχει ως εξής : 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 - 7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 - 7 έτη 

- Λογισµικό 1 - 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3 - 7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
τουλάχιστον  κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

2.3 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

2.4 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ 
εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

2.5 Επενδύσεις και άλλα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµήθηκαν σην  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.  

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. 

2.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων 
προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το 
άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 
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2.7 Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 
η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

2.8 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. 

2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

2.10 Φόρος (Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος) 

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

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

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους 
που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο 
κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

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

2.11 Παροχές στο Προσωπικό 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή (δεν υπάρχουν περουσιακά στοιχεία 
προγράµµατος) και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες 
και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
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ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit 
credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές 
του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµείναντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση 
αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο 
ωρίµανσης. 

2.12 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. 

2.13 Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. βάσει της 
υφιστάµενης Σύµβασης Λειτουργίας και Συντήρησης και λογίζονται στην χρήση που αφορούν. 

2.14 ∆ιανοµή Μερισµάτων 

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

2.15       Στρογγυλοποιήσεις 

Οι τυχόν πολύ µικρές διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων. 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε : 

• Κίνδυνο ρευστότητας, λόγω του ότι η υφιστάµενη Σύµβαση που αναφέρεται στις Αµοιβές είναι µε 
την Εταιρεία Παραχώρησης «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», εταιρεία η οποία ανήκει και αυτή στον Οµίλο 
της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Επίσης η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισµό. 

• Πιστωτικό κίνδυνο λόγω του ότι το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων απορρέει από τις  υφιστάµενες 
συµβάσεις  µε την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  και την ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. οι  οποίες 
ανήκουν  στον όµιλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

• Κίνδυνο αγοράς, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε τέτοιο κίνδυνο, λόγω των υφιστάµενων συµβάσεων  µε 
την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ  Α.Ε. και την ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. οι  οποίες ανήκουν  στον 
όµιλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

• Συναλλαγµατικό κίνδυνο,  διότι η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόµισµα.  

• Κίνδυνο επιτοκίου διότι τα ταµειακά της διαθέσιµα της επιτρέπουν να µη καταφεύγει σε Τραπεζικό 
δανεισµό. 
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3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η Εταιρεία στηρίζεται σε Ιδια κεφάλαια και δεν υπάρχει λόγος δανεισµού. 

4.     Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2007- 2010 συνολικά 
το ποσό των €80.000, το παραπάνω ποσό θεωρούµε ότι είναι απόλυτα συµβατό σύµφωνα µε τα  αποτελέσµατα 
του τακτικού φορογικού ελέγχου των χρήσεων 2002-2006 και δεν αναµένουµε σηµαντική διαφοροποίηση του 
φόρου εισοδήµατος. Επιπρόσθετα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2002-2006 αποδέχθηκε 
χωρίς τροποποίηση τις γενόµενες αναµορφώσεις. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

5. Ενσώµατα Πάγια 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 
Μεταφορικά 

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος     
1-Ιαν-09 2.822.086 3.544.788 1.123.322 7.490.196 
Προσθήκες  385.945 568.134 114.219 1.068.298 
Πωλήσεις / διαγραφές (340.557) (1.027) (26.843) (368.427) 
31-∆εκ-09 2.867.474 4.111.895 1.210.698 8.190.067 
     
1-Ιαν-10 2.867.474 4.111.895 1.210.698 8.190.067 
Προσθήκες  393.668 2.384 23.105 419.157 
Πωλήσεις / διαγραφές (85.274) - (8.972) (94.246) 
31-∆εκ-10 3.175.868 4.114.279 1.224.831 8.514.978 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

1-Ιαν-09 (1.612.195) (2.642.716) (947.477) (5.202.388) 
Αποσβέσεις χρήσης (359.693) (270.251) (71.403) (701.347) 
Πωλήσεις / διαγραφές 308.317 1.027 26.692 336.036 
31-∆εκ-09 (1.663.571) (2.911.940) (992.188) (5.567.699) 
     
1-Ιαν-10 (1.663.571) (2.911.940) (992.188) (5.567.699) 
Αποσβέσεις χρήσης (318.188) (324.268) (65.320) (707.776) 
Πωλήσεις / διαγραφές 35.851 - 7.873 43.724 
31-∆εκ-10 (1.945.908) (3.236.208) (1.049.635) (6.231.751) 
     
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 1.203.903 1.199.955 218.510 2.622.368 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2010 1.229.960 878.071 175.196 2.283.227 

6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

Κόστος  

 Λογισµικό Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2009 502.645 502.645 
Προσθήκες 42.722 42.722 
31 ∆εκεµβρίου 2009 545.367 545.367 
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Συσσωρευµένες Αποσβέσεις   
1 Ιανουαρίου 2009 (502.645) (502.645) 
Αποσβέσεις περιόδου (41.223) (41.223) 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές (1.499) (1.499) 
31 ∆εκεµβρίου 2009 (545.367) (545.367) 

 
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 - - 
 

Κόστος 

 

 Λογισµικό Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2010 545.367 545.367 
Προσθήκες 27.986 27.986 
31 ∆εκεµβρίου 2010 573.353 573.353 
   
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις   
1 Ιανουαρίου 2010 (545.367) (545.367) 
Αποσβέσεις περιόδου (27.986) (27.986) 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές - - 
31 ∆εκεµβρίου 2010 (573.353) (573.353) 

 
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 - - 

7.  Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ   31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Αναλώσιµα Υλικά –Ανταλλακτικά   931.489 972.702 

Σύνολο   931.489 972.702 

 

8.  Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
Πελάτες  13.208.962 13.974.965 
Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη  (13.186.576) (13.970.205) 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης  - - 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών  22.386 4.760 
Λοιπές Απαιτήσεις  188.341 207.453 
Σύνολο  210.727 212.213 
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  6.436 6.436 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  13.441.442 14.226.557 
  13.447.878 14.232.993 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού ευρώ 188.341 περιλαµβάνει ποσό 5.084 που προέρχεται από 
Παρακρατούµενους και προκαταβλητέους φόρους, 158.036 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων, ποσό 7.315 
προκαταβολές προµηθευτών/πιστωτών, ποσό 1.964 από ΙΚΑ και ΤΝ, ποσό 13.678 από αποζηµιώσεις από 
Ασφαλιστικές Εταιρείες και, ποσό 2.264 από Λοιπούς χρεώστες .  

Αντίστοιχα για το 2009, ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού ευρώ 207.453 περιλαµβάνει ποσό 7.182 
που προέρχεται από Παρακρατούµενους και προκαταβλητέους φόρους, 159.691 από «Έξοδα εποµένων 
χρήσεων,  ποσό 21.772 προκαταβολές προµηθευτών/πιστωτών, ποσό 1.934 από ΙΚΑ και ΤΝ, ποσό 14.674 από 
αποζηµιώσεις από Ασφαλιστικές Εταιρείες και ποσό 2.200 από Λοιπούς χρεώστες. 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 31 ∆εκεµβρίου 2009 έχει ως 
εξής: 
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Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν 
είναι αποµειωµένα  12.872.492 13.719.886 

Είναι σε καθυστέρηση:    

0  -3 µήνες   336.470 254.484 

3 -6 µήνες   - - 

6 -1 έτος  - 595 

  336.470 255.079 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  13.208.962 13.974.965 

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 

∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις και δεν έχει καταχωρηθεί σχετική πρόβλεψη για τα έτη 2010 και 2009. 

9.   Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  2.552 2.678 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  11.951.298 9.798.858 

Σύνολο  11.953.850 9.801.536 
 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

ΕΥΡΩ  11.952.928 9.800.589 
ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)  133 14 
∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  776 927 
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£)  13 6 

  11.953.850 9.801.536 

10. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ, εκτός από τον 
αριθµό των µετοχών. Αριθµός 

µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 11.738.900 3.521.670 3.521.670 
31 ∆εκεµβρίου 2009 11.738.900 3.521.670 3.521.670 
    

1 Ιανουαρίου 2010 11.738.900 3.521.670 3.521.670 

31 ∆εκεµβρίου 2010 11.738.900 3.521.670 3.521.670 

Η ονοµαστική αξία της µετοχής είναι 0,30 €. Η σύνθεση του Μετοχικού κεφαλαίου είναι: ATTIKA ∆ΙΟ∆ΙΑ 
A.E. 80% και EGIS ROAD OPERATION S.A.τέως TRANSROUTE S.A. 20%.  
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11.  Λοιπά Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ Τακτικό 

αποθεµατικό 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

     
1 Ιανουαρίου 2009 1.174.411 38.826 33.895 1.247.132 
31 ∆εκεµβρίου 2009 1.174.411 38.826 33.895 1.247.132 
     
1 Ιανουαρίου 2010 1.174.411 38.826 33.895 1.247.132 
31 ∆εκεµβρίου 2010 1.174.411 38.826 33.895 1.247.132 

 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους µετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει τα 
συγκεκριµένα αποθεµατικά κατά την επόµενη χρήση και εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό φόρου 
εισοδήµατος που θα προέκυπτε σε περίπτωση διανοµής. Σε περίπτωση απόφασης διανοµής, τα αφορολόγητα  
αποθεµατικά θα φορολογηθούν µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το χρόνο της διανοµής. 

12.  Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
Προµηθευτές  822.446 1.024.857 
∆εδουλευµένα έξοδα  566.014 596.399 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και 
λοιποί φόροι/ τέλη  3.281.025 3.151.121 
Λοιπές υποχρεώσεις  116.088 93.471 
Σύνολο υποχρεώσεων - 
Συνδεδεµένα µέρη  1.563.285 1.541.355 
Σύνολο  6.348.858 6.407.203 
    
Βραχυπρόθεσµες  6.348.858 6.407.203 
Σύνολο  6.348.858 6.407.203 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 116.088 περιλαµβάνει, ποσό 430  από «Αποδοχές 
Προσωπικού Πληρωτέες», ποσό 52.104 από τραπεζικούς λογαριασµούς από καταθέσεις πελατών της ΑΟ στην 
ALPHA BANK, ποσό 63.547 από από εκκαθάριση κόστους µισθοδοσίας Τροχαίας ΑΟ και ποσό 7 από 
«Λοιπούς Πιστωτές και Πιστωτικά Χρεωστικών Λογαριασµών». 

Για το 2009 αντίστοιχα, Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 93.471 περιλαµβάνει, ποσό 430  
από «Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες», ποσό 38.210 από τραπεζικούς λογαριασµούς από καταθέσεις 
πελατών της ΑΟ στην ALPHA BANK, ποσό 53.291 από από εκκαθάριση κόστους µισθοδοσίας Τροχαίας ΑΟ 
και ποσό 1.540 από «Λοιπούς Πιστωτές και Πιστωτικά Χρεωστικών Λογαριασµών». 

 Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Προµηθευτών στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 31 ∆εκεµβρίου 2009 
έχει ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

0  - 3 µήνες   822.446 1.024.857 

  822.446 1.024.857 

13. Αναβαλλόµενη Φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 



 

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010 

  
 

(23) / (29) 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:   
Ανακτήσιµες µετά από 12 
µήνες  99.745 88.831 
  99.745 88.831 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης  (88.831) (38.405) 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης 
αποτελεσµάτων (10.914) (50.426) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  (99.745) (88.831) 

 

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 Υποχρεώσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

 
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

 
 
 

Λοιπά Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2009 84.351 - 84.351 
 Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 4.842 

 
- 4.842 

31 ∆εκεµβρίου 2009 89.193 - 89.193 
    
1 Ιανουαρίου 2010 89.193 - 89.193 
 Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων - 

 
- - 

31 ∆εκεµβρίου 2010 89.193 - 89.193 

 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 
Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 122.756 122.756 
Πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 55.268 55.268 
31 ∆εκεµβρίου 2009 178.024 178.024 
   
1 Ιανουαρίου 2010 178.024 178.024 
Πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 10.914 10.914 
31 ∆εκεµβρίου 2010 188.938 188.938 
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14. Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ  

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Υποχρεώσεις 
ισολογισµού για:   

Συνταξιοδοτικές παροχές  876.860 786.614 

Σύνολο  876.860 786.614 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Χρεώσεις στα 
αποτελέσµατα:    

Συνταξιοδοτικές παροχές  163.700 213.275 

Σύνολο  163.700 213.275 
 

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
Παρούσα αξία µη 
χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων  1.110.164 833.893 
Μη καταχωρηθέντα 
αναλογιστικά κέρδη/ 
(ζηµίες)  (233.303) (47.279) 

  876.861 786.614 
Υποχρέωση στον 
ισολογισµό  876.861 786.614 
 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Κόστος τρέχουσας 
απασχόλησης 95.379 170.987 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος  50.868 36.443 
Καθαρά αναλογιστικά 
(κέρδη)/ ζηµιές που 
καταχωρήθηκαν στην χρήση  17.453 5.845 
Σύνολο περιλαµβανοµένο 
στις παροχές σε 
εργαζοµένους  163.700 213.275 

 

 

 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ  

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Yπόλοιπο έναρξης  786.614 613.782 
Καταβληθείσες 
αποζηµιώσεις  (73.454) (40.443) 
Σύνολο χρέωσης στα 
αποτελέσµατα 163.700 213.275 
Υπόλοιπο 
τέλους  876.860 786.614 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 
 

31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  4,3% 6,1% 
Μελλοντικές αυξήσεις 
µισθών  4,00% 4,00% 
Μέσος ετήσιος ρυθµός 
µακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισµού  2,5% 2,5% 
Αναµενόµενος µέσος όρος 
υπολοιπόµενης εργασιακής 
ζωής κατά την ηµεροµηνία 
αποτίµησης (έτη)  8,42 8,34 

15. Προβλέψεις 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009  40.000 40.000 
Πρόσθετες προβλέψεις 
χρήσεως  20.000 20.000 

31 ∆εκεµβρίου 2009  60.000 60.000 

      
1 Ιανουαρίου 2010  60.000 60.000 
Πρόσθετες προβλέψεις 
χρήσεως  20.000 20.000 

31 ∆εκεµβρίου 2010  80.000 80.000 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 
31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Μακροπρόθεσµες  80.000 60.000 
Σύνολο  80.000 60.000 

16. Ανάλυση Κέντρων Λειτουργικού Κόστους  

 

 
 31-∆εκ-10   

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος 

Πωληθέντων 
Έξοδα 

∆ιάθεσης 
Έξοδα 

∆ιοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους  18 21.319.081 970.504 1.851.978 24.141.563 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 690.248 6.254 11.274 707.776 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   6 26.145 1.276 564 27.985 

Αµοιβές τρίτων -υπεργολαβίες 
 

12.655.374 - 874.597 13.529.971 
Εξοδα ηλεκτρικής ενέργειας  - - - - 
Λοιπά  3.897.744 26.995 226.442 4.151.181 
Σύνολο  38.588.592 1.005.029 2.964.855 42.558.476 
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 17.  Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
Έξοδα τόκων    
 -Προµήθεια εγγυητικών επιστολών  (120.520) (90.864) 
 -Λοιπά έξοδα τραπεζών  (2.849) (3.900) 
  (123.369) (94.764) 
    
Έσοδα τόκων  380.153 257.161 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
καθαρά  256.783 162.397 
    

Ποσό ευρώ 120.520€  του λογαριασµού «προµήθεια εγγυητικών επιστολών» αφορούν προµήθειες τραπέζης 
για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές περιόδου 01/07/2009-30/06/2010 και 01/07/2010-30/06/2011 ύψους 
€26.200.000 η κάθε µία προς την εταιρεία Αττική  Οδός Α.Ε. ως εγγύηση καλής εκτελέσεως σύµφωνα µε την 
Σύµβαση Λειτουργίας και Συντήρησης άρθρο 12.9 παρ.( c ).Ποσό ευρώ €2.849 αφόρούν λοιπά έξοδα 
τραπεζών. 

18. Παροχές σε Εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
Μισθοί και ηµεροµίσθια  17.217.960 17.199.029 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  4.735.968 4.696.315 
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών 14 163.700 213.275 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  2.023.935 2.121.685 
Σύνολο  24.141.563 24.230.304 

19. Φόρος Εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν  31 ∆εκεµβρίου αναλύεται ως κατωτέρω. 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 2010 2009 

Φόρος χρήσης  7.106.509 7.014.351 

Αναβαλλόµενος φόρος   13 (10.913) (50.426) 

Σύνολο  7.095.596 6.963.925 

 
 

 

 
31-∆εκ-09 

 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος 

Πωληθέντων 
Έξοδα 

∆ιάθεσης 
Έξοδα 

∆ιοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους  18 21.311.348 975.011 1.943.945 24.230.304 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων   5 674.200 8.982 18.166 701.348 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   6 40.054 809 359 41.222 

Αµοιβές τρίτων -υπεργολαβίες 
 

12.710.522 - 833.443 13.543.965 
Εξοδα ηλεκτρικής ενέργειας   - - - - 
Λοιπά  3.965.443 27.620 250.426 4.243.489 
Σύνολο  38.701.567 1.012.422 3.046.339 42.760.328 
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Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 
Κέρδη   προ φόρων βάσει των 
καταστάσεων αποτελεσµάτων  19.287.153 19.750.710 
    

Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή  24%   4.628.917 4.937.678 
    
Αναµορφώσεις    
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς  2.466.679 2.026.247 
Φόρος εισοδήµατος βάσει των 
καταστάσεων αποτελεσµάτων  7.095.596 6.963.925 

Η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση σχηµάτισε προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα που αφορά την  χρήση µε ποσό €80.000. Στα έξοδα που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς της χρήσης 2010, συµπεριλαµβάνεται ποσό €2.034.854 – έκτακτη εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσων (άρθρο 5, Ν3845/2010).Αντίστοιχα, τα έξοδα που δεν εκπίπτουν 
για φορολογικούς σκοπούς της χρήσης 2009, συµπεριλαµβάνεται ποσό ευρώ €1.612.216 – έκτακτη εισφορά 
κοινωνικής ευθύνης στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (άρθρο 2, ΠΟΛ1156/2009) 

20. Μερίσµατα ανά Μετοχή 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2010 το συνολικό ποσό των € 11.530.644 
(2009:€12.086.359 ) ήτοι € 0,98 (2009:€1,03) ανά µετοχή, και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2011. Οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν το προτεινόµενο µέρισµα του 2010.  

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2010, πληρώθηκε µέρισµα €1,03 ανά µετοχή συνολικού ύψους €12.086.359.                             
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009, πληρώθηκε µέρισµα €1,41 ανά µετοχή συνολικού ύψους €16.512.634 

21. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  

 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε τέσσερις (4). Οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της εταιρείας για τις παραπάνω χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια υπάρχει 
το ενδεχόµενο να προκύψουν διαφοροποιήσεις από την πρόβλεψη που έχει λογιστικοποηθεί.  

 

22. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

α) Πωλήσεις  υπηρεσιών  61.507.450 62.228.824 

β) Αγορές  υπηρεσιών  10.239.959 9.746.442 

γ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης  1.509.633 1.572.162 

 
 

  31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

α) Απαιτήσεις  13.186.576 13.970.205 

β) Υποχρεώσεις  1.419.381 1.420.390 
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(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 

  
 

31-∆εκ-10 

 
 

31-∆εκ-09 

ΑΤΤΙΚΗ  Ο∆ΟΣ  Α.Ε.  
 

60.753.669 61.520.769 

ΜΟΡΕΑΣ  Α.Ε. 
 

56.135 49.476 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
 

207.257 113.939 

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 
 

490.389 544.370 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 

 

- - 

ΛΟΙΠΟΙ  - 270 

Σύνολο Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών 

 

61.507.450 62.228.824 
Στην αξία πωλήσεων της χρήσης 2010 συµπεριλαµβάνονται πωλήσεις υλικών-
αναλωσίµων προς συνδεδεµένα µέρη. Το αποτέλεσµα αυτών των συναλλαγών 
περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.    

 
 

(β) Αγορές  υπηρεσιών 
 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 

510.000 510.000 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  314.706 315.658 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 

 

7.215.434 6.680.405 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

111.667 139.666 

ΛΟΙΠΟΙ 
 

13.634 56 
EGIS ROAD  S.A. (πρώην 
TRANSROUTE S.A.) 

 
2.074.518 2.100.657 

Σύνολο αγορών αγαθών και υπηρεσιών  10.239.959 9.746.442 
 
 

(α) Απαιτήσεις 
 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

12.846.579 13.707.591 

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  313.650 220.150 

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.  25.913 12.295 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  434 30.169 

Σύνολο απαιτήσεων  13.186.576 13.970.205 
 

(β) υποχρεώσεις 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 27.961 27.469 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 29.280 71.193 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 699.219 640.968 

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 156.825 151.725 

EGIS ROAD  S.A. (πρώην TRANSROUTE S.A.) 506.096 529.035 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.419.381 1.420.390 
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23. Λοιπές Σηµειώσεις 

1. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2010 ανέρχεται σε 920 άτοµα και την 
31.12.2009 ανερχόταν σε 919. 

2. Η Εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. µε την µέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης. 

24. Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Ισολογισµού 

Στις 31.03.2011 δηµοσιεύθηκε ο Νόµος 3943/2011 (ΦΕΚ Α66/31.03.2011) σχετικά µε την « 
Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», ο οποίος περιλαµβάνει νοµοθετικές ρυθµίσεις αναφορικά µε 
τους συντελεστές φορολόγησης στις Ανώνυµες Εταιρείες. Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των 
Ανωνύµων Εταιρειών για την χρήση του 2011 διαµορφώνεται σε 20%.Το γεγονός αυτό δεν επέφερε 
κάποια αλλαγή στα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας κατά την χρήση 2010. 
 
 

Παιανία, 14 Απριλίου 2011 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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