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A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά τη χρονική περίοδο των δώδεκα µηνών της 
κλειόµενης χρήσης 2017 (01/01-31/12/2017) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις 
εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε. Στην Έκθεση περιγράφονται 
τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2017 και η επίδρασή τους στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει η εταιρεία.  

1. Οικονοµικά αποτελέσµατα  

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2017 συνοψίζονται στα εξής: 

Οι πωλήσεις για το 2017 ανήλθαν σε €837.290 έναντι €813.178 για το 2016.  

Σύµφωνα µε την κατάσταση αποτελεσµάτων τα κέρδη προ φόρων για το 2017 ανήλθαν σε €95.571 , 

έναντι  €379.710 για το 2016. 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ €836.028 για τη χρήση που έληξε 
31.12.2017, ενώ για τη χρήση 2016 το αντίστοιχο ποσό είναι €768.920.  

Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι €8.830, έναντι 
καθαρών ταµειακών εκροών ύψους €59.273το 2016.  

Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 1 άτοµο, όσο ήταν και στις 
31.12.2016. 

2.  Εξέλιξη δραστηριοτήτων  

Η Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ συστάθηκε την 17 Φεβρουαρίου 2009, µε σκοπό την µελέτη, κατασκευή, 

λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εµπορική εκµετάλλευση των υπαρχόντων και προς κατασκευή 

σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος 
Λεύκτρο-Σπάρτη δυνάµει της σχετικής σύµβασης παραχώρησης που συνήφθει και υπεγράφει νόµιµα µε 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο στις 31 Ιανουαρίου 2007 και κυρώθηκε µε το νόµο 3559/2007. Ειδικότερα, σκοπός 
της εταιρείας είναι η εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την κατασκευή των υποχρεωτικών και 
προαιρετικών εγκαταστάσεων των ΣΕΑ, η κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων, µε 
αυτοχρηµατοδότηση, η λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκµετάλλευση των ΣΕΑ. Η χρήση του 

2017 είναι η όγδοη χρήση της Εταιρείας.  

3. ∆ιαχείριση κινδύνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικού κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(όπως συναλλαγµατικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές 
απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και κεντρικά  από την ∆ιεύθυνση 

Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου Ελλάκτωρ και διαµορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, 
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κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο 

επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

4. Μη Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία  

Περιβαλλοντικά θέµατα 

Η Εταιρεία επιδιώκει την προστασία και το σεβασµό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς 
και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της και υιοθετούνται οι αρχές 
της αειφόρου ανάπτυξης. Ως εκ τούτου η Εταιρεία στοχεύει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

προώθηση µεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και στην ανάπτυξη φιλικών τεχνολογιών προς το 

περιβάλλον.  

Οι Περιβαλλοντικές ∆ράσεις της Εταιρείας αφορούν στον περιορισµό των παραγόµενων αποβλήτων, στην 

επαναχρησιµοποίηση, στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανακύκλωση, στη χρήση φιλικότερων προς το 

περιβάλλον υλικών, στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων, στη χρήση νέας τεχνολογίας φιλικής προς το 

περιβάλλον, κλπ.  

 

5. Μεταγενέστερα γεγονότα  

∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που να επηρεάζουν 

ουσιωδώς την οικονοµική θέση της Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017. 

 

Στη συνέχεια, σας καλούµε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως ήτοι: 

1.  Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών για τη 

χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.  

2. Χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.2190/1920 στα Μέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να 

µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν 

παρόµοιους σκοπούς. 

3. Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις. 

 

 

Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Γ. 

Μπόµπολα, για τη δηµοσίευση των Χρηµατοικονοµικών Καταστάσεων, όπως ο νόµος ορίζει. 
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Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018 

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

Λεωνίδας Μπόµπολας 

 



 

 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ 

ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ & 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
                                         (Ποσά σε Ευρώ) 

 

(6) / (34) 

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. Α.Ε.” 

 

Έκθεση ελέγχου επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Γνώµη  

Έχουµε ελέγξει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. Α.Ε.”, οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις σηµειώσεις επί των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που περιλαµβάνουν και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 
2190/1920.  

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ), που έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στο τµήµα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων». Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

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

Άλλες Πληροφορίες   

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες 
Πληροφορίες, είναι η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (αλλά δεν περιλαµβάνουν τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαµε πριν από την 
ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 
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Η γνώµη µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, 
εκτός των όσων ρητά αναφέρουµε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής µας δεν εκφράζουµε γνώµη 
ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να 
αναγνώσουµε τις Άλλες Πληροφορίες και µε τον τρόπο αυτό να εξετάσουµε εάν οι Άλλες 
Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τη γνώση που 
αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες.  

Εξετάσαµε εάν η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις γνωστοποιήσεις 
οι οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαµε κατά τον έλεγχο µας, κατά τη γνώµη µας: 

• Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις  

• Η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Επιπλέον µε βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία 
“ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. Α.Ε.” και το περιβάλλον της, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε εάν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. ∆εν 
έχουµε να αναφέρουµε τίποτα σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Εταιρείας. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από 
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται 
ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 
ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια  του 
ελέγχου. Επίσης: 

•  Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά 
τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος 
µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες 
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

•  Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

•  Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 
και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

•  Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν 
για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να 
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 
υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που 
αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα. 

•  Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  
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Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο εύρος 
και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 
συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

“Οι εργασίες που εκτελέσαµε σχετικά µε την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες»”. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
                                         (Ποσά σε Ευρώ) 
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Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

 

 Σηµείωση   31-∆εκ-17  31-∆εκ-16 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώµατα πάγια 5   1.688    2.150 

Άυλα περιουσικά στοιχεία    181    230 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 6   3.064.547    3.234.908 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  7   1.275  1.275 

     3.067.692    3.238.562 

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό        

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7   407.832    386.329 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 6   171.717    173.073 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8   13.246    22.076 

     592.795    581.478 

Σύνολο ενεργητικού     3.660.487    3.820.041 

       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Μετοχικό κεφάλαιο 9   1.060.000  1.060.000 

Λοιπά αποθεµατικά 10   4.483    1.533 

Κέρδη εις νέον     (228.455)  (292.613) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    836.028    768.920 

       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 11   1.687.582    1.775.595 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  12   250.000    - 

    1.937.582    1.775.595 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12    770.401    1.165.285 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος)    28.462   

 

22.227 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 11   88.013  88.013 

    886.876    1.275.525 

Σύνολο υποχρεώσεων     2.824.458    3.051.120 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων     3.660.487    3.820.041 

       

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  
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Κατάσταση Aποτελεσµάτων Χρήσης 

 

 Σηµείωση 

 

01-Ιαν-17 

έως 

31-∆εκ-17 

 01-Ιαν-16 

έως 

31-∆εκ-16 

Πωλήσεις    837.290   

 

813.178 

Κόστος πωληθέντων 13  (520.197)  (515.658) 

Μεικτό κέρδος   317.093    297.520 

Έξοδα διοίκησης 13   (223.649)  (115.508) 

Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) 14   3.289    214.294 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης    96.733  396.305 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  15   15  93 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 15  (1.178)  (16.687) 

Κέρδη προ φόρων   95.571    379.710 

Φόρος εισοδήµατος 17   (28.462)  (22.227) 

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης   67.108    357.484 

 

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

 

 

 

01-Ιαν-17     

έως 

31-∆εκ-17 

 01-Ιαν-16     

έως 

31-∆εκ-16 

       

Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη χρήσης  67.108    357.484 

   
 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, µετά από 

φόρους)  - 

 

- 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(Έξοδα) χρήσης  67.108    357.484 

   
 

 

 

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  
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Κατάσταση Mεταβολών Iδίων Kεφαλαίων 
 

 

 

    

 

 

Σηµείωση 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

 

 

01 Ιανουαρίου 2016 

 

1.060.000 1.533 (650.097) 411.436 

Καθαρό κέρδος χρήσης 
 

- - 357.484 357.484 

Συγκεντρωτικά Συνολικά 

Έσοδα/(Έξοδα) χρήσης 
 

- - 357.484 357.484 

31 ∆εκεµβρίου 2016  1.060.000 1.533 (292.613) 768.920 

 

 

01 Ιανουαρίου 2017 

 

1.060.000 1.533 (292.613) 768.920 

Καθαρό κέρδος χρήσης  
 

- - 67.108   67.108   

Συγκεντρωτικά Συνολικά 

Έσοδα/(Έξοδα) χρήσης 
 

- - 67.108 67.108 

      

Μεταφορά σε αποθεµατικά 10  2.950   (2.950)   - 

31 ∆εκεµβρίου 2017  1.060.000 4.483   (228.455)   836.028   

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 
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Κατάσταση Tαµειακών Ροών 

 

 

Σηµείωσεις 01.01.2017- 
 

01.01.2016- 

  31.12.2017 
 

  31.12.2016 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 
 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά φόρων                                                                         67.108   
 

357.484 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:                
 

               

Φόρο εισοδήµατος                                                                                                                      28.462   
 

22.227 

Αποσβέσεις                                                                                                                   5 510 
 

370 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (15) 
 

(93) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                         15 1.178 
 

16.687 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 150.228   
 

777.388 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (232.925) 
 

(707.418) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα                                                (1.178) 
 

(16.687) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (22.213) 
 

(22.199) 

Σύνολο εισροών /(εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (8.846) 
 

427.759 

 
 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
 

 

Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                                    15 
 

93 

Αγορές παγίων                                                                                                               - 
 

(1.124) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 15 
 

(1.031) 

 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
 

 

 

Εξοφλήσεις δανείων - 
 

(486.000) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - 
 

(486.000) 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  

ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 
 

 
 

(8.830) 
 

(59.273) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 22.076 
 

81.348 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 13.246   
 

22.076 

 

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 18 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  
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∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
                                         (Ποσά σε Ευρώ) 

 

(18) / (34) 

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ συστάθηκε την 17 Φεβρουαρίου 2009, µε σκοπό την µελέτη, κατασκευή, 

λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εµπορική εκµετάλλευση των υπαρχόντων και προς κατασκευή 

σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος 
Λεύκτρο-Σπάρτη δυνάµει της σχετικής σύµβασης παραχώρησης που συνήφθει και υπεγράφει νόµιµα µε το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο στις 31 Ιανουαρίου 2007 και κυρώθηκε µε το νόµο 3559/2007. Ειδικότερα, σκοπός της 
Εταιρείας είναι η εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την κατασκευή των υποχρεωτικών και προαιρετικών 

εγκαταστάσεων των ΣΕΑ, η κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων, µε αυτοχρηµατοδότηση, η λειτουργία, 

διαχείριση, συντήρηση και εκµετάλλευση των ΣΕΑ. Η χρήση του 2017 είναι η όγδοη χρήση της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 

κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται (µε τη µέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης) στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. οι οποίες είναι 
διαθέσιµες στο διαδικτυακό τόπο www.ellaktor.com. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 

86,67% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µέσω της θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Ιουνίου 2018 

τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.   

 

2.1.1 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2017 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την χρηµατοοικονοµική θέση, 

τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.  

Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα 
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∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
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Tα σηµάδια σταθεροποίησης και σταδιακής ανάκαµψης της Ελληνικής Οικονοµίας συνεχίστηκαν το 2017 µε 
το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,4% (σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) για 

πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα η Ελληνική ∆ηµοκρατία, επέστρεψε στις διεθνείς αγορές µε 
την έκδοση πενταετούς οµολόγου τον Ιούλιο του 2017 ενώ οι αποδόσεις των οµολόγων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου έχουν διαµορφωθεί στα προ-κρίσης επίπεδα. ∆ιεθνείς οργανισµοί πιστοληπτικής αξιολόγησης 
αναβάθµισαν το αξιόχρεο της χώρας, το οποίο βεβαίως υπολείπεται ακόµα της επενδυτικής βαθµίδας. Στο 

βαθµό που συνεχιστεί η υλοποίηση των συµφωνηθέντων προγραµµάτων σταθεροποίησης της ελληνικής 
οικονοµίας, εκτιµάται ότι η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2018 (σύµφωνα και µε τις προβλέψεις των 

ελληνικών και ευρωπαϊκών αρµοδίων αρχών).  

 

Παρά τη σαφή βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος, οι µακρο-οικονοµικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα 

παραµένουν. Η ανάγκη σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήµατος παραµένει µε την επιδιωκόµενη 

αποκλιµάκωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Τέλος οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αυξηθεί, ενδέχεται 
να επηρεάσουν και το ελληνικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι και το 2018 θα αποτελεί µια χρονιά 

προκλήσεων για την ελληνική οικονοµία και κατά συνέπεια και για τις εγχώριες δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 
 

Οι σηµαντικότεροι ενδεχόµενοι κίνδυνοι της Εταιρείας από την έκθεση της στην Ελλάδα η αδυναµία 

ανακτησιµότητας απαιτήσεων και η αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και τέλος η 

δυσκολία στην εξασφάλιση χαµηλού κόστους χρηµατοδότησης σε ενδεχόµενες ταµειακές ανάγκες της 
Εταιρείας. 
 

Η ∆ιοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρεία, προκειµένου να 

διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. 

  

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την 1.1.2017 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 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

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 
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της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων 

µοντέλο του ∆ΛΠ 39. ∆εν αναµένεται σηµαντική επίδραση στην Εταιρεία από την εφαρµογή του προτύπου. 

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “∆ικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη συνθήκη, να 

επιµετρούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδηµάτων αντί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  

∆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. ∆εν αναµένεται 
σηµαντική επίδραση στην Εταιρεία από την εφαρµογή του προτύπου.  

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2019) 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής 
συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίµησης του ∆ΠΧΑ 16 στις Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

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

Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και 
αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση 

κάποιων στοιχείων. Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου 

εισοδήµατος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές 
ζηµιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 

συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές στο κάτωθι ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκη Ένωση. 

∆ΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος”  

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

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 

πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα 

παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, εφόσον υφίστανται, µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση 

των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και 
από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την 

ηµεροµηνία ισολογισµού, εφόσον υφίστανται, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, εκτός από την περίπτωση 

που µεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων 

χρηµατοροών και σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. 

2.4 Μισθώσεις 

Η Εταιρεία ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 

ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος 
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε 

την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας 
αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 
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χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στα ∆άνεια. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά 

σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα 

πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της 
ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής 

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 

µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

2.5 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. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων, εφόσον 

υφίστανται, υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

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 (σηµείωση 2.6). 

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.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

2.6 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 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, εκτός από υπεραξία, που έχουν 

υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού.  
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2.7 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης 
δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις 
δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.  

Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία 

τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.  

2.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

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

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών 

εµφανίζονται απαλλαγµένα από κάθε σχετικό όφελος  φόρου εισοδήµατος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 

2.10 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελέσµάτων 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, εφόσον υπάρχουν, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που 

έχει θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης και αναγνωρίζεται ως έξοδο 

την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις 
όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί 
των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη 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 χρηµατοοικονοµικές 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 κατά την έκταση την οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη 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 
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απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται 
και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. 

2.11 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες της, το κόστος αυτών των 

κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από 

την µίσθωση. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και την διαχείριση ακινήτων λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

2.12 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 πληρωτέοι 
λογαριασµοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή 

λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.13 Προκαταβολές από µακροπρόθεσµες µισθώσεις 

Οι προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν τις καταβολές για την ολοκλήρωση 

της κατασκευής των Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), που απεικονίζονται στο κόστος κατασκευής 
τους µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις τους ξεκινούν όταν αυτά ολοκληρωθούν και είναι έτοιµα για χρήση και 
διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης 
 

2.14 Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 

Οι προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν τις προκαταβολές των µισθωµάτων 

των Σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών εως τη λήξη της παραχώρησης και αποσβένονται µε τη σταθερή 

µέθοδο. 

 

2.15 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. 

∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

εµπορικές απαιτήσεις, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, 

προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω 

χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη Σηµείωση 2. 
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Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και κεντρικά  από την ∆ιεύθυνση 

Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου Ελλάκτωρ και διαµορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων 

και κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό 

κίνδυνο, καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους από ξένο νόµισµα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της νόµισµα. Ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος ενδεχοµένως να προκύψει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές. 

 

ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Η Έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα δεν είναι σηµαντικός διότι 
η Εταιρεία δεν διακρατά σηµαντικά διαθέσιµα την 31.12.2017. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί τακτικά τη 

µεταβολή των επιτοκίων ανά Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της 
και τις ανάγκες της σε πιστωτικά όρια γενικότερα, και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά 

διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια. 

 

3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: 
 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται από τις τιµές αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε 
δεδοµένα της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά 

βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις. 
 

Η εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων, των πελατών και λοιπών απαιτήσεων , και των 

προµηθευτών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.  

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν εµπεριέχουν σηµαντικές υποθέσεις και υπολογισµούς που να 

αναφέρονται σε σχέη µε τις εργασίες , την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
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5 Ενσώµατα Πάγια 

Κόστος 

Έπιπλα και 

εξαρτήµατα 

 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 21.182 
 

21.182 

Προσθήκες  882 
 

882 

31 ∆εκεµβρίου 2016 22.064 
 

22.064 

 

1 Ιανουαρίου 2017 22.064 
 

22.064 

31 ∆εκεµβρίου 2017 22.064 
 

22.064 

 
 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
 

 

1 Ιανουαρίου 2016 (19.552) 
 

(19.552) 

Αποσβέσεις χρήσης (359) 
 

(359) 

31 ∆εκεµβρίου 2016 (19.911) 
 

(19.911) 

 
 

1 Ιανουαρίου 2017 (19.911) 
 

(19.911) 

Αποσβέσεις χρήσης (465) 
 

(465) 

31 ∆εκεµβρίου 2017 (20.376) 
 

(20.376) 

Αναπόσβεστη αξία 2016 2.153 
 

2.153 

Αναπόσβεστη αξία 2017 1.688   
 

1.688   

 

6 Απαιτήσεις από προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 

 

31-∆εκ-17 
 

31-∆εκ-16 

Στην αρχή της χρήσης 

Προσθήκες  
3.407.981 

- 

 
4.248.930 

240.814 

∆ιαγραφές  -  (886.106) 

Αποσβέσεις χρήσης (171.717)  (195.658) 

Στη λήξη της χρήσης 3.236.264  3.407.981 

  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3.064.547    3.234.907 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 171.717    173.073 

Σύνολο 3.236.264    3.407.981 

Οι προσθήκες για το 2016 αφορούν σε ΦΠΑ δαπανών που έχει καταβληθεί στο πλαίσιο των 

µακροπρόθεσµων µισθώσεων. Οι διαγραφές για το 2016 αφορούν µείωση της απαίτησης µε βάση 

Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών για µείωση του συµβατικού 

ανταλλάγµατος. 
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Οι προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις αφορούν την κατασκευή σταθµών αυτοκινήτων για 

τους οποίους η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία για εµπορική εκµετάλλευση. 

7 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

   31-∆εκ-17  31-∆εκ-16  

Πελάτες    333.183    302.116  

Λοιπές Απαιτήσεις   75.924    85.488  

Σύνολο   409.107    387.604  

       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   1.275  1.275  

Κυκλοφορούν ενεργητικό   407.832    386.329  

   409.107    387.604  

 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2017  έχει ως εξής: 
 

 

31-∆εκ-17  31-∆εκ-16 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
αποµειωµένα (0-3 µήνες) 289.369   

 

302.116 

3  - 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία των 

Οικον. Καταστάσεων   43.815   

 

- 

Σύνολο 333.183  302.116 

 

8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

  31-∆εκ-17  31-∆εκ-16  

∆ιαθέσιµα στο ταµείο   794    1.415  

Καταθέσεις όψεως   12.452    20.661  

Σύνολο  13.246    22.076  

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσά των καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από 

την εταιρεία Standard & Poor (S&P):  

Rating Χρηµατοπιστωτικού       

Ιδρύµατος (S&P) 
Καταθέσεις όψεως 
την 31.12.2017 

Καταθέσεις όψεως 
την 31.12.2016 

CCC+ 

 100,00% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00%   100,00%   

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο  

 Αριθµός µετοχών 

Κοινές 

µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 1.060.000 1.060.000 1.060.000 

31 ∆εκεµβρίου 2016 1.060.000 1.060.000 1.060.000 
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1 Ιανουαρίου 2017 1.060.000 1.060.000 1.060.000 

31 ∆εκεµβρίου 2017 1.060.000 1.060.000 1.060.000 

 

Στην Εταιρεία  συµµετέχουν µε ποσοστό 86,67% η Εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και µε 

ποσοστό 13,33% η Εταιρεία INTRACOM HOLDINGS AE. 

 

 

10 Λοιπά αποθεµατικά 

 

Τακτικό 

αποθεµατικό Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 1.533 1.533 

31 ∆εκεµβρίου 2016 1.533 1.533 

   

   

1 Ιανουαρίου 2017 1.533 1.533 

Προσθήκες 2.950   2.950   

31 ∆εκεµβρίου 2017 4.483   4.483   

 

Τακτικό αποθεµατικό 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η 

χρησιµοποίηση του τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών 

(λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού 

αποθεµατικού, µέχρις ότου το συσσωρευµένο ποσό του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο 

µε το 1/3 του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ 

τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

11 Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 

31-∆εκ-17 
 

31-∆εκ-16 

Στην αρχή της χρήσης 1.863.608 
 

1.951.620 

(Αποσβέσεις χρήσης) (88.013) 
 

(88.013) 

Στη λήξη της χρήσης 1.775.595 
 

1.863.608 

 

Μακροπρόθεσµες προκαταβολές 
 

1.687.582 1.775.595 

Βραχυπρόθεσµες προκαταβολές 88.013  88.013 

Σύνολο 

 

1.775.595  1.863.608 
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Οι παραπάνω προκαταβολές αφορούν µισθώµατα ΣΕΑ που βάσει συµβάσεων µισθώσεως έχει συνάψει 
η Εταιρεία µε εταιρείες εµπορικής εκµετάλλευσης σταθµών εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών του 

Αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη, για χρονικό διάστηµα 

αντίστοιχο του χρόνου παραχώρησης του εν λόγω Αυτοκινητοδρόµου. 

 

 

 

12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας  είναι ελεύθερες τόκων. 

  31-∆εκ-17  31-∆εκ-16  

Προµηθευτές  8.371  10.990  

Προµηθευτές-συνδεδεµένα µέρη  420.667    357.126  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη  81.477    149.536  

∆εδουλευµένα έξοδα  736    815  

Λοιπές υποχρεώσεις  252.753    253.450  

Λοιπές υποχρεώσεις-συνδεδεµένα µέρη  256.398    393.365  

Σύνολο  1.020.401    1.165.285  

      

Μακροπρόθεσµες  250.000  -  

Βραχυπρόθεσµες  770.401    1.165.285  

Σύνολο  1.020.401    1.165.285  
 

 Από τη γραµµή Λοιπές Υποχρεώσεις ποσό ευρώ 250.000 αφορά εγγυήσεις για τις µισθώσεις των Σταθµών 

εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών ( ΣΕΑ). Το αντίστοιχο ποσό για το 2016 ανέρχεται επίσης σε ευρώ 250.000. 
 

 

13 Έξοδα ανά κατηγορία 

  

01.01.2017- 

31.12.2017   

 

  

01.01.2016- 

31.12.2016   

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους - 5.237   5.237   
 

- 5.383 5.383 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  - 461   461   
 

- 358 358  

Αποσβέσεις ασώµατων 

παγίων   - 48 48  - 12 12 

Παροχές τρίτων 19.399 32.372 51.771  - 25.783 25.783 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 324.409   10.026   334.435   
 

320.000   14.337 334.338     

Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 126.905   126.905   
 

- 6.294 6.294  

Φόροι-τέλη 1.806   47.952   49.758    - 62.591 62.591 

Λοιπά 2.866   647 3.513  - 749 749 

Απόσβεση 

προκαταβολών από 

µακροπρόθεσµες 
µισθώσεις    171.717   - 171.717    195.658   - 195.658   

Σύνολο 520.197   223.649   743.846    515.658 115.508 631.167 
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14 Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) 

 

01.01.2017- 

31.12.2017 

 01.01.2016- 

31.12.2016  

Λοιπά Κέρδη/(ζηµιές) 3.289    214.293  

∆ιαγραφή Προκαταβολών για µακροπρόθεσµες 
µισθώσεις - 

 

(886.106)  

Κέρδη από µείωση Υποχρέωσης  
 - 

 

886.106  

Σύνολο 3.289    214.293  

 

 

Τα Λοιπά Κέρδη που αναγνωρίσθηκαν το 2016 αφορούν σε έσοδα προηγούµενων χρήσεων. 

Οι προσθήκες για το 2016 αφορούν σε ΦΠΑ δαπανών που έχει καταβληθεί στο πλαίσιο των µακροπρόθεσµων 

µισθώσεων. Οι διαγραφές για το 2016 αφορούν µείωση της απαίτησης µε βάση Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ 

των αντισυµβαλλοµένων µερών για µείωση του συµβατικού ανταλλάγµατος, ενώ το αντίστοιχο κέρδος αφορά 

σε µείωση υποχρεώσεων προς συνδεδεµένα µέρη. 

 

15 Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα/(έξοδα) – καθαρά 

 

 
  

01.01.2017- 

31.12.2017 

 01.01.2016- 

31.12.2016  

Έξοδα τραπεζών   (1.178)  (1.435)  

   (1.178)  (1.435)  

 

    

 

  

Έξοδα τόκων   -  (15.253)  

Έσοδα τόκων   15  93  

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) τόκων   15  (15.160)  

       

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα/(έξοδα) – 

καθαρά   (1.162) 

 

(16.595)  

 

16 Παροχές σε εργαζοµένους 

 
 

01.01.2017- 

31.12.2017 

 01.01.2016- 

31.12.2016  

Μισθοί και ηµεροµίσθια  4.087   4.302  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  1.150   1.081  

Σύνολο 5.237   5.383  

 

17 Φόρος εισοδήµατος 

 

01.01.2017-  
 01.01.2016-  

  

31.12.2017 
 31.12.2016 

Φόρος χρήσης 

 

28.462   
 

22.227 

Σύνολο 

 

28.462   
 

22.227 
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Για τη χρήση του 2011 και εντεύθεν οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης που οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους 
νόµιµους ελεγκτές υποχρεούνται να λαµβάνουν «ετήσιο πιστοποιητικό» που προβλέπεται από την 

παράγραφο 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 
Χρηµατοοικονοµικές 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 υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 

Οικονοµικών. 

Ο φόρος υπολογίζεται επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το 

οποίο θα προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας 
προέλευσης της Εταιρείας, ως εξής: 

 

  

01.01.2017-  
 

01.01.2016-  

  

31.12.2017 
 

31.12.2016 

Λογιστικά κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 95.571   
 

379.710 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες 
τοπικούς φορολογικούς συντελεστές  

 

27.715   

 

110.116 

  

Αναµορφώσεις 

 

  

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 747   

 

14.661 

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγ.χρήσεων - 
 

(102.550) 

Φορολογία στην κατάσταση αποτελεσµάτων 28.462   
 

22.227 

18 Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε δεσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις τα οποία µισθώνονται από 

τρίτους.  

 31-∆εκ-17  31-∆εκ-16  

Έως 1 έτος 4.260 
 

5.346  

Από 1-5 έτη 4.260 
 

15.830  

Σύνολο 8.520 
 

21.176  

Οι λειτουργικές µισθώσεις αφορούν ενοίκια κτιρίων και αυτοκινήτων. 

19 Μελλοντικά ελάχιστα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις 

Συνολικά µελλοντικά έσοδα µισθωµάτων από συµβόλαια λειτουργικής µίσθωσης: 
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 31-∆εκ-17  31-∆εκ-16 

Έως 1 έτος 468.600 
 

468.600 

Από 1-5 έτη 2.343.000 
 

2.343.000 

Περισσότερα από 5 έτη 7.107.099 
 

7.575.699 

Σύνολο 9.918.698 
 

10.387.298 

Η Εταιρεία, λαµβάνοντας υπόψιν την οικονοµική κατάσταση της χώρας και τη µείωση των εσόδων των 

µισθωτριών εταιρειών προέβη σε τροποποιήσεις των συµβάσεων κατά το 2016. Οι τροποποιήσεις 
αφορούν κυρίως µείωση των ετήσιων σταθερών µισθωµάτων και µετατροπή των σταθερών ετήσιων 

µισθωµάτων σε µεταβλητά µισθώµατα βάσει των εσόδων των µισθωτριών εταιρειών.  

 

20 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

α) ) Κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 

(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2859/2000 

(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α.) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων 

για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις 
χρήσεις µέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, µε την επιφύλαξη ειδικών ή 

εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις 
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Πέραν αυτών, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της 
Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών 

Χαρτοσήµου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών 

χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 

Η Εταιρεία ελέγθηκε φορολογικά βάση του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και βάση 

του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014-2016 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από 

την PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία χωρίς προσατµογές όσο αφορά το έξοδο 

φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου όπως αυτά απεικονίζονται στις Ετήσιες Χρηµατοοικοοµικές 
Καταστάσεις των ετών 2011-2016. Για την κλειόµενη χρήση 2017 ο φορολογικός έλεγχος ήδη 

διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία. Κατά 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν 

σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

β) Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 

που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τα οποία δεν αναµένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις. 

 

21 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης 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:  

    31-∆εκ-17 
 

31-∆εκ-16  

 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς 
λοιπά συνδεδεµένα µέρη   3.289 

 

3.519  



 

 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ 

ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ & 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
                                         (Ποσά σε Ευρώ) 

 

(33) / (34) 

 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από 

µητρική   124.626 

 

4.626  

 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από 

λοιπά συνδεδεµένα µέρη   340.683 

 

456.998  

   

 

 31-∆εκ-17 

 

31-∆εκ-16  

 Υποχρεώσεις σε µητρική    148.800  -  

 Υποχρεώσεις σε λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη   528.265 

 

750.491  

 Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη   593 

 

707  

22 Λοιπές σηµειώσεις 

- Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2017 ανερχόταν σε 1 άτοµο (την 31.12.2016 

ανερχόταν σε 1 άτοµο). 

- ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 

- Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2017 ανέρχονται σε ευρώ 3.500 (2016: ευρώ 3.500) 

και για την Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης  για το έτος 2017 σε ευρώ 3.000 ( 2016: ευρώ 

2.000) 

 

 

23 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ 

ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ & 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
                                         (Ποσά σε Ευρώ) 

 

(34) / (34) 

 

 

 

 

 

 

 

Κηφισιά, 29 Ιουνίου 2018 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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