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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε., 
οι οποίες αποτελούνται από  τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές 
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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε 
σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.. κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2015, 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920 

 

 

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2016 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                                 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς      Έλενα Θεµιστοκλέους 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία                    ΑΜ ΣΟΕΛ: 38901  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές       
Λεωφ Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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Ισολογισµός 
    

     
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ     
 Σηµείωση  31-∆εκ-15   31-∆εκ-14 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια 5  783.224 1.007.048 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14  979.298 801.854 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8  17.352 9.714 

   1.779.874 1.818.616 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέµατα 7  743.690 772.100 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8  8.717.258 10.828.150 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσηµα προς 
πώληση βραχυπρόθεσµα 10  3.000.000 - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9  7.959.802 4.277.438 

   20.420.750 15.877.688 

Σύνολο ενεργητικού   22.200.624 17.696.304 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο 11  3.521.670 3.521.670 
Λοιπά αποθεµατικά 12  385.403 397.625 
Κέρδη εις νέον   8.417.542 4.533.895 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   12.324.615 8.453.190 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις  αποζηµίωσης προσωπικού 15  3.276.715 2.867.132 
Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 16  100.000 100.000 

   3.376.715 2.967.132 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13  5.829.776 5.749.188 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος)   669.518 526.794 

   6.499.294 6.275.982 

Σύνολο υποχρεώσεων   9.876.011 9.243.114 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   22.200.624 17.696.304 
 
 
Οι  σηµειώσεις στις σελίδες  10 έως 31 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  2015 2014 

Πωλήσεις   45.319.625 42.574.752 
Κόστος πωληθέντων 17  (36.587.221) (35.383.297) 

Μεικτό κέρδος   8.732.404 7.191.455 
Έξοδα διάθεσης 17  (699.074) (705.239) 
Έξοδα διοίκησης 17  (2.138.758) (2.227.757) 

Λοιπά  (έξοδα)/έσοδα εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 

  241.055 (71.610) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   6.135.627 4.186.849 
Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 18  (513.249) (583.256) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 18  22.719 113.358 

Κέρδη προ φόρων   5.645.097 3.716.951 
Φόρος εισοδήµατος 20  (1.761.449) (755.603) 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά φόρων    3.883.648 2.961.348 

 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
 

    

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
µεταγενέστερα στα 
Αποτελέσµατα 
 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)                                               
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) 
χρήσης (καθαρά µετά από φόρους) 

       
 
           12 

 

 
 
 
 

(12.222) 
 

(12.222) 

 
 
 
 

(464.150) 
 

(464.150) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά (Έξοδα)/ 
Έσοδα χρήσης  
 

  3.871.426 2.497.198 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
   

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 3.521.670 900.601 1.572.547 5.994.818 

 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης 

 
- - 2.961.348 2.961.348 

 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 

 
- (464.150) - (464.150) 

 
 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  0 (464.150) 2.961.348 2.497.198 

 
Τακτικό αποθεµατικό  12 - - - - 

 
∆ιανοµή  Αποθεµατικού 12 - (38.826) - (38.826) 

Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή 
θέση 

0 (38.826) 0 (38.826) 

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 3.521.670 397.625 4.533.895 8.453.190 

       

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 3.521.670 397.625 4.533.895 8.453.190 

 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης 

 
- - 3.883.648 3.829.648 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
 

- (12.222) - (12.222) 
 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  0 (12.222) 3.883.648 3.871.426 

Τακτικό αποθεµατικό  12 - - - 0 

∆ιανοµή  Αποθεµατικού 12 - - - 0 

Σύνολο συναλλαγών µε µετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή 
θέση 

0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 3.521.670 385.403 8.417.543 12.324.616 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
     

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.  Σηµ.  01.01.2015-  01.01.2014- 
    31.12.2015   31.12.2014 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων   5.645.097  3.716.951 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις ενσώµατων  παγίων στοιχείων  5  342.197  488.764 
Αποσβέσεις άυλων περουσιακών  στοιχείων 6  60.970  31.130 
Προβλέψεις   346.080  333.608 
Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 18  513.249  583.256 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 18  (22.719)  (113.358) 

(Κέρδη)/ζηµιές από πώληση και καταστροφή 
ενσώµατων παγίων στοχείων   (32.154)  94.369 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων   28.410  (15.991) 
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων   2.103.254  (1.843.902) 
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων    80.589  (2.882.431) 
Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα   (513.249)  (583.256) 
Καταβεβληµένοι φόροι   (1.744.891)  (2.325.242) 

Σύνολο εισροών   από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)   6.806.833  (2.516.103) 

Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 5,6  (176.600)  (523.605) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  πάγιων 
στοιχείων    29.412  47.458 
Αγορά Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς Πώληση   (3.000.000)   
Τόκοι εισπραχθέντες   22.719  113.358 

Σύνολο εισροών  από επενδυτικές   
δραστηριότητες (β)   (3.124.469)  (362.789) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Μερίσµατα πληρωθέντα 11/21   0  (38.826) 

Σύνολο  εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)   0  (38.826) 

Καθαρή (µείωση) /αύξηση στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)   3.682.364  (2.917.718) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσης   4.277.438  7.195.156 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσης 9   7.959.802  4.277.438 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 31 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. 

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 16 Μαϊου 2016, τελούν υπό την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί  στις 30 Ιουνίου 2016. 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων παρουσιάζονται παρακάτω. Αυτές οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε 
όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

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). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές 
που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.   

2.1.1. Συνέχιση ∆ραστηριότητας   

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα 
και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.  

 

2.1.2. Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα 
 

Παρά τα σηµάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας το 2014 για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια 
(αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος), η αβεβαιότητα σε πολιτικό και 
µακροοικονοµικό επίπεδο επέστρεψε αυξηµένη το 2015. Οι µακρόχρονες διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς 
αναφορικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το δηµοψήφισµα, η τραπεζική  αργία, η 
επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων (που εξακολουθούν να παραµένουν σε ισχύ)  και οι βουλευτικές 
εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015 είχαν δυσµενή επίδραση στην ελληνική οικονοµία που επέστρεψε σε ύφεση µε 
το ΑΕΠ να υποχωρεί σε ετήσια βάση κατά -0,2% και επηρέασαν αρνητικά τις εγχώριες δραστηριότητες του 
οµίλου και ιδιαίτερα τη δραστηριότητα της κατασκευής. 

Η συµφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης µε τους  πιστωτές της τον Αύγουστο του 2015 για πρόγραµµα 
στήριξης ύψους ευρώ 86 δις από τον ESM (τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας) και η επιτυχής 
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ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2015, µετρίασαν τις αρνητικές 
επιπτώσεις και παρέχουν αισιοδοξία για σταδιακή σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και 
χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Όµως οι κίνδυνοι παραµένουν καθώς ακόµη εκκρεµεί, στα 
τέλη Μαρτίου 2016, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράµµατος που θα αφορά µια σειρά 
από µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής αλλά και κυριότερα υλοποίησης των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων. 
Ταυτόχρονα παρατηρείται αυξηµένη µεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το προσφυγικό ζήτηµα έχει 
ενταθεί µε αυξηµένες ροές προσφύγων προς την Ελλάδα ενώ τέλος και ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι 
αυξηµένος (περιφερειακές εντάσεις, αύξηση τροµοκρατικών επιθέσεων, κλπ.).  Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι και 
το 2016 θα είναι µια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονοµία. 

 Παρ’όλα αυτά η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να 
διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την 
ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες  της Εταιρείας. 

2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες:  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το 
δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα 
από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως 
περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί 
να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε 
σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα 
συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

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

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το 
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει 
µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και 
αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
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επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων 
που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται 
σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις 
ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών 
καταστάσεων.   

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και 
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων 
και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017) 

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

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 
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Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης 
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η 
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική 
εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται 
από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν 
αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι 
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 
«Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» 
δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 
παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο 
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 
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∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 
στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.  

2.3. 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 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 - 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.   

2.4. 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. 

2.5. 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. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το 
ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του.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. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 
εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της 
αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

2.6. Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

2.6.1. Ταξινόµηση 

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. 
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Απαιτήσεις: 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 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. Οι απαιτήσεις 
συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον Ισολογισµό. 

2.6.2. Αναγνώριση και Επιµέτρηση 

Οι απαιτήσεις καθώς και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη αναγνωρίζονται 
αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.6.3. Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται 
στον Ισολογισµό µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε 
καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση 
ταυτόχρονα. 

2.6.4. Αποµείωση Αξίας χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Ο έλεγχος 
αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σηµείωση 2.8. 

2.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.  Τα αποθέµατα 
περιλαµβάνουν αναλώσιµα υλικά και η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται σε βάση τις τρέχουσες 
τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν 
εξόδων πώλησης.  

2.8. Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην εύλογη  αξία και µεταγενέστερα αποτιµούνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, 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. 

2.9. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

2.10. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

2.11. Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη Φορολογία 

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 
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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 που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού 
σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

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

2.12. 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 υποχρέωσης  για την καθορισµένη παροχή κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µειωµένη 
κατά την εύλογη αξία των περουσιακών στοιχείων του προγράµµατος Η υποχρέωση 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 υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης εταιρικών οµολόγων που έχουν διάρκεια περίπου 
ίση µε το πρόγραµµα. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε 
αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την 
οποία προκύπτουν. 
 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.13. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις  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. 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, όταν είναι σηµαντική η επίδραση της διαχρονικής 
αξίας του χρήµατος, µε τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της 
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται 
προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου 
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αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για 
το διακανονισµό της δέσµευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.14. 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. 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

2.15. ∆ιανοµή Μερισµάτων 

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

2.16. Προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν 
αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι εµπορικές 
υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν η πληρωµή τους πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί  µέσα στον επόµενο χρόνο. Αν η πληρωµή τους µπορεί να γίνει και πέραν του έτους, τότε 
καταχωρούνται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιµώνται µεταγενέστερα 
σύµφωνα µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.17. Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Οι τυχόν πολύ µικρές διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων. 
 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές 
απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στον οποίο ανήκει η 
Εταιρεία και διαµορφώνεται στα πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριµένων από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

   
Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία 
µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες 
και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση 
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και η 
βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 
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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 ΜΟΡΕΑΣ 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 ΜΟΡΕΑΣ 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. 

3.2. ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

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

4. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν 
ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά 
γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το 
γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης 
της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 

Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν 
το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της 
περιόδου. 
Η Εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2015 συνολικά το ποσό των € 100.000. 
 
4.2 Σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
∆εν υπήρχαν σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 

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. 

Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2015 συνολικά το ποσό των € 100.000. 
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5. Ενσώµατα Πάγια 
    

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 
Μεταφορικά 

µέσα  
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος     
01-Ιαν-14 2.294.171 4.244.501 1.276.430 7.815.102 
Προσθήκες  385.223 16.080 91.171 492.474 
Πωλήσεις / διαγραφές (362.815) - (37.402) (400.217) 

31-∆εκ-14 2.316.579 4.260.581 1.330.199 7.907.359 

     
01-Ιαν-15 2.316.582 4.260.581 1.330.199 7.907.362 
Προσθήκες  457 33.736 81.437 115.630 
Πωλήσεις / διαγραφές (319.425) - (13.848) (333.273) 

31-∆εκ-15 1.997.614 4.294.317 1.397.789 7.689.719 
 
         
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

Μεταφορικά 
µέσα 

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 
01-Ιαν-14 (1.839.589) (3.775.983) (1.054.367) (6.669.939) 
Αποσβέσεις χρήσης (146.785) (162.093) (179.886) (488.764) 
Πωλήσεις / διαγραφές 222.007 - 36.385 258.392 

31-∆εκ-14 (1.764.367) (3.938.076) (1.197.868) (6.900.311) 

     
01-Ιαν-15 (1.764.370) (3.938.076) (1.197.868) (6.900.314) 
Αποσβέσεις χρήσης (130.090) (155.620) (56.487) (342.197) 
Πωλήσεις / διαγραφές 322.601 - 13.414 336.015 

31-∆εκ-15 (1.571.859) (4.093.695) (1.240.941) (6.906.496) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2014 552.212 322.505 132.331 1.007.048 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2015 425.755 200.622 156.848 783.224 

 

 

6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ   
Κόστος  
 

Λογισµικό Σύνολο 
1 Ιανουάριος 2014 755.792 755.792 
Προσθήκες 31.130 31.130 

31 ∆εκέµβριος 2014 786.922 786.922 

   

 
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 

  

1 Ιανουάριος 2014 (755.792) (755.792) 
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Αποσβέσεις περιόδου (31.130) (31.130) 

31 ∆εκέµβριος 2014 (786.922) (786.922) 

 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 0 0 
  
Κόστος Λογισµικό Σύνολο 
1 Ιανουάριος 2015 786.919 786.919 
Προσθήκες 60.970 60.970 

31 ∆εκέµβριος 2015 847.889 847.889 
   

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις   

1 Ιανουάριος 2015 (786.919) (786.919) 
Αποσβέσεις περιόδου (60.970) (60.970) 

31 ∆εκέµβριος 2015 (847.889) (847.889) 

 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 0 0 
   

 

7. Αποθέµατα 
   

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  
 

31-∆εκ-15 
 

31-∆εκ-14 

Αναλώσιµα Υλικά –Ανταλλακτικά 743.690 772.100 

Σύνολο  743.690 772.100 

    

8. Απαιτήσεις 
   

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Πελάτες  2.261.586 984.422 
    
Μείον: Προβλέψεις 
αποµείωσης  - - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  2.261.586 984.422 
Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη  6.082.569 9.471.085 
Λοιπές Απαιτήσεις  390.455 382.357 

Σύνολο  8.734.610 10.837.864 

    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  17.352 9.714 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  8.717.258 10.828.150 

Σύνολο  8.734.610 10.837.864 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού €390.455 περιλαµβάνει ποσό €5.084 που προέρχεται από 
Παρακρατούµενους και προκαταβλητέους φόρους, €277.037 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων», ποσό €54 έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα, ποσό  €1.964 από Ασφαλιστικά Ταµεία, ποσό  €64.234 επιδοτήσεις από Ερευνητικά 
προγράµµατα CARMA και RARE, ποσό €5.844 από αποζηµιώσεις από Ασφαλιστικές Εταιρείες, ποσό €35.306 
από Λοιπούς χρεώστες και ποσό €932 από προκαταβολές προµηθευτών-πιστωτών. 

Αντίστοιχα για το 2014, ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού €382.357 περιλαµβάνει ποσό €5.084 που 
προέρχεται από Παρακρατούµενους και προκαταβλητέους φόρους, €306.591 από «Έξοδα εποµένων χρήσεων», 
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ποσό €152 έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, ποσό  €1.964 από ΙΚΑ και ΤΝ, ποσό  €20.121 εκκαθάριση µισθοδοσίας 
Τροχαίας Α.Ο. 2014, ποσό €11.414 από αποζηµιώσεις από Ασφαλιστικές Εταιρείες, ποσό €36.294 από Λοιπούς 
χρεώστες και ποσό €737 από προκαταβολές προµηθευτών-πιστωτών. 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 31 ∆εκεµβρίου 2014 έχει ως 
εξής: 

 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  

 
31-∆εκ-15 

 
31-∆εκ-14 

 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν 
είναι αποµειωµένα  6.082.569 9.471.086  
Είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
αποµειωµένα:     

0 - 3 µήνες   2.081.929 984.421  

3 - 6 µήνες   179.657 -  

6 - 1 έτος  - -  

  2.261.586 984.421  

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  8.344.155 10.455.507  

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

∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις και δεν έχει καταχωρηθεί σχετική πρόβλεψη για τα έτη 2015 και 2014. 

9. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  11.648 1.495  
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  7.948.154 4.275.943  

Σύνολο  7.959.802 4.277.438  
 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανα κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από 
την εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2015. 
 
Rating Χρηµατοοικονοµικού Ιδρύµατος (S&P) 

Ποσοστό καταθέσεων όψεως και προθεσµίας την 
31.12.2015 

A 25,00% 
SD 75,00% 
ΣΥΝΟΛΟ   100,0% 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

 
 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

 
ΕΥΡΩ                  

 
7.959.765 4.277.404 

ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)  17 15 
∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  16 15 
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£)  4 4 

Σύνολο  7.959.802 4.277.438 
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10. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Βραχυπρόθεσµα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

‘Εναρξη Χρήσης  - -  
Προσθήκη/Νέες  3.000.000 -  

Σύνολο  3.000.000 -  
 
Στα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Βραχυπρόθεσµα στις 31/12/2015, οι 
Προσθήκες αφορούν τοποθέτηση κεφαλαίων σε επενδύσεις της Τράπεζας UBS Zurich. 

 

11. Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2014 11.738.900 3.521.670 3.521.670 
31 ∆εκεµβρίου 2014 11.738.900 3.521.670 3.521.670 
    

1 Ιανουαρίου 2015 11.738.900 3.521.670 3.521.670 

31 ∆εκεµβρίου 2015 11.738.900 3.521.670 3.521.670 

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

 

12. Λοιπά Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ Τακτικό 

αποθεµατικό 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

 
Αποθεµατικό 

Αναλογιστικών 
Κερδών/(Ζηµιών) 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

 
   

 
  

1 Ιανουαρίου 2014 1.174.411 38.826 (346.531) 33.895 900.601 
Αναλογιστικά 
Κέρδη/(Ζηµίες) 
Προς διανοµή 
αφορ.αποθεµατικα 

- 
 

- 

-    
 

(38.826) 

 
        (464.150)  

 
-        

- 
 

- 

(464.150) 
 

(38.826) 
31 ∆εκεµβρίου 2014 1.174.411 0 (810.681) 33.895 397.625 
      
1 Ιανουαρίου 2015 1.174.411 0 (810.681) 33.895 397.625 
Αναλογιστικά 
Κέρδη/(Ζηµίες) 
Προς διανοµή 
αφορ.αποθεµατικα 

- 
 

- 

-    
 

0 

 
        (12.222)  

 
-        

- 
 

- 

(12.222) 
 

0 
31 ∆εκεµβρίου 2015 1.174.411 0 (822.902) 33.895 385.403 
 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά : 
Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι 
περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά) µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
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13. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  
Προµηθευτές  1.196.370 1.419.518  
∆εδουλευµένα έξοδα  61.460 60.722  
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και 
λοιποί φόροι/ τέλη  2.395.766 2.322.005  
Λοιπές υποχρεώσεις  149.855 188.074  
Σύνολο υποχρεώσεων - 
Συνδεδεµένα µέρη  2.026.326 1.758.869  
Σύνολο  5.829.776 5.749.188  
     
Βραχυπρόθεσµες  5.829.776 5.749.188  
Σύνολο  5.829.776 5.749.188  

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού  €149.855 περιλαµβάνει, ποσό €51.339 από τραπεζικούς 
λογαριασµούς καταθέσεων πελατών της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.στην ALPHA BANK,  ποσό €20.548 από 
«Λοιπούς Πιστωτές και Πιστωτικά Χρεωστικών Λογαριασµών», ποσό €31.449 από αφορολόγητα 
αποθεµατικά προς διάθεση και ποσό €46.519 από εκκαθάριση µισθοδοσίας 2015 της Τροχαίας Αττικής Οδού. 

Για το 2014 αντίστοιχα, ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού  €188.074 περιλαµβάνει, ποσό 
€156.527 από τραπεζικούς λογαριασµούς καταθέσεων πελατών της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.στην ALPHA 
BANK, ποσό €98 από «Λοιπούς Πιστωτές και Πιστωτικά Χρεωστικών Λογαριασµών» και ποσό €31.449 από 
αφορολόγητα αποθεµατικά. 

 Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Προµηθευτών στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 31 ∆εκεµβρίου 2014 
έχει ως εξής: 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

0  - 3 µήνες   1.196.370 1.419.518  

  Σύνολο  1.196.370 1.419.518  

14. Αναβαλλόµενη Φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:    
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες  979.298 801.854  
  979.298 801.854  
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης  (801.854) (171.164) 
Πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων (126.163) (467.610) 
Χρέωση/(πίστωση) στα Λοιπά 
συνολικά  έσοδα  (51.281) (163.080) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  (979.298) (801.854) 

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 2014 89.193 - 89.193 
 Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (78.593) 

 
- (78.593) 

31 ∆εκεµβρίου 2014 10.600 - 10.600 
    
1 Ιανουαρίου 2015 10.600 - 10.600 
 Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (10.600) 

 
- (10.600) 

31 ∆εκεµβρίου 2015 - - - 

 

 

 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

∆ιαφορετικές 
Φορολογικές 
Αποσβέσεις 

Αποθεµατικό 
Αναλογιστικών 
Κερδών/Ζηµιών 

Προβλέψεις 
Αποζηµείωσης 
Προσωπικού Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2014 (114.852) 78.320 296.888 260.356 
(Χρέωση)/Πίστωση στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

 
124.521 

 
504.054 (239.557) 389.018 

Χρέωση στα λοιπά συνολικά έσοδα 
 

- 
 

163.080 - 163.080 
31 ∆εκεµβρίου 2014 9.669 745.454 57.331 812.454 
     
1 Ιανουαρίου 2015 9.669 745.454 57.331 812.454 
Πίστωση/(χρέωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

 
20.218 

 
(558.093) 653.438 115.563 

Χρέωση στα λοιπά συνολικά έσοδα 
 

- 
 

51.281 - 51.281 
31 ∆εκεµβρίου 2015 29.887 238.642 710.769 979.298 
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15. Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 

 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

Υποχρεώσεις 
ισολογισµού για:    

Συνταξιοδοτικές παροχές  3.276.715 2.867.132  

Σύνολο  3.276.715 2.867.132  

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 
Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 
 

31-∆εκ-15 
 

31-∆εκ-14 
 

Χρεώσεις στα 
αποτελέσµατα:     

Συνταξιοδοτικές παροχές  485.069 461.146  
Σύνολο  485.069 461.146  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Παρούσα αξία µη 
χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων  3.276.715 2.867.132 

Υποχρέωση στον ισολογισµό  3.276.715 2.867.132 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση Αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω 
 
 
 

 
 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 387.401 316.122 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  54.475 62.908 
Κόστος προϋπηρεσίας  - - 

Ζηµίες απο την έξοδο 
προσωπικού  εκτός εταιρείας  43.193 82.116 
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις 
παροχές σε εργαζοµένους  

485.069 461.146 

 
Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό είναι ως ακολούθως: 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

Υπόλοιπο έναρξης  2.867.132 1.906.294  

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις  (138.989) (127.538)  
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες που 
χρεώνονται στην κατάσταση Λοιπών 63.503 627.230  
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 
 

 
 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

Προεξοφλητικό επιτόκιο  2% 1,9%  
Μελλοντικές αυξήσεις 
µισθών 

 

0,00% 
 έως το 2016 και 2%1  

ακολούθως 

  
0,00% 

 έως το 2016 και 
2,5%1  

ακολούθως 

 
 
 
 

1Μέσος Ετήσιος µακροχρόνιος πληθωρισµός = 2% 

16. Προβλέψεις 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ 

 
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2014  100.000 100.000 
Πρόσθετες προβλέψεις 
χρήσεως  - - 
31 ∆εκεµβρίου 2014  100.000 100.000 

      
1 Ιανουαρίου 2015  100.000 100.000 
Πρόσθετες προβλέψεις 
χρήσεως  - - 
31 ∆εκεµβρίου 2015  100.000 100.000 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

Όλα τα ποσά είναι σε 
Ευρώ  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

Μακροπρόθεσµες  100.000 100.000  

Σύνολο  100.000 100.000 
 

 
Οι προβλέψεις αφορούν πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2015. 
 
 
 
 
 
 

συνολικών εσόδων 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 485.069 461.146  

Υπόλοιπο τέλους  3.276.715 2.867.132  
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17. Ανάλυση Κέντρων Λειτουργικού Κόστους  

   31-∆εκ-15   

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος 

Πωληθέντων 
Έξοδα 

∆ιάθεσης 
Έξοδα 

∆ιοίκησης Σύνολο 
Παροχές σε εργαζοµένους  19 21.503.973 663.257 1.036.081 23.203.311 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 337.627 2.884 1.684 342.195 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   6 59.690 861 420 60.971 

Αµοιβές τρίτων -υπεργολαβίες 
 

11.428.392 - 1.009.179 12.437.571 
Λοιπά  3.257.539 32.072 91.394 3.381.005 
Σύνολο  36.587.221 699.074 2.138.758 39.425.053 

18. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/(Έξοδα) Καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
Έξοδα τόκων    
 -Προµήθεια εγγυητικών επιστολών  (499.840) (579.174) 
 -Λοιπά έξοδα τραπεζών  (13.409) (4.082) 
  (513.249) (583.256) 
    
Έσοδα τόκων  22.719 113.358 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
καθαρά  (490.530) (469.898) 

Ποσό €430.465 του λογαριασµού «Προµήθεια Εγγυητικών Επιστολών» αφορούν προµήθειες τραπέζης για 
εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 ύψους €31.981.898 σύµφωνα µε το ιδιωτικό 
συµφωνητίκο συµµετοχής σε κοινή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Β2 που υπογράφτηκε στις 30/06/2014 
µε την Αττική Οδό Α.Ε. και  ποσό €69.375 αφορούν προµήθεια εγγυητικών επιστολών για «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.».  

 

 

 

 

 

 
 
31-∆εκ-14   

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος 

Πωληθέντων 
Έξοδα 

∆ιάθεσης 
Έξοδα 

∆ιοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους  19 21.592.401 662.085 1.056.882 23.311.368 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  5 474.096 9.314 5.354 488.764 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων   6 29.461 1.112 557 31.130 

Αµοιβές τρίτων -υπεργολαβίες 
 

10.040.696 - 1.069.189 11.109.885 
Λοιπά  3.246.643 32.728 95.775 3.375.146 
Σύνολο  35.383.297 705.239 2.227.757 38.316.293 
 
Στην Οικονοµική Χρήση 1/1/2014-31/12/2014 του ως άνω Πίνακα έχει γίνει αναταξινόµηση των 
κονδυλίων µεταξύ Κόστους Πωληθέντων, Εξόδων ∆ιάθεσης και Εξόδων ∆ιοίκησης µε σκοπό να 
καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της Οικονοµικής Χρήσης 1/1/2015-31/12/2015. 
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19. Παροχές σε Εργαζοµένους 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 31-∆εκ-15  31-∆εκ-14   
Μισθοί και ηµεροµίσθια  17.640.872 17.555.624   
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  4.349.422 4.577.461   
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών 15 485.069 461.146   
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  727.949 717.137   
Σύνολο  23.203.312 23.311.368   

 

Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε 1.060 άτοµα και την 
31.12.2014 ανερχόταν σε 1.021. 

20. Φόρος Εισοδήµατος 

Στις 16.07.2015 θεσπίστηκε ο νέος νόµος 4334/16.07.2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη 
διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». Σύµφωνα 
µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται από 26% στο 29% 
και αυξάνεται από 80% σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2015 και έπειτα. Η 
αρνητική επίδραση από τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την Εταιρεία στο φόρο 
εισοδήµατος της Κατάστασης αποτελεσµάτων απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που 
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 
ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο 
Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο 
εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι ανέλεγκτες χρήσεις  παρατίθενται στη σηµείωση Νο 22. 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ Σηµ. 2015 2014  

Φόρος χρήσης  1.887.612 1.223.213  

Αναβαλλόµενος φόρος   14 (126.163) (467.610)  
Σύνολο  1.761.449 755.603  

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-15 31-∆εκ-14  
Κέρδη   προ φόρων βάσει των 
καταστάσεων αποτελεσµάτων  5.645.097 3.716.951  

Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή  26%   - 966.407 

 
 
 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή  29%   1.637.078 -  
 
Αναµορφώσεις 
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς  238.025 (210.804)  
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σκοπούς 
Επίδραση αλλαγής Φορολογικού Συντελέστη 
στα αναλογιστίκα κέρδη  (92.522) -  
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου-Λοιπά  (21.132) -  
Φόρος εισοδήµατος βάσει των 
καταστάσεων αποτελεσµάτων  1.761.449 755.603  

 

21. Μερίσµατα ανά Μετοχή 

Από την τρέχουσα χρήση (01.01-31.12.2015) προτάθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η διανοµή 
µερίσµατος στους Μετόχους ως κατωτέρω: 

• ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. - €2.230.400 
• EGIS ROAD OPERATION S.A.- €557.600 

Η πρόταση αναµένεται να επικυρωθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 
Ιουνίου 2016. 
 

22. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  

Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον της Εταιρείας για ατυχήµατα που συνέβησαν κατά την λειτουργία του 
αυτοκινητόδροµου από εταιρείες ή ιδιώτες. Λόγω του ότι η Εταιρεία είναι ασφαλισµένη έναντι ατυχηµάτων, δεν 
αναµένεται να προκύψει επιβάρυνση από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων διότι 
υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Οι λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις 
των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.  
 
Η εταιρεία συµµετέχει σε κοινή µε την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης µε την Αττική Οδό Α.Ε. ύψους 
€31.981.898 σύµφωνα µε το ιδιωτικό συµφωνητίκο συµµετοχής σε κοινή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Β2 που υπογράφτηκε στις 30/06/2014 µε την Αττική Οδό Α.Ε. 
Επιπλέον, η Εταρεία εξέδωσε Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης ως ο κατωτέρω Πίνακας. 
 
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  
Υποχρεώσεις     
Εγγυήσεις για την εξασφάλιση καλής 
εκτελέσεως συµβάσεων µε το Ελληνικό 
∆ηµόσιο  2.668.798 3.616.234  
Σύνολο    2.668.798 3.616.234  

 
                                                                       
 
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 
ελέγχει τις οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών.  
 
Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011,2012, 2013 και βάσει του Ν. 
4174/2013 για τη χρήση 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την 
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2015 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας, ήδη 
διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η 
διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Για τη χρήση 2015 η εταιρεία έχει 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2015. (Αν µέχρι 
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την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι 
αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

 
 

23. 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-15 31-∆εκ-14  

α) Πωλήσεις  υπηρεσιών  38.874.749 38.599.739  

β) Αγορές  υπηρεσιών  9.551.476 7.772.351  

γ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης  1.583.069 1.642.078  

 
 

  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

α) Απαιτήσεις  6.082.569 9.471.085  

β) Υποχρεώσεις  2.026.325 1.758.869  
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 

 
31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

ΑΤΤΙΚΗ  Ο∆ΟΣ  Α.Ε.  
 

38.841.312 38.563.189 

ΜΟΡΕΑΣ  Α.Ε. 
 

33.437 36.635 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
 

- (85) 

Σύνολο Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  38.874.749 38.599.739 
 
 

(β) Αγορές  υπηρεσιών 
 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 

5.360 5.221  

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  679.576 524.028  

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

 

- (181.649)  
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 
ΣΥΝΤ.ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.Α.Ο. 

 
6.745.642 6.350.339  

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  1.039.274 0  

ΛΟΙΠΟΙ  0 151  
EGIS ROAD  S.A. (πρώην 
TRANSROUTE S.A.) 

 
1.081.624 1.074.261  

Σύνολο αγορών αγαθών και υπηρεσιών  9.551.476 7.772.351  
   

(α) Απαιτήσεις 
 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14  

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

6.041.441 9.462.122  
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.- 
ΑΤΤΙΚ-ΚΑΤ ΑΤΕ 

 
- -  

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  - -  
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.  41.128 8.963  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  - -  
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Σύνολο απαιτήσεων  6.082.569 9.471.085  
 

(β) υποχρεώσεις 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 154.467 174.795 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 
ΣΥΝΤ.ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.Α.Ο. 1.327.472 1.327.472 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.719 1.605 

EGIS ROAD  S.A. (πρώην TRANSROUTE S.A.) 254.997 254.997 

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 287.670 - 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.026.325 1.758.869 
 

24. Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Ισολογισµού 

Ουδέν άλλο σηµαντικό γεγονός συνέβει από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2015 µέχρι σήµερα. 

                                                           Παιανία, 16 Μαΐου 2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ                 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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