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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ που αποτελούνται από 
τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και διατήρηση 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια 
λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη 
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται 
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 
την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, 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.  



 

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

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008 

  
 

(5) / (30) 

Αναφορά επί ‘Aλλων Νοµικών Θεµάτων 

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

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Ισολογισµός 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ     
 Σηµείωση  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια 5    2.287.808 2.248.569 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 13  38.405 38.982 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8  6.995 236.064 
    2.333.208 2.523.615 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 7  1.081.730 1.161.762 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8  17.581.174 14.204.607 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9  12.256.066 14.371.165 
    30.918.970 29.737.534 
Σύνολο ενεργητικού    33.252.178 32.261.149 
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    17.445.678 17.608.688 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   22.214.480 22.377.490 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού 14  613.782 537.106 
Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 15    40.000 250.001 
    653.782 787.107 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12  7.569.137 6.744.770 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
(φόρος εισοδήµατος)    2.814.779 2.351.782 
    10.383.916 9.096.552 
Σύνολο υποχρεώσεων    11.037.698 9.883.659 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων    33.252.178 32.261.149 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες  10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως 

Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.    

 Σηµείωση  2008 2007 

Πωλήσεις    66.403.045 63.014.726 

Κόστος πωληθέντων 16    (39.123.640) (39.074.542) 

Μεικτό κέρδος    27.279.405 23.940.184 

Έξοδα διάθεσης 16    (982.902) (742.446) 

Έξοδα διοίκησης 16    (2.787.202) (2.842.444) 
Λοιπά   έξοδα εκµετάλλευσης 
(καθαρά)   (120.973) (13.289) 
Αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης    23.388.328 20.342.006 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 17  (81.073) (101.457) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17  676.406 441.392 

Κέρδη προ φόρων    23.983.661 20.681.941 

Φόρος εισοδήµατος 19    (6.821.027) (4.986.743) 
Κέρδη µετά φόρων 
αναλογούντα στους Μετόχους 
της Εταιρείας    17.162.634 15.695.198 
     

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 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 2007   3.521.670 1.247.132 12.057.490 16.826.292 
Καθαρό κέρδος χρήσης   - - 15.695.198 15.695.198 
∆ιανοµή Μερίσµατος   - - (10.144.000) (10.144.000) 

31 ∆εκεµβρίου 2007   3.521.670 1.247.132 17.608.688 22.377.490 
      - 

1 Ιανουαρίου 2008   3.521.670 1.247.132 17.608.688 
 

22.377.490 
Καθαρό κέρδος χρήσης   - - 17.162.634 17.162.634 
∆ιανοµή Μερίσµατος 20  - - (17.325.644) (17.325.644)  
31 ∆εκεµβρίου 2008   3.521.670 1.247.132 17.445.678 22.214.480 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

    
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  Σηµ.  01.01.2008-  01.01.2007- 
      31.12.2008    31.12.2007 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων   23.983.661  20.681.941 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:       
Αποσβέσεις ενσώµατων  παγίων στοιχείων  5  621.483  1.035.166 
Αποσβέσεις άυλων περουσιακών  στοιχείων 6  57.396  36.945 
Προβλέψεις    (133.324)  132.375 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 17  81.073  101.457 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17  (676.406)  (441.392) 
Ζηµίες από πώληση και καταστροφή ενσώµατων 
παγίων στοχείων   75.427  - 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:       
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων    80.032  (137.498) 
Αύξηση απαιτήσεων    (3.147.497)  (2.585.005) 
 Αύξηση υποχρεώσεων     824.367  312.494 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα    (81.073)  (101.457) 
Καταβεβληµένοι φόροι    (6.357.452)  (4.172.524) 
Σύνολο εισροών   από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)   

 
15.327.687 

 
14.862.502 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 5,6  (1.105.094)  (827.184) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  πάγιων 
στοιχείων     311.546  6.003 
Τόκοι εισπραχθέντες    676.406  441.392 
Σύνολο  εκροών  από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)    (117.142)  (379.789) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Μερίσµατα πληρωθέντα στους Μετόχους της 
εταιρείας 20   (17.325.644)  (10.144.000) 
Σύνολο  εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)    (17.325.644)  (10.144.000) 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και  
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)    (2.115.099)  4.338.713 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου    14.371.165  10.032.452 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου    12.256.066  14.371.165 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 30 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 24 Απριλίου 2009, τελούν υπό την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί στις  26 Ιουνίου 2009. 

Η Εταιρεία ενοποιείται πλέον 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 το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆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: 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 υποχρεωτικά για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΑ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών 
µέσων (εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική 
οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και 
Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και 
Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την 
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πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η 
παραπάνω τροποποίηση δεν  έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΕΧΑ 11 - ∆ΠΧΑ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας 
λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές πρέπει να 
λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις 
µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν  επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΕΕΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2008) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΕΕΧΑ 14 – 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 1η Ιανουαρίου 2008)  

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

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να 
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος 
(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις 
(“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να 
παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει τις παραπάνω 
τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων για το 
έτος 2009. 

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την 
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που 
σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα 
προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 
Ιανουαρίου 2009. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” µέσο) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2009)   

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

∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – 
Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

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 θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΑ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση τις 
προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η 
τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση 
τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή.  

Καθώς η Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2009) 

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

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

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

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009) 

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

∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΕΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008) 

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

∆ΕΕΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

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. 

∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (εφαρµόζεται για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2008) 

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. 

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

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την 
τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 
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∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7  
«Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν 
της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα 
αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση 
στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν 
λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η 
Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η τροποποίηση στις δραστηριότητες της, ωστόσο δεν αναµένεται 
η τροποποίηση να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσµεύσεις 
για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια 
τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό 
κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισµένων 
παροχών.  

• Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι 
τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση 
της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. 

• Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί 
στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των 
εργαζοµένων. 

• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί 
για να είναι συνεπές. 

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξετάζει τις επιπτώσεις της 
παραπάνω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς να 
επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  
αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς 
δεν έχουν ληφθεί  δάνεια από το Κράτος. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται 
λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση», έχει 
ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο  προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το 
∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας διότι η 
Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 
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Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται  ως µοναδικό 
στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα 
στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης 
καταχωρούνται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο ποσό 
της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται.  

Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία καθώς δεν υπάρχουν επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7  
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» 
και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 
όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν θα 
έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές και συγγενείς 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 

∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» 
και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 
όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν θα έχει 
καµία επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν έχει συµµετοχές σε καµία κοινοπραξία.  

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της πώλησης 
υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες 
προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία δεν έχει άϋλα περιουσιακά στοιχεία.  

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει 
πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 
τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις 
υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί.  

Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία δεν έχει 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία.  

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» 
ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της 
σταθερής µεθόδου απόσβεσης.  
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Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία δεν έχει 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία.  

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

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των 
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για 
εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν 
κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης 
αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική 
αναγνώριση. 

• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο 
αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα  και 
αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η 
λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση 
έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΑ 8 «Τοµείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η 
γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
/ ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker). 

• Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα 
αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής 
αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως 
επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως,  όπου εφαρµόζεται η µέθοδος 
της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία 
ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται 
στο κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας 
στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει 
τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα. 

∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί εύλογης 
αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να λαµβάνονται 
υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση δεν θα έχει 
επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα. 

∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε 
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απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον 
πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 ορίζει ότι 
αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΑ.  

Η τροποποίηση δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

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 
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. 
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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. 

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.  
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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 
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. 
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• Πιστωτικό κίνδυνο λόγω του ότι το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων απορρέει από τις υφιστάµενες 
σύµβασεις  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 εκτείθεται σε τέτοιο κίνδυνο, λόγω της σύµβασης µε την ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ  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. 

3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

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

4.     Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2007 και 2008, 
συνολικά το ποσό των €40.000, 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-07 2.577.074 3.158.747 942.036 6.677.857 
Προσθήκες 259.798 404.505 125.936 790.240 
Πωλήσεις / διαγραφές (29.417) - (13.402) (42.819) 
31-∆εκ-07 2.807.456 3.563.252 1.054.570 7.425.278 
     
1-Ιαν-08 2.807.456 3.563.252 1.054.570 7.425.278 
Προσθήκες  701.411 264.571 81.716 1.047.698 
Πωλήσεις / διαγραφές (686.781) (283.035) (12.964) (982.780) 
31-∆εκ-08 2.822.086 3.544.788 1.123.322 7.490.196 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις     
1-Ιαν-07 (1.246.063) (2.117.986) (814.309) (4.178.358) 
Αποσβέσεις χρήσης (413.110) (520.005) (102.051) (1.035.166) 
Πωλήσεις / διαγραφές 23.414 - 13.402 36.816 
31-∆εκ-07 (1.635.759) (2.637.991) (902.958) (5.176.708) 
     
1-Ιαν-08 (1.635.759) (2.637.991) (902.958) (5.176.708) 
Αποσβέσεις χρήσης (332.605) (226.019) (62.859) (621.483) 
Πωλήσεις / διαγραφές 356.169 221.294 18.340 595.803 
31-∆εκ-08 (1.612.195) (2.642.716) (947.477) (5.202.388) 
     
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 1.171.696 925.261 151.612 2.248.569 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 1.209.891 902.072 175.845 2.287.808 
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6.  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

Κόστος  

 Λογισµικό Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2007 408.304 408.304 
Προσθήκες 36.945 36.945 
31 ∆εκεµβρίου 2007 445.249 445.249 
   
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις   
1 Ιανουαρίου 2007 (408.304) (408.304) 
Αποσβέσεις περιόδου (36.945) (36.945) 
31 ∆εκεµβρίου 2007 (445.249) (445.249) 

 
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 - - 

 

Κόστος  

 Λογισµικό Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2008 445.249 445.249 
Προσθήκες 57.396 57.396 
31 ∆εκεµβρίου 2008 502.645 502.645 
   
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις   
1 Ιανουαρίου 2008 (445.249) (445.249) 
Αποσβέσεις περιόδου (57.396) (57.396) 
31 ∆εκεµβρίου 2008 (502.645) (502.645) 

 
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 - - 

7.  Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Αναλώσιµα Υλικά –Ανταλλακτικά   1.081.730 1.161.762 

Σύνολο   1.081.730 1.161.762 

8.  Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Πελάτες  17.282.810 13.930.780 
Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη  (17.239.018) (13.898.180) 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης  - - 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών  43.792 32.600 
Λοιπές Απαιτήσεις  305.359 509.891 
Σύνολο  305.359 509.891 
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  6.995 236.064 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  17.581.174 14.204.607 
  17.588.169 14.440.671 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού ευρώ 305.359 περιλαµβάνει ποσό 72.725 που προέρχεται από 
Παρακρατούµενους και προκαταβλητέους φόρους, 5.500 από Επιταγές µεταχρονολογηµένες εισπρακτέες, 
135.752 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων,  ποσό 5.842 προκαταβολές προµηθευτών/πιστωτών, ποσό 1.398 από 
ΙΚΑ και ΤΝ, ποσό 13.965 από αποζηµιώσεις από Ασφαλιστικές Εταιρείες, ποσό 16.878 απαιτήσεις από ∆ΕΗ 
πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών, και ποσό 53.299 από Λοιπούς χρεώστες.  
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Αντίστοιχα για το 2007, ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού ευρώ 509.891 χιλ. περιλαµβάνει ποσό 
49.223 που προέρχεται από Παρακρατούµενους και προκαταβλητέους φόρους, 9.650 από Προσωρινοί 
Λογαριασµοί σε απόδοση, 112.347 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων, ποσό 208 από ΙΚΑ, ποσό 67.399 από 
αποζηµιώσεις από Ασφαλιστικές Εταιρείες, ποσό 693 απαιτήσεις από ∆ΕΗ πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών, 
ποσό 229.628 Εγγυήσεις ∆ΕΗ,και ποσό 40.743 από Λοιπούς χρεώστες.  

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 έχει ως 
εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν 
είναι αποµειωµένα  17.282.810 13.898.180 

Είναι σε καθυστέρηση:    

0  -3 µήνες   - 11.900 

3 -6 µήνες   - 11.900 

6 -1 έτος  - 8.800 

  - 32.600 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  17.282.810 13.930.780 

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

∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις και δεν έχει καταχωρηθεί σχετική πρόβλεψη για τα έτη 2008 και 2007. 

9.   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  
31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  1.841 5.912 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  12.254.225 14.365.253 

Σύνολο  12.256.066 14.371.165 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

ΕΥΡΩ  12.254.872   14.367.799   
ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)  84 2 
∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  530 2.908 
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£)  580 456 

  12.256.066 14.371.165 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 11.738.900 3.521.670 3.521.670 
31 ∆εκεµβρίου 2007 11.738.900 3.521.670 3.521.670 
    

1 Ιανουαρίου 2008 11.738.900 3.521.670 3.521.670 

31 ∆εκεµβρίου 2008 11.738.900 3.521.670 3.521.670 
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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%.  

11.  Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ Τακτικό 

αποθεµατικό 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

     
1 Ιανουαρίου 2007 1.174.411 38.826 33.895 1.247.132 
31 ∆εκεµβρίου 2007 1.174.411 38.826 33.895 1.247.132 
     
1 Ιανουαρίου 2008 1.174.411 38.826 33.895 1.247.132 
31 ∆εκεµβρίου 2008 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-08 31-∆εκ-07 
Προµηθευτές  1.211.628 1.383.615 
∆εδουλευµένα έξοδα  71.357 321.720 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και 
λοιποί φόροι/ τέλη  3.636.725 2.748.931 
Λοιπές υποχρεώσεις  157.811 115.046 
Σύνολο υποχρεώσεων - 
Συνδεδεµένα µέρη  2.491.616 2.176.458 
Σύνολο  7.569.137 6.744.770 
    
Βραχυπρόθεσµες  7.569.137 6.744.770 
Σύνολο  7.569.137 6.744.770 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 157.811 περιλαµβάνει ποσό 8.980  από «Αποδοχές 
Προσωπικού Πληρωτέες», 2.521 από «∆ικαιούχοι Χρηµατικών Εγγυήσεων», 107.015 από «Λοιπούς Πιστωτές 
και Πιστωτικά Χρεωστικών Λογαριασµών», ποσό 39.295 από εκκαθάριση κόστους µισθοδοσίας. 

Για το 2007 αντίστοιχα, ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 115.046 περιλαµβάνει ποσό 2.388  
από «Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες», 3.223 από «Εµπορική Τράπεζα Λογαριασµός Εµποροκάρτας», 
109.435 από «Λοιπούς Πιστωτές και Πιστωτικά Χρεωστικών Λογαριασµών». 

 Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Προµηθευτών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 
έχει ως εξής: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

0  - 3 µήνες   1.211.628 1.383.615 

  1.211.628 1.383.615 

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 
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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-08 31-∆εκ-07 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:   
Ανακτήσιµες µετά από 12 
µήνες  38.405 38.982 
  38.405 38.982 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης  (38.982) 530.274 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης 
αποτελεσµάτων 577 (569.256) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  (38.405) (38.982) 

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 2007 62.125 600.901 663.025 
Χρέωση  στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 32.318 

 
- 32.318 

31 ∆εκεµβρίου 2007 94.443 
 

600.901 695.343 
    
1 Ιανουαρίου 2008 94.443 600.901 695.343 
 Πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (10.091) 

 
(600.901) (610.992) 

31 ∆εκεµβρίου 2008 84.351 - 84.351 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 
Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 132.751 132.751 
Πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 601.574 601.574 
31 ∆εκεµβρίου 2007 734.325 734.325 
   
1 Ιανουαρίου 2008 734.325 734.325 
Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (611.569) (611.569) 
31 ∆εκεµβρίου 2008 122.756 122.756 

14. Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 
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Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ  

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Υποχρεώσεις 
ισολογισµού για:   

Συνταξιοδοτικές παροχές  613.782 537.106 

Σύνολο  613.782 537.106 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Χρεώσεις στα 
αποτελέσµατα:    

Συνταξιοδοτικές παροχές  112.912 156.986 

Σύνολο  112.912 156.986 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Παρούσα αξία µη 
χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων  662.608 525.690 
Μη καταχωρηθέντα 
αναλογιστικά κέρδη/ 
(ζηµίες)  (48.826) 11.416 

  613.782 537.106 
Υποχρέωση στον 
ισολογισµό  613.782 537.106 

 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ  

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Κόστος τρέχουσας 
απασχόλησης 111.930 120.292 
Χρηµατοοικονοµικό 
κόστος  25.233 17.243 
Καθαρά αναλογιστικά 
(κέρδη)/ ζηµιές που 
καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο  (24.251) 19.451 
Σύνολο περιλαµβανοµένο 
στις παροχές σε 
εργαζοµένους  112.912 156.986 

 

 
Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ  

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Yπόλοιπο έναρξης  537.106 446.398 
Καταβληθείσες 
αποζηµιώσεις  (36.236) (66.278) 
Σύνολο χρέωσης στα 
αποτελέσµατα 112.912 156.986 
Υπόλοιπο 
τέλους  613.782 537.106 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 
 

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,50% 4,80% 
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)  8,25 8,17 

15. Προβλέψεις 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 
    

1 Ιανουαρίου 2007  208.334 208.334 
Πρόσθετες προβλέψεις 
χρήσεως  41.667 41.667 

31 ∆εκεµβρίου 2007  250.001 250.001 

      
1 Ιανουαρίου 2008  250.001 250.001 
Μη χρησιµοποιηµένες 
προβλέψεις για 
ανέλεγκτες χρήσεις  (210.001) (210.001) 

31 ∆εκεµβρίου 2008  40.000 40.000 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 

31 ∆εκεµβρίου 
2008   

31 ∆εκεµβρίου 
2007 

Μακροπρόθεσµες  40.000 250.001 
Σύνολο  40.000 250.001 

16. Ανάλυση κέντρων λειτουργικού κόστους  

 
 

 31-∆εκ-08   

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

∆ιάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους  18 18.700.743 884.455 1.741.021 21.326.219 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 612.958 8.525 - 621.483 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   6 52.632 3.260 1.504 57.396 
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Αµοιβές τρίτων -υπεργολαβίες 
 

14.964.438 58.901 856.329 15.879.668 
Εξοδα ηλεκτρικής ενέργειας  757.680 7.174 48.229 813.083 
Λοιπά  4.035.189 20.587 140.119 4.195.895 
Σύνολο  39.123.640 982.902 2.787.202 42.893.744 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.  Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Έξοδα τόκων    
 -Τόκοι εγγυητικών επιστολών  (81.073) (101.457) 
  (81.073) (101.457) 
    
Έσοδα τόκων  676.406 441.392 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
καθαρά  595.333 339.935 
    

18. Παροχές σε εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 
Μισθοί και ηµεροµίσθια  15.901.316 13.373.062 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  4.139.086 3.481.335 
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών 14 112.912 156.986 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  1.172.905 1.257.483 
Σύνολο  21.326.219 18.268.866 

19. Φόρος εισοδήµατος 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 2008 2007 

Φόρος χρήσης  6.820.450 5.555.999 

Αναβαλλόµενος φόρος   13 577 (569.256) 

Σύνολο  6.821.027 4.986.743 

 
 

 

 
31-∆εκ-07 

 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

∆ιάθεσης 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους  18 15.938.690 686.499 1.643.677 18.268.866 

Αναλώσεις Αποθεµάτων  137.499 - - 137.499 
Αποσβέσεις ενσώµατων 
παγίων   5 1.006.273 11.916 16.977 1.035.166 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   6 36.945 - - 36.945 

Αµοιβές τρίτων -υπεργολαβίες 
 

14.641.340 18.253 962.208 15.621.801 
Εξοδα ηλεκτρικής ενέργειας   4.361.854 9.600 39.029 4.410.483 
Λοιπά  2.951.941 16.178 180.553 3.148.672 
Σύνολο  39.074.542 742.446 2.842.444 42.659.432 
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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-08 31-∆εκ-07 
Κέρδη   προ φόρων βάσει των 
καταστάσεων αποτελεσµάτων  23.983.661 20.681.941 
    

Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή  25%   5.995.915 5.170.485 
    
Αναµορφώσεις    
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο  - (586.303) 
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς  825.112 402.561 
Φόρος εισοδήµατος βάσει των 
καταστάσεων αποτελεσµάτων  6.821.027 4.986.743 

Η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση σχηµάτισε προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα που αφορά την  χρήση µε ποσό €40.000. 

20. Μερίσµατα ανά µετοχή 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε ως µέρισµα για την χρήση 2008 το συνολικό ποσό των € 15.096.100 
(2007:€17.325.644 ) ήτοι € 1,29 (2007:€1,48) ανά µετοχή, και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2009. Οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν το προτεινόµενο µέρισµα του 2008.  

21. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε δύο (2). 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-08 31-∆εκ-07 

α) Πωλήσεις  υπηρεσιών  66.554.623 63.014.726 

β) Αγορές  υπηρεσιών  9.701.971 8.126.048 

γ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης  1.285.485 1.095.250 

   31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

α) Απαιτήσεις  17.239.018 13.898.180 

β) Υποχρεώσεις  1.841.616 1.644.458 
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(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

ΑΤΤΙΚΗ  Ο∆ΟΣ  Α.Ε.  
 

63.574.355 62.617.624 

ΜΟΡΕΑΣ  Α.Ε. 
 

         594.471 - 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
 

624.328 79.000 

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 
 

1.629.198 - 

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

 

132.271 - 

ΛΟΙΠΟΙ  - 318.102 

Σύνολο Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών 

 

66.554.623 63.014.726 
Στην αξία πωλήσεων της χρήσης 2008 συµπεριλαµβάνονται πωλήσεις 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων  προς συνδεδεµένα µέρη. Το αποτέλεσµα αυτών των 
συναλλαγών περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.    

 
 

(β) Αγορές  υπηρεσιών 
 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 

510.000 - 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.  - 380.250 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  327.246 262.011 

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

 

6.509.327 5.236.612 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

216.449 94.667 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 

- 129.750 
EGIS ROAD  S.A. (πρώην 
TRANSROUTE S.A.) 

 
2.138.949 2.022.758 

Σύνολο αγορών αγαθών και υπηρεσιών  9.701.971 8.126.048 
 
 

(α) Απαιτήσεις 
 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

15.075.038 13.818.701 

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  1.906.467 - 

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.  13.144 - 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  244.369 - 

ΛΟΙΠΟΙ  - 79.479 

Σύνολο απαιτήσεων  17.239.018 13.898.180 
 
 

(β) υποχρεώσεις 31-∆εκ-08 31-∆εκ-07 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 28.155 28.396 

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 63.413 42.533 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 701.550 562.892 

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 151.725 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. - 151.725 

EGIS ROAD  S.A. (πρώην TRANSROUTE S.A.) 896.773 859.912 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.841.616 1.644.458 
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23. Λοιπές σηµειώσεις 

1. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2008 ανέρχεται σε 918 άτοµα και την 
31.12.2007 ανερχόταν σε 770. 

2. Η  Εταιρεία, που στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.09.2007 ενοποιούταν µέσω της εταιρείας 
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ, ως θυγατρική συγγενούς, ενσωµατώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2007 µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ως θυγατρική θυγατρικής. Με την µεταβολή που 
επήλθε στο ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (τέως Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε.) 
λόγω της απορόφησης του ποσοστού της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , η Εταιρεία ενοποιείται πλέον στις 
Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν σηµειώνεται  κάποιο ουσιώδες γεγονός.  

 

 

Παιανία, 24 Απριλίου 2009 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
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