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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ 
Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2016, 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 Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ 
ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα,  18  Μαΐου 2017 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς        
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία        
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές       
Λεωφ Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι       Έλενα Θεμιστοκλέους  
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 113       Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 38901 

 

 

 

 

 



  ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(5) / (25) 

Kατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 Σημείωση 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Επενδύσεις σε θυγατρικές  5 2.937.895 2.937.895 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13 - 579 

   2.937.895 2.938.474 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 832 1.394.232 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
βραχυπρόθεσμα 6 - 2.998.004 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 149.269 477.145 

   150.101 4.869.381 

Σύνολο ενεργητικού        3.087.996 

     

7.807.855 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     

Μετοχικό κεφάλαιο 9   642.242 642.242 

Λοιπά αποθεματικά 10 3.738.337 7.058.692 

Αποτελέσματα εις νέον   (1.297.687) 101.838 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  3.082.892                                                                 7.802.772                                                                 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 5.104 5.083 

Σύνολο υποχρεώσεων   5.104 5.083 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      3.087.996    7.807.855 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  
 

 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
 Σημείωση 2016 2015 

Έσοδα     

Έσοδα από μερίσματα 17 2.230.400 - 

Σύνολο εσόδων   2.230.400 - 

    

Έξοδα  διοίκησης     

Αμοιβές τρίτων    (4.700) (4.720) 

Λοιποί φόροι -τέλη  (2.128) (4.266) 

Έξοδα δημοσίευσης    (41) (1.707) 

Λοιπά έξοδα  (370) (370) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης καθαρά 15 (1.388.129) - 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων  (1.395.368) (11.063) 

    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   835.032 (11.063) 

    

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 12 (9.321) (799) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  12  5.164 6.885 

    

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων   830.875 (4.977) 

Φόρος εισοδήματος 14  - - 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
ιδιοκτήτες μητρικής   830.875 (4.977) 

Πρόσθετο συνολικό εισόδημα  10 1.417 (1.417) 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά 
από φόρους αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες μητρικής   832.292 (6.394) 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

                                                                              Σημ. 
    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 642.242      7.060.109         106.815 7.809.166 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - (4.977) (4.977) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης  - (1.417) - (1.417) 

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους  

- (1.417) (4.977) (6.394) 

Σύνολο συναλλαγών με μετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή 
θέση 

 

- - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 642.242      7.058.692 101.838 7.802.772 

      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 642.242      7.058.692         101.838 7.802.772 

Καθαρά κέρδη χρήσης 
 

- - 830.875 830.875 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης                           10   - 1.417 - 1.417 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 

 - 1.417 830.875 832.292 

Διανομή μερίσματος                                             15  - (5.552.172) - (5.552.172) 

Μεταφορά σε αποθεματικά                                10  - 2.230.400 (2.230.400) - 

 Σύνολο συναλλαγών με μετόχους που 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή 
θέση  

 
- (3.321.772) (2.230.400) (5.552.172) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 642.242 3.738.337 (1.297.687) 3.082.892 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
 

 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 
   01.01.2016-   01.01.2015- 

                                                                                                     Σημ.  31.12.2016  31.12.2015 

Λειτουργικές Δραστηριότητες   

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 830.875 (4.977) 

Πλέον/μείον προσαρμογές για:   

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.321 799 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   (5.164) (6.885) 

Λοιπά κέρδη /(ζημίες)                                                                   15 1.390.040 - 

(Αύξηση)/Mείωση απαιτήσεων 5.357 (4.744) 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων  21 583 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   (9.321)   (799) 

Σύνολο εισροών από /σε  λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.221.129 (16.023) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Τόκοι εισπραχθέντες 5.164 6.885 

(Αγορά) /Πώληση χρηματοοικονομικών περιους.στοιχείων  
Διαθέσιμων προς πώληση                                                               6 2.998.004 (3.000.000) 

Σύνολο εισροών από / σε επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.003.168 (2.993.115) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της εταιρείας           15 (5.552.172) - 

Σύνολο εκροών από/ σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.552.172) - 

Καθαρή αύξηση / (μείωση)  στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)  (327.876)   (3.009.138)  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 477.145 3.486.283 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  χρήσης 149.269 477.145 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 ως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

 

1 Γενικές πληροφορίες 
 
H Eταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών και συμμετέχει με ποσοστό 80% στο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
 
 Η  Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας 
της και τα κεντρικά γραφεία της είναι στο 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19 002 Παιανία Αττικής. 
 
H εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ενοποιείται με τη μέθοδο πλήρους ενοποίησης από την 
μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Μαίου 
2017 τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για 
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

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

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που 
έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, 
ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις 
αναφέρονται στη Σημείωση 4.  
 
 
2.1.1.  Συνέχιση Δραστηριότητας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την 
οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
  
 

2.2   Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

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

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

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.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν 
αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 
Απόσβεσης»  

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.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»  

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, 
όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να 
λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. 
Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του 
ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει 
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

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.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 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.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: 
Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και 
των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 
ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει 
διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον 
ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική 
υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο 
τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της 
καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 
συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 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. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 2014  

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

ΔΠΧΑ 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. 

ΔΠΧΑ 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 
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τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες 
περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

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

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

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

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το 
οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται 
σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε 
αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.  Το 
ΔΠΧΑ 9 δεν θα έχει επίδραση στις  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

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

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

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

ΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

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. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον 
λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που 
διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 
Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 
παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε 
συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 
ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές 
αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

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

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

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

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

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

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 
γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

 

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

 

2.3   Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

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

 

 

2.4  Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
2.4.1 Ταξινόμηση 
 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας ταξινομήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες με 
βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά 
την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 

Απαιτήσεις 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 
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12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές 
και άλλες απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 
 

 

 

2.4.2 Αναγνώριση και Επιμέτρηση 

Oι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές από τις μεταβολές εύλογης αξίας 
καταχωρούνται στα Λοιπά συνολικά εισοδήματα μέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή 
χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
απομειώμενα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που 
έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις 
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για 
τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών 
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

 

 

2.4.3 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  
 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
απεικονίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 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. 
 
 
2.4.4 Απομείωση αξίας  μη χρηματοοικονομικών 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, 
μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία 
χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της διοίκησης για τις 
μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των ζημιών 
απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
υποστεί απομείωση επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού.  
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2.5 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  
 

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

 

2.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.  
 
 

2.7  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

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

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

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

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

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν 
επιτρέπεται νομικά ο συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον 
οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια 
φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων 
και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 
 
 

2.8 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 απαιτούμενα 
ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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2.9 Αναγνώριση Εσόδων 
 

Τα έσοδα της χρήσης προέρχονται κυρίως από μερίσματα που λαμβάνει από την θυγατρική 
εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» και από πιστωτικούς τόκους τραπεζών. 
 
Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.  
 
 

2.10 Διανομή Μερισμάτων 
 

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

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

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

 
(δ) Κίνδυνος  διαχείρισης κεφαλαίων 
Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισμού.  
 
 
 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε 
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα 
με τα ισχύοντα. 
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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 Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση 
με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά 
τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά 
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 
 

Απομείωση επενδύσεων  
H εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 36 για να προσδιορίσει κατά πόσον μία επένδυση 
έχει απομειωθεί. Ο προσδιορισμός αυτός απαιτεί σημαντική κρίση από την εταιρεία. Για να 
προβεί σε αυτήν την εκτίμηση, η εταιρεία  εξετάζει, μεταξύ άλλων παραγόντων, τη  
στρατηγική της επένδυσης την αναπτυξιακή της πορεία και το σχεδιασμό της για τα επόμενα 
έτη. 
 

Φόρος εισοδήματος 
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι 
αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το 
αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 
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5 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της εταιρείας σε επιχειρήσεις είχε ως εξής: 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Στην αρχή της χρήσης 2.937.895 2.937.895 

Μεταβολή μέσα στη χρήση - - 

Στο τέλος της χρήσης 2.937.895 2.937.895 
 

 

Η Εταιρεία κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ανώνυμη 
Εταιρεία Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας 
- Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού». 
 
Η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 10 του ΔΛΠ 27 με βάση την 
οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 

 

 

6    Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 
 

 
Στην αρχή της χρήσης 2.998.004 - 

Προσθήκες νέες - 3.000.000 

Προσαρμογή σε εύλογη αξία (μείωση) - (1.996) 

Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων (2.998.004) - 

Στο τέλος της χρήσης - 2.998.004 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό - - 

Κυκλοφορούν ενεργητικό - 2.998.004 

 

Η εταιρεία μέσα στη χρήση του 2016  προχώρησε σε πώληση του επενδυτικού αμοιβαίου 
κεφαλαίου SICAV  με την ονομασία  ΒΝP PARIBAS Insticash και η ζημία που προέκυψε 
συμψηφίστηκε κατά ένα μέρος  με το αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση και το υπόλοιπο  
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

  
 
 

7       Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο 775 1.394.175 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 50 - 

Λοιπές απαιτήσεις 7 57 

Σύνολο 832 1.394.232 

   

Κυκλοφορούν ενεργητικό 832 1.394.232 
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Η εταιρεία με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 διένειμε 
στους μετόχους το  Ειδικό αποθεματικό του Ν.3697/2008, ποσού € 5.552.172 , το οποίο είχε 
σχηματισθεί το έτος 2013 από μερίσματα που είχε λάβει από τη θυγατρική της με 
παρακράτηση φόρου 25%. Με την αλλαγή του φορολογικού Νόμου  ο παρακρατούμενος 
φόρος, ήτοι ποσό ευρώ 1.388.042,91 , ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στις απαιτήσεις του 
Δημοσίου , διαγράφεται με ανάλογη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εταιρείας.   

 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 

 

 

8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

   31-Δεκ-16   31-Δεκ-15 

Διαθέσιμα στο ταμείο 130 221 

Καταθέσεις όψεως 149.139 476.924 

Σύνολο 149.269 477.145 

 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής 
αξιολόγησης από την εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2016. 
 

 
Rating Χρηματοπιστωτικού 

Ιδρύματος (S&P) 
Ποσοστό καταθέσεων όψεως 

την 31.12.2016 
                        CCC+ 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 
 
 
 
 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ εκτός από τον αριθμό των μετοχών 
 
 

 
Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

    
1 Ιανουαρίου 2015 2.140.805 642.242 642.242 

Μεταβολή μέσα στη χρήση - - - 

31 Δεκεμβρίου 2015 2.140.805 642.242 642.242 

    

1 Ιανουαρίου 2016 2.140.805 642.242 642.242 

Μεταβολή μέσα στη χρήση - - - 

31 Δεκεμβρίου 2016 2.140.805 642.242 642.242 

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

Αριθμός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
% 

Αξία Μετοχικού 
Κεφαλαίου  
(σε Ευρώ) 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.268.955 59,2746 % 380.686,50 

2 J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.    449.853 21,0133 % 134.955,90 

3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.    211.614   9,8848 %   63.484,20 

4 ΕΤΕΘ Α.Ε.    210.383   9,8273 %   63.114,90 

  Σύνολο 2.140.805 100,0000% 642.241,50 

 
 
 
 
 

10 Λοιπά αποθεματικά 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 
Τακτικό    

αποθεματικό 

Ειδικά & 
έκτακτα     

αποθεματικά 

Αποθεματικό 
Διαθέσιμα 

προς 
πώληση 

Σύνολο 

     

 
1 Ιανουαρίου 2015 214.081 6.846.029 

 

- 7.060.109 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 
προς πώληση & αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών  -  -                       

 

 

 

 

(1.417) (1.417) 

31 Δεκεμβρίου 2015 214.081 6.846.029 

 

(1.417) 7.058.692 

 
1 Ιανουαρίου 2016 214.081 6.846.029 

 

(1.417) 7.058.692 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 
προς πώληση & αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών  - - 

 

 

 

1.417 1.417 

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

 

(5.552.172) 

Μεταφορά σε αποθεματικά  - 2.230.400 - 2.230.400 

     

31 Δεκεμβρίου 2016 214.081 3.524.257 - 3.738.337 

 

 
H εταιρεία στα έτη 2002, 2003 και 2004 είχε σχηματίσει ειδικό αποθεματικό από μερίσματα 
υπό μορφή μετοχών, ύψους € 1.293.857, ποσό που αντιστοιχούσε σε ισόποση αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Αττικές Διαδρομές Α.Ε. στα αντίστοιχα έτη 
μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών. 
Κατά το έτος 2016 η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει σε διανομή στους μετόχους το  
Ειδικό αποθεματικό του Ν.3697/2008, ποσού € 5.552.172, το οποίο είχε σχηματισθεί το έτος 
2013 από μερίσματα που είχε λάβει από τη θυγατρική της.  
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11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Προμηθευτές 2.604 2.583 

Δεδουλευμένα έξοδα 2.500 2.500 

Σύνολο 5.104 5.083 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.104 5.083 

 

Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 
 

 

12 Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.164 6.885 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (9.321) (799) 

Χρηματοοικονομικά 

έσοδα/(έξοδα) καθαρά (4.157) 6.086 

                              

 

 

13 Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

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

Τα συμψηφισμένα ποσά για την Εταιρεία είναι τα παρακάτω: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
31-Δεκ-16 

 

31-Δεκ-15 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:  

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 
 

- 579 

  
- 579 

  
- 

(579) 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

  

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 
 

(579) - 

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

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 
 

- (579) 
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 
διάρκεια της χρήσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της 
ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 - - 

(Χρέωση) / πίστωση ) στα ίδια κεφάλαια  579 579 

31 Δεκεμβρίου 2015 579 579 

 

 

 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 579 579 

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

31 Δεκεμβρίου 2016 - - 

 

 

14 Φόρος εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου αναλύεται ως εξής: 
 

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ 

 2016 2015 

Φόρος χρήσης - - 

   

Σύνολο - - 

 

 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Κέρδη/ (Ζημίες)  προ φόρων βάσει της 
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 830.875 (4.977) 

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με φορολογικό 
συντελεστή 29%  240.954 (1.443) 

Αναμορφώσεις   

Εισόδημα (μέρισμα) που δεν υπόκειται σε φόρο διότι 
έχει ήδη φορολογηθεί στη πηγή (646.816)  - 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 402.822 (520) 

Φορολογικές ζημιές περιόδου 3.040 1.963 

Φόρος εισοδήματος βάσει της Κατάστασης 
Συνολικού Εισοδήματος  - - 

 

Για τη χρήση 2011 και  μέχρι τη χρήση 2015, 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 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
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«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Με τον Νόμο 4410/3-8-2016 παρατείνεται η διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού 
πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις 
ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι 
εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (Α' 174), για φορολογικά 
πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 Οι ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση Νο. 16. 
 

 

15 Μερίσματα ανά μετοχή 
 

Η εταιρεία με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 διένειμε 
στους μετόχους το  Ειδικό αποθεματικό του Ν.3697/2008, ποσού € 5.552.172 , το οποίο είχε 
σχηματισθεί το έτος 2013 από μερίσματα που είχε λάβει από τη θυγατρική της με 
παρακράτηση φόρου 25%. Με την αλλαγή του φορολογικού Νόμου  ο παρακρατούμενος 
φόρος, ήτοι ποσό ευρώ 1.388.042,91 , ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στις απαιτήσεις του 
Δημοσίου , διαγράφεται με ανάλογη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εταιρείας.   

 

 

16 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 
υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή  
ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Η  εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009, ελέχθηκε 
φορολογικά βάσει του Ν.2238/94 για τις χρήσεις του 2011, 2012 και 2013 και έλαβε 
πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης  από την ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ 
χωρίς επιφύλαξη. Οι ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις της εταιρείας είναι το 2010, 2014, 2015 
και 2016. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αυτές  δεν έχουν 
καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν επιπρόσθετες 
επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές. 

 

 

17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

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

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

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
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Πέρα από τα διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας και τα εισπραχθέντα 
μερίσματα από την θυγατρική της δεν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγές με συνδεδεμένα 
μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, μέσα στο έτος 2016 και 2015 αντίστοιχα.  

 

 

18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
 

Ουδέν άλλο σημαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2016 μέχρι 
σήμερα. 

 

 

Παιανία, 17  Μαίου 2017 
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