
ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 1 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ         

  θμείωςθ 
  

  

  
 

31/12/2013 31/12/2012 1/1/2012 

Ε Ν Ε  Γ Θ Τ Ι Κ Ο 
  

(ΑΝΑΘΕΩΘΜΕΝΟ*) (ΑΝΑΘΕΩΘΜΕΝΟ*) 

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Ενεργθτικοφ 
   

  

Ενςϊματα Πάγια 4.1 416.821.755,85  452.692.592,32  486.753.985,59  

Άχλα Περιουςιακά τοιχεία  4.2 94.584,39  121.446,66  311.117,92  

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 4.3 267.638,91  267.486,91  262.537,31  

Σφνολο 
 

417.183.979,15  453.081.525,89  487.327.640,82  

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Ενεργητικοφ 
   

  

Αποκζματα 4.4 21.120.948,20  22.809.276,56  26.511.333,00  

Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 4.5 765.174,36  986.863,31  1.191.229,38  

Νοιπζσ Απαιτιςεισ & Προκαταβολζσ 4.6 21.491.690,89  110.079.810,51  119.931.338,23  

Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα 4.7 17.195.365,10  3.675.614,33  10.080.125,50  

Σφνολο 
 

60.573.178,55  137.551.564,71  157.714.026,11  

Σφνολο Ενεργθτικοφ 
 

477.757.157,70  590.633.090,60  645.041.666,93  

Ρ Α Θ Θ Τ Ι Κ Ο  
   

  

Κδια Κεφάλαια 
   

  

Μετόχων τησ Εταιρίασ: 
   

  

Ξετοχικό κεφάλαιο 4.8 1.494.692.579,33  1.494.692.579,33  1.494.692.579,33  

Νοιπά Αποκεματικά 4.9 2.252.639.765,35  530.480,99  530.480,99  

Ποςά προοριηόμενα για αφξθςθ του Ξετοχικοφ Μεφαλαίου 4.10 0,00  2.132.475.115,37  2.132.475.115,37  

Αποτελζςματα εισ Οζο 
 

-3.487.732.834,43  -3.488.852.146,80  -3.465.296.896,62  

Κδια Μεφάλαια  
 

259.599.510,25  138.846.028,89  162.401.279,07  

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

259.599.510,25  138.846.028,89  162.401.279,07  

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
   

  

Προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηόμενουσ 4.11 23.241.249,17  32.362.107,76  67.518.491,34  

Επιχορθγιςεισ ενςωμάτων ακινθτοποιιςεων 4.14 57.312.682,72  56.156.837,03  55.238.051,65  

Νοιπζσ προβλζψεισ 4.13 14.698.758,44  8.559.298,48  8.332.695,71  

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 4.24 36.324.449,34  31.561.896,24  29.220.693,81  

Σφνολο 
 

131.577.139,67  128.640.139,51  160.309.932,51  

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
   

  

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 4.15 43.629.954,35  66.118.706,85  53.983.878,99  

Εμπορικζσ & Νοιπζσ Τποχρεϊςεισ. 4.17 42.950.553,44   257.028.215,35  268.346.576,36  

Σφνολο 
 

86.580.507,79  323.146.922,20  322.330.455,35  

Σφνολο υποχρεϊςεων 
 

218.157.647,46  451.787.061,71  482.640.387,86  

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 
 

477.757.157,70  590.633.090,60  645.041.666,93  

    

  
*Αναπροςαρμοςμζνο μετά τθν εφαρμογι του ανακεωρθμζνου 
ΔΛΡ 19 ''Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ'' 

   

  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.  KAI ΔΙΕΤΘΤΟΩΟ  ΤΞΒΟΤΝΟ                                      ΣΟ ΞΕΝΟ ΔΙΟΙΜΘΣΙΜΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ  

 
 

                 ΙΩΑΟΟΘ Δ. ΟΙΜΟΟΟΞΟΤ            ΧΑΡΙΝΑΟ  Μ. ΟΦΙΑΟΟΠΟΤΝΟ   
 

Ο ΓΕΟ. Δ/ΟΣΘ  ΑΟΘΡ/ΙΟΟΤ ΔΤΟΑΞΙΜΟΤ & ΠΟΡΩΟ 
 
 

ΣΑΞΑΣΘ Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΩΟ ΤΠΘΡΕΙΩΟ                        Θ ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΘ ΝΟΓΙΣΘΡΙΟΤ 

            

                  ΓΕΩΡΓΙΟ Μ. ΦΡΑΓΜΑΜΘ                                                                      ΜΤΡΙΑΜΘ . ΜΤΡΞΑΟΙΔΟΤ  

  



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 2 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ       
  Σθμείωςθ 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

  
  

(ΑΝΑΘΕΩΘΜΕΝΟ*) 

Μφκλοσ εργαςιϊν 4.18 109.085.205,85  124.506.007,14  

Μόςτοσ πωλιςεων 4.19 -266.273.345,65  -325.210.727,94  

Μικτό Αποτζλεςμα 
 

-157.188.139,80  -200.704.720,80  

Ζςοδα επιχορθγιςεων για κάλυψθ κόςτουσ 
ςυγκοινωνιακοφ ζργου 4.18 143.217.201,72  156.293.330,44  

  
 

-13.970.938,08  -44.411.390,36  

Ζξοδα διοίκθςθσ 4.19 -14.045.137,66  -17.151.746,54  

Ζξοδα  διακζςεωσ 4.19 -2.954.232,64  -3.515.343,21  

Νοιπά Ζξοδα  4.20 -10.423.729,03  -9.117.725,46  

Νοιπά Ζςοδα  4.21 36.595.280,88  17.956.999,34  

Λειτουργικό Αποτζλεςμα Προ Φόρων, 
Χρηματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων. 

 
-4.798.756,53  -56.239.206,23  

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 4.22 -1.541.648,86  -932.227,90  

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 4.23 211.542,77  90.514,99  

Αποτζλεςμα  Προ Φόρων 
 

-6.128.862,62  -57.080.919,14  

Δαπάνθ / Ζςοδο Φόρου Ειςοδιματοσ 4.24 0,00  0,00  

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 4.24 -1.639.763,79  4.832.171,85  

Αποτελζςματα Μετά Από Φόρουσ (A) 
 

-7.768.626,41  -52.248.747,29  

  
  

  

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα : 
  

  

Αναλογιςτικά κζρδθ/ (ηθμίεσ) 
 

12.010.728,07  35.866.871,39  

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 4.24 -3.122.789,30  -7.173.374,28  

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (B) 
 

8.887.938,77  28.693.497,11  

  
  

  

Συγκεντρωτικά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα (Α) + (Β) 
 

1.119.312,36  -23.555.250,17  
*Αναπροςαρμοςμζνο μετά τθν εφαρμογι του 
ανακεωρθμζνου ΔΛΡ 19 ''Ραροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ''       

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.  KAI ΔΙΕΤΘΤΟΩΟ  ΤΞΒΟΤΝΟ                                      ΣΟ ΞΕΝΟ ΔΙΟΙΜΘΣΙΜΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ  

 
 

                 ΙΩΑΟΟΘ Δ. ΟΙΜΟΟΟΞΟΤ            ΧΑΡΙΝΑΟ  Μ. ΟΦΙΑΟΟΠΟΤΝΟ   
 

Ο ΓΕΟ. Δ/ΟΣΘ  ΑΟΘΡ/ΙΟΟΤ ΔΤΟΑΞΙΜΟΤ & ΠΟΡΩΟ 
 
 

ΣΑΞΑΣΘ Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΩΟ ΤΠΘΡΕΙΩΟ                        Θ ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΘ ΝΟΓΙΣΘΡΙΟΤ 

            

                  ΓΕΩΡΓΙΟ Μ. ΦΡΑΓΜΑΜΘ                                                                      ΜΤΡΙΑΜΘ . ΜΤΡΞΑΟΙΔΟΤ  

 

 

 

   
 

 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.  KAI ΔΙΕΤΘΤΟΩΟ  ΤΞΒΟΤΝΟ                                              ΣΟ ΞΕΝΟ ΔΙΟΙΜΘΣΙΜΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ  

 
                 

 ΙΩΑΟΟΘ Δ. ΟΙΜΟΟΟΞΟΤ                          ΧΑΡΙΝΑΟ  Μ. ΟΦΙΑΟΟΠΟΤΝΟ   
Ο ΓΕΟ. Δ/ΟΣΘ  ΑΟΘΡ/ΙΟΟΤ ΔΤΟΑΞΙΜΟΤ & ΠΟΡΩΟ   

 
         Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΩΟ ΤΠΘΡΕΙΩΟ                Θ ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΘ ΝΟΓΙΣΘΡΙΟΤ 

 
                 ΓΕΩΡΓΙΟ Μ. ΦΡΑΓΜΑΜΘ      ΣΑΞΑΣΘ Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ                                                                               ΜΤΡΙΑΜΘ . ΜΤΡΞΑΟΙΔΟΤ     

Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων             

    
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
Αποκεματικό 

Αποκεματικά 
Κεφάλαια 

Αποτελζςματα εισ 
νζον 

Ροςά για αφξθςθ 
μετοχικοφ 
κεφαλαίου 

Σφνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο Κατά  Δ.Λ.Ρ.  τθν 31/12/2011 
(δθμοςιευμζνο) 

 
1.494.692.579,33  129.286,64  401.194,35  -3.473.026.126,51  2.132.475.115,37  154.672.049,18  

Προςαρμογζσ ςφμφωνα με ΔΝΠ 19 
 

0,00  0,00  0,00  7.729.229,89  0,00  7.729.229,89  

Υπόλοιπο Κατά  Δ.Λ.Ρ.  τθν 31/12/2011 
(ανακεωρθμζνο) 

 
1.494.692.579,33  129.286,64  401.194,35  -3.465.296.896,62  2.132.475.115,37  162.401.279,07  

Μακαρό Αποτζλεςμα Περιόδου  1/1-31/12/2012 0,00  0,00  0,00  -52.248.747,29  0,00  -52.248.747,29  

Νοιπά ςυνολικά ειςοδιματα / (ηθμίεσ)  μετά από 
φόρουσ 

 
0,00  0,00  0,00  28.693.497,11  0,00  28.693.497,11  

Υπόλοιπο Κατά  Δ.Λ.Ρ.  τθν 31/12/2012 
 

1.494.692.579,33  129.286,64  401.194,35  -3.488.852.146,80  2.132.475.115,37  138.846.028,89  

  
      

  

Υπόλοιπο Κατά  Δ.Λ.Ρ.  τθν 31/12/2012 
(δθμοςιευμζνο) 

 
1.494.692.579,33  129.286,64  401.194,35  -3.525.082.108,20  2.132.475.115,37  102.616.067,49  

Προςαρμογζσ ςφμφωνα με ΔΝΠ 19 
 

0,00  0,00  0,00  36.229.961,40  0,00  36.229.961,40  

Υπόλοιπο Κατά  Δ.Λ.Ρ.  τθν 31/12/2012 
(ανακεωρθμζνο) 

 
1.494.692.579,33  129.286,64  401.194,35  -3.488.852.146,80  2.132.475.115,37  138.846.028,89  

Ποςά για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 
 

0,00  0,00  0,00  0,00  -2.132.475.115,37  -2.132.475.115,37  

Αποκεματικά από διαγραφθ χρεϊν βάςει 
Ο.3920/2011 

 
0,00  0,00  2.252.109.284,36  0,00  0,00  2.252.109.284,36  

Μακαρό Αποτζλεςμα Περιόδου  1/1-31/12/2013 0,00  0,00  0,00  -7.768.626,41  0,00  -7.768.626,41  

Νοιπά ςυνολικά ειςοδιματα / (ηθμίεσ)  μετά από 
φόρουσ 

 
0,00  0,00  0,00  8.887.938,77  

 
8.887.938,77  

Υπόλοιπο Κατά  Δ.Λ.Ρ.  τθν 31/12/2013 
 

1.494.692.579,33  129.286,64  2.252.510.478,71  -3.487.732.834,43  0,00  259.599.510,25  

                



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 4 

 Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν 
  

  
  

Ροςά εκφραςμζνα ςε ευρϊ 
  

  

  
 

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Αποτζλεςμα Ρρο Φόρων (Κζρδοσ / Ηθμία) 
 

-6.128.862,62  -57.080.919,14  

Πλζον / Ξείον Προςαρμογζσ για: 
  

  

Αποςβζςεισ  
 

39.208.949,29  38.978.179,06  
Απομειϊςεισ ενςϊματων και αφλων παγίων περιουςιακων 
ςτοιχείων 

  

  

Προβλζψεισ 
 

-2.981.398,63  937.090,58  

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 
 

0,00  0,00  

Αποτελζςματα (ζςοδα,ζξοδα,κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικθσ 
δραςτθριότθτασ. 

 
0,00  0,00  

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 
 

1.541.648,86  932.227,90  

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 
 

-211.542,77  -90.514,99  

Πλζον / Μείον Προςαρμογζσ για μεταβολζσ  Λογ/μϊν Κεφαλαίου 
Κίνηςησ: 

  

  

Αφξθςθ / Ξείωςθ αποκεμάτων 
 

1.688.328,36  3.702.056,44  

Αφξθςθ / Ξείωςθ Απαιτιςεων (Πλθν Επενδφςεων,Αποκεμάτων & 
Διακεςίμων)  88.809.808,57  10.055.893,79  

Αφξθςθ / Ξείωςθ Τποχρεϊςεων (Πλιν Δανειακϊν)  
 

-236.566.414,41  816.466,85  

Μείον :  
 

  

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα 
 

-1.541.648,86  -932.227,90  

Ματαβλθμζνοι φόροι  0,00  0,00  

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) Από Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ (α) 
 

-116.181.132,21  -2.681.747,41  

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ  
 

  

Αγορζσ Παγίων (Πλθρωμζσ) 
 

-3.396.879,41  -5.085.625,36  

Πωλιςεισ Παγίων /επιχορθγιςεισ(Ειςπράξεισ) 
 

85.628,86  1.277.296,21  

Αγορζσ Νοιπϊν Επενδφςεων (Πλθρωμζσ) 
 

-152,00  -4.949,60  

Σόκοι Ειςπραχκζντεσ 
 

211.542,77  90.514,99  

Σφνολο ειςροϊν/(εκροϊν) από Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ (β) 
 

-3.099.859,78  -3.722.763,76  

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ  
 

  

Ειςπράξεισ από Αφξθςθ Αποκεματικϊν 
 

131.644.897,07  0,00  

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 
 

0,00  0,00  

Ειςπράξεισ επιχορθγιςεων 
 

1.155.845,69  0,00  

Εξοφλιςεισ Δανείων 
 

0,00  0,00  

Ταμειακζσ οζσ Από Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ 
 

132.800.742,76  0,00  

Κακαρζσ Ταμειακζσ οζσ Από Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ 
 

132.800.742,76  0,00  

ΚΑΘΑΘ ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΡΕΙΟΔΟΥ ΜΕΤΘΤΩΝ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ 
(Α+Β+Γ)  13.519.750,77  -6.404.511,17  

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΝΑΞΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 
 

3.675.614,33  10.080.125,50  

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΛΘΞΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 
 

17.195.365,10  3.675.614,33  

        
 

    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.  KAI ΔΙΕΤΘΤΟΩΟ  ΤΞΒΟΤΝΟ                                      ΣΟ ΞΕΝΟ ΔΙΟΙΜΘΣΙΜΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ  

 
 

                 ΙΩΑΟΟΘ Δ. ΟΙΜΟΟΟΞΟΤ            ΧΑΡΙΝΑΟ  Μ. ΟΦΙΑΟΟΠΟΤΝΟ   
 

Ο ΓΕΟ. Δ/ΟΣΘ  ΑΟΘΡ/ΙΟΟΤ ΔΤΟΑΞΙΜΟΤ & ΠΟΡΩΟ 
 
 

ΣΑΞΑΣΘ Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΩΟ ΤΠΘΡΕΙΩΟ                        Θ ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΘ ΝΟΓΙΣΘΡΙΟΤ 

            

                  ΓΕΩΡΓΙΟ Μ. ΦΡΑΓΜΑΜΘ                                                                      ΜΤΡΙΑΜΘ . ΜΤΡΞΑΟΙΔΟΤ  
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Σθμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων.  

1. Ρλθροφορίεσ για τθν εταιρία  

1.1. Γενικζσ πλθροφορίεσ  

Προφίλ τησ Ο.Υ. Α.Ε. 

Θεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Θ εταιρεία Ο.Τ.  Α.Ε. προζκυψε από τθν ςυγχϊνευςθ των εταιρειϊν ΕΘΕΝ Α.Ε. & ΘΝΠΑΠ Α.Ε. 

με  απορρόφθςθ του τελευταίου από τθν πρϊτθ. 

Σθν 3.3.2011 δθμοςιεφτθκε ςε ΦΕΜ (τεφχοσ Αϋ- αρικμ.φφλλου 33) και τζκθκε ςε ιςχφ ο 

Ο.3920/2011 με αντικείμενο «Εξυγίανςθ, Αναδιάρκρωςθ και ανάπτυξθ των αςτικϊν 

ςυγκοινωνιϊν Περιφζρειασ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με τον οποίο θ εταιρεία 

«ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΞΙΜΩΟ ΝΕΩΦΟΡΕΙΩΟ Α.Ε. (Ε.ΘΕ.Ν.)» απορροφά τθν εταιρεία «ΘΝΕΜΣΡΟΜΙΟΘΣΑ 

ΝΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΘ ΑΘΘΟΩΟ – ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε. (Θ.Ν.Π.Α.Π.)». Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν 

παραγρ. 5α του άρκρου 1 του νόμου αυτοφ αναφζρεται ότι θ Εταιρία ΕΘΕΝ Α.Ε. τίκεται ςε 

διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ με τον ΘΝΠΑΠ Α.Ε.  με απορρόφθςθ του τελευταίου από τθν πρϊτθ. 

Ξε τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου, θ 

ΕΘΕΝ Α.Ε. μετονομάηεται ςε «ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.)». 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ςυγχϊνευςθσ καταρτίςτθκαν ιςολογιςμοί  μεταςχθματιςμοφ των δφο 

εταιρειϊν,  ςφμφωνα με τον Ο.2166/1993, με θμερομθνία ιςολογιςμοφ  τθν 04θ Ξαρτίου 

2011. Οι ιςολογιςμοί αυτοί αφοφ εγκρίκθκαν από τα Διοικθτικά υμβοφλια των εταιρειϊν, 

υποβλικθκαν  ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.),  με ςκόπο να ςυνταχκεί θ 

ζκκεςθ του άρκρου 3 παρ.2 του Ο.2166/1993 και να προχωριςουν οι διαδικαςίεσ τθσ 

ςυγχϊνευςθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον Ο.3920/2011. 

Ξε τθν Μ.Τ.Α. 28738/2638/10.6.2011 ςυντελζςτθκε θ ςυγχϊνευςθ των ανωτζρω εταιρειϊν 

ΕΘΕΝ Α.Ε. & ΘΝΠΑΠ Α.Ε.  και θ μετονομαςία τθσ νζασ ανϊνυμθσ εταιρείασ ςε Ο.Τ. Α.Ε., θ 

οποία καταχωρικθκε ςτο μθτρϊο ανωνφμων εταιρειϊν τθν 4.7.2011  με αρικμό πρωτοκόλλου 

5563 και δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΜ με θμερομθνία  5.7.2011. 
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Πραμα – Αποςτολι – όλοσ - Αρμοδιότθτεσ 

Όραμα τθσ Ο.Τ. Α.Ε.  είναι θ «επαρκήσ κάλυψη των ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν των πολιτϊν τησ 

πρωτεφουςασ με υπηρεςίεσ υψηλοφ ποιοτικοφ επιπζδου» και θ αποςτολι τθσ είναι  

«η προςφορά ςυγκοινωνιακϊν υπηρεςιϊν υψηλήσ ποιότητασ με κοινωνική ευαιςθηςία και 

ςεβαςμό ςτον πολίτη, που την εμπιςτεφεται για τισ καθημερινζσ μετακινήςεισ του».  

Ξζςα ςε αυτό το πλαίςιο, ο ρόλοσ τθσ Ο.Τ. Α.Ε.  εντοπίηεται ςτα εξισ ςθμεία: 

 Τποςτιριξθ του δικαιϊματοσ του πολίτθ για γριγορθ, αςφαλι, φκθνι και ποιοτικι 

μετακίνθςθ.  

 Ξεγιςτοποίθςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ αποδοτικότθτασ των πόρων που τθσ 

διακζτει θ πολιτεία. 

Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και του ρόλου τθσ θ Ο.Τ. Α.Ε.: 

 Εκτελεί το ςυγκοινωνιακό ζργο ςτθν περιοχι Ακθνϊν, Πειραιϊσ και Περιχϊρων με τθ 

χριςθ κερμικϊν και θλεκτροκίνθτων λεωφορείων, ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό, τον 

προγραμματιςμό και τθν κατανομι του από το Οργανιςμό Αςτικϊν υγκοινωνιϊν 

Ακθνϊν (ΟΑΑ). 

 Ματαρτίηει επιχειρθςιακά ςχζδια και τα υποβάλλει για ζγκριςθ ςτον ΟΑΑ 

 Ξελετά, επιλφει και γενικά αντιμετωπίηει κάκε πρόβλθμα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ 

ςυγκοινωνιακοφ ζργου και υποβάλλει προτάςεισ προσ τον ΟΑΑ για τθ βελτίωςθ του 

προςφερόμενου ςυγκοινωνιακοφ ζργου και τθν επίλυςθ γενικότερων προβλθμάτων 

ςυγκοινωνιακισ πολιτικισ. 

 Προμθκεφεται, ςυντθρεί, επιςκευάηει και χρθςιμοποιεί το απαραίτθτο τροχαίο και 

λοιπό υλικό. 

 Ξελετά, καταςκευάηει ςυντθρεί και αξιοποιεί τισ εγκαταςτάςεισ  εξυπθρζτθςθσ του 

ςυγκοινωνιακοφ ζργου. 

 Οργανϊνει, καταςκευάηει και εκμεταλλεφεται ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ. 

 Αξιοποιεί και εκμεταλλεφεται τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία. 
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Ιςτορικό Δραςτθριότθτασ 

Θ Ο.Τ. Α.Ε. αποτελεί τθ φυςικι ςυνζχεια όλων των προθγοφμενων φορζων που εκτελοφςαν 

ςυγκοινωνιακό ζργο ςτθν Ακινα με κερμικά λεωφορεία και τρόλλεχ. 

Σο 1952, οι ιδιϊτεσ λεωφορειοφχοι οργάνωςαν ζξι Μοινά Σαμεία Εκμετάλλευςθσ Νεωφορείων 

(Μ.Σ.Ε.Ν.). Σο κακζνα απ’ αυτά λειτουργοφςε ςε ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ και για λόγουσ 

ιςότθτασ ακολουκείτο θ αρχι τθσ εξίςωςθσ χιλιομζτρων και ειςπράξεων. Σαυτόχρονα, 

δθμιουργικθκαν και ζξι χϊροι ςτάκμευςθσ χωρίσ όμωσ ςυνεργεία ςυντιρθςθσ. 

Σο 1961 ιδρφκθκε θ πρϊτθ κρατικι εταιρεία αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν με τθν επωνυμία Αςτικζσ 

υγκοινωνίεσ Περιοχισ Ακθνϊν (Α..Π.Α.), γνωςτι και ωσ 7ο Μ.Σ.Ε.Ν., ςτθν οποία 

παραχωρικθκαν ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ εξυπθρζτθςθσ, μεςαίασ όμωσ οικονομικισ 

αποδοτικότθτασ. Θ Α..Π.Α. δθμιοφργθςε ςτο Βοτανικό δικό τθσ αποκλειςτικό χϊρο 

ςτάκμευςθσ και οργανωμζνο ςυνεργείο ςυντιρθςθσ. 

Σο 1968 ενϊκθκαν τα ζξι Μ.Σ.Ε.Ν. και δθμιουργικθκε το Ε.Μ.Σ.Ε.Ν., ενϊ τα ζξι Μ.Σ.Ε.Ν. 

διατιρθςαν τθν αυτοδυναμία τουσ και λειτουργοφςαν ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ το κακζνα με 

τθν ίδια περί εξίςωςθσ αρχι. Σθν εποχι αυτι τα Μ.Σ.Ε.Ν. αρχίηουν να παρουςιάηουν μείωςθ 

κερδϊν.  

Σο 1970 τα διογκοφμενα οικονομικά και οργανωτικά προβλιματα του ςυςτιματοσ οδθγοφν 

ςτθν ιδζα τθσ ενοποίθςθσ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν και το τότε Τπουργείο υγκοινωνιϊν 

ανακζτει μελζτθ για τθν "Οργάνωςθ των Αςτικϊν υγκοινωνιϊν τθσ περιοχισ Πρωτευοφςθσ 

υπό Ενιαίο Φορζα" κάτω από τθν επίβλεψθ του Ε.Μ.Σ.Ε.Ν. Θ μελζτθ εκείνθ κατζδειξε τθν 

ορκότθτα του μακροπρόκεςμου ςτόχου τθσ ενοποίθςθσ και πρότεινε μια εξελικτικι πορεία 

προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Σο 1977 αφαιρζκθκαν όλεσ οι άδειεσ λειτουργίασ Αςτικισ υγκοινωνίασ από τουσ μετόχουσ του 

Ε.Μ.Σ.Ε.Ν. και ςτθ κζςθ του με το Οόμο 588/77 δθμιουργείται μια ανϊνυμθ κρατικι εταιρεία με 

τθν επωνυμία Επιχείρθςθ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν (Ε.Α..). Ξε τον ίδιο νόμο καταργείται ο 

Ο.Ε.Α.. και ιδρφεται ο Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν (Ο.Α..), ο οποίοσ ζχει ωσ ςκοπό το 

ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό και τθν εποπτεία του όλου ςυςτιματοσ ςυγκοινωνιϊν τθσ 

Πρωτεφουςασ. 

Σο 1992 με το νόμο 2078 καταργείται θ Ε.Α.. και θ εκτζλεςθ του ςυγκοινωνιακοφ ζργου με 

κερμικά λεωφορεία ανατίκεται ςε υγκοινωνιακζσ Επιχειριςεισ (.Ε.Π.) μζλθ των οποίων είναι 

υποχρεωτικϊσ φυςικά πρόςωπα ςτα οποία παραχωρείται θ άδεια κυκλοφορίασ των 

λεωφορείων.  

τα τζλθ του 1993 θ εκτζλεςθ του ςυγκοινωνιακοφ ζργου με κερμικά λεωφορεία  περιζρχεται 

ξανά ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο. Ξε το Ο.2175/93 διαλφονται και κζτονται υπό εκκακάριςθ οι 8  
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.ΕΠ και ιδρφεται θ Ανϊνυμθ Εταιρεία Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Ακθνϊν (ΟΑΑ Α.Ε.) 

ωσ Οομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου, ωσ κακολικόσ διάδοχοσ του Ο.Α.. και των 

αρμοδιοτιτων του και ωσ εξ ολοκλιρου Μρατικι Επιχείρθςθ εφαρμόηουςα τισ αρχζσ τισ 

ιδιωτικισ οικονομίασ και λειτουργοφςα για το Δθμόςιο ςυμφζρον υπό τθν εποπτεία και τον  

ζλεγχο του Τπουργείου Ξεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. Ο ΟΑΑ κατ’ εφαρμογι των διατάξεων 

του ίδιου νόμου ιδρφει τθν Εταιρεία Θερμικϊν Νεωφορείων (ΕΘΕΝ) ςτθν οποία ανακζτει τθν  

εκτζλεςθ του ςυγκοινωνιακοφ ζργου μεταφζροντασ ςε αυτι το ςτόλο των λεωφορείων και το 

προςωπικό.  Θ ΕΘΕΝ ιδρφκθκε τθν 1θ Ιουλίου 1994 με τθν υπ’ αρικμό 7687/94 απόφαςθ του 

Οομάρχθ Πειραιά, καταχωρικθκε τθν 1/7/94 ςτο Ξθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ 

Οομαρχίασ Πειραιά και πιρε Αρικμό Ξθτρϊου 31381/02/8/94/206 (ΦΕΜ Ανωνφμων Εταιρειϊν 

4367/21-7-94).  

Από το Δεκζμβριο του 1998 με τθ δθμοςίευςθ του Οόμου 2669/98 οι Αςτικζσ υγκοινωνίεσ τθσ 

περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ και Περιχϊρων μπαίνουν ςε νζα φάςθ. Ο ςχεδιαςμόσ, ο 

προγραμματιςμόσ, θ οργάνωςθ, ο ςυντονιςμόσ, ο ζλεγχοσ, και θ παροχι του υγκοινωνιακοφ 

Ζργου όλων των Ξζςων Ξαηικισ Ξεταφοράσ (επίγειων και υπόγειων) ανικουν ςτον ΟΑΑ, 

ενϊ θ εκτζλεςθ του υγκοινωνιακοφ Ζργου με λεωφορεία, τρόλεϊ, θλεκτρικό ςιδθρόδρομο 

ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του ΟΑΑ διενεργείται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με αυτόν 

(ΕΦΕ) Εκτελεςτικοφσ Φορείσ υγκοινωνιακοφ Ζργου (ΕΘΕΝ Α.Ε., Θ.Ν.Π.Α.Π. Α.Ε., Θ..Α.Π. Α.Ε.), 

οι οποίοι αποτελοφν και τισ κυγατρικζσ του εταιρείεσ. 

Σον Δεκζμβριο του 2004 ψθφίςτθκε ο Οόμοσ 3297 που ορίηει ότι θ εκτζλεςθ του 

ςυγκοινωνιακοφ ζργου με τα Ξζςα Ξαηικισ Ξεταφοράσ διενεργείται από τουσ Εκτελεςτικοφσ 

Φορείσ υγκοινωνιακοφ Ζργου (ΕΘΕΝ, Θ.Ν.Π.Α.Π., Θ..Α.Π. ) και τισ Εταιρείεσ Παροχισ 

υγκοινωνιακοφ Ζργου (ΑΞΕΝ, ΣΡΑΞ, ΠΡΟΑΣΙΑΜΟ) οι οποίεσ με τον πρόςφατο Οόμο 

3297/2004 ζχουν υπαχκεί ςτθν οικονομικι και ςυντονιςτικι εποπτεία του ΟΑΑ. Οι 

Εκτελεςτικοί Φορείσ υγκοινωνιακοφ Ζργου ςυντονίηονται και ελζγχονται από τον ΟΑΑ, 

αποτελοφν Οομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου που υπθρετοφν ςκοποφσ Μοινισ Ωφελείασ και 

λειτουργοφν με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ. 

Σθν 3.3.2011 δθμοςιεφτθκε ςε ΦΕΜ (τεφχοσ Αϋ- αρικμ.φφλλου 33) και τζκθκε ςε ιςχφ ο 

Ο.3920/2011 με αντικείμενο «Εξυγίανςθ, Αναδιάρκρωςθ και ανάπτυξθ των αςτικϊν 

ςυγκοινωνιϊν Περιφζρειασ Ατιικισ και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με τον οποίο θ εταιρεία 

«ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΞΙΜΩΟ ΝΕΩΦΟΡΕΙΩΟ Α.Ε. (Ε.ΘΕ.Ν.)» απορροφά τθν εταιρεία «ΘΝΕΜΣΡΟΜΙΟΘΣΑ 

ΝΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΘ ΑΘΘΟΩΟ – ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε. (Θ.Ν.Π.Α.Π.)». Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν 

παραγρ. 5α του άρκρου 1 του νόμου αυτοφ αναφζρεται ότι θ Εταιρία ΕΘΕΝ Α.Ε. τίκεται ςε 

διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ με τον ΘΝΠΑΠ Α.Ε.  με απορρόφθςθ του τελευταίου από τθν πρϊτθ. 
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Ξε τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου, θ 

ΕΘΕΝ Α.Ε. μετονομάηεται ςε «ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.)». 

υνοπτικά οι βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν εταιρεία ζχουν ωσ εξισ:  

 
 

 

 

 

1.2. Αντικείμενο εργαςιϊν 

 
Θ Ο.Τ. υπάγεται ςτο ν. 3429/ 2005 (ΦΕΜ 314 Αϋ).  Θ λειτουργία, οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ 

Εταιρείασ διζπεται από τα άρκρα 2, 3 και 4 του ν. 3429/2005.Θ  εταιρεία ςυνάπτει τισ 

ςυμβάςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3581/2007 (ΦΕΜ 140 Αϋ) κατά τα προβλεπόμενα 

ςτθν παρ. 4 του άρκρου 1 του ωσ άνω ν. 3581/2007.   

Βάςει του καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ ο ςκοπόσ τθσ  είναι θ εκτζλεςθ και εκμετάλλευςθ του 

ςυγκοινωνιακοφ ζργου με κερμικά λεωφορεία και τρόλλεχ για τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Α..Α. 

Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςκοποφ θ εταιρεία μπορεί: 

 

1. Οα προμθκεφεται, να μιςκϊνει ι να χρθςιδανείηεται τισ αναγκαίεσ εγκαταςτάςεισ 

(αμαξοςτάςια, ςυνεργεία κ.λπ.) και το προσ εκμετάλλευςθ απαιτοφμενο τροχαίο 

υλικό, κακϊσ και να προβαίνει ςτθ δθμιουργία των αναγκαίων εγκαταςτάςεων 

ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν και εν γζνει υποςτιριξθσ αυτοφ, για τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςυγκοινωνιακϊν αναγκϊν ςτθν περιοχι Ακθνϊν-Πειραιϊσ και περιχϊρων. 

φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου  

Πρόεδροσ  & ΟΙΜΟΟΟΞΟΤ  

Διευκφνων φμβουλοσ ΙΩΑΟΟΘ  

Ξζλοσ ΠΑΣΡΙΜΑΝΑΜΘ ΙΩΑΟΟΘ  

Ξζλοσ ΑΡΒΑΟΙΣΑΜΘ ΟΙΜΟΝΑΟ  

Ξζλοσ ΜΑΗΑΜΟ ΝΑΞΠΡΟ  

Ξζλοσ ΠΑΠΑΒΑΙΝΕΙΟΤ ΠΑΡΑΜΕΤΑ  

Ξζλοσ ΟΦΙΑΟΟΠΟΤΝΟ ΧΑΡΙΝΑΟ  

Ορκωτόσ  Ελεγκτισ  ΜΟΤΣΡΑ ΓΡΘΓΟΡΘ 

   
Ελεγκτικι Εταιρία 

 ΔΙΕΘΟΘ ΕΝΕΓΜΣΙΜΘ Α.Ε.Ο.Ε.Ν. 
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2. Οα ςυμμετζχει ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ με όμοιο ι παρεμφερι ςκοπό, 

οποιουδιποτε εταιρικοφ τφπου. 

3. Οα ςυνεργάηεται με οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο με οποιοδιποτε τρόπο. 

4. Οα ιδρφει υποκαταςτιματα ι πρακτορεία ι γραφεία οπουδιποτε. 

5. Οα αντιπροςωπεφει οποιαδιποτε επιχείρθςθ θμεδαπι ι αλλοδαπι με όμοιο ι με 

παρεμφερι ςκοπό. 

6. Οα εκτελεί τα προγραμματιςμζνα δρομολόγια που κακορίηει ο Ο.Α..Α. 

7. Οα προμθκεφεται ανταλλακτικά και υλικά για τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι 

λεωφορείων. 

8. Οα καταςκευάηει ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό του Ο.Α..Α. 

9. Οα διακζτει με οποιονδιποτε τρόπο τουσ χϊρουσ των λεωφορείων και των εν γζνει 

εγκαταςτάςεων τθσ ςε τρίτουσ για διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ. 

10. Οα εκμιςκϊνει ςε τρίτουσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, λεωφορεία με ι χωρίσ τον 

οδθγό τουσ, για τθν πραγματοποίθςθ ειδικϊν δρομολογίων για τθν εξυπθρζτθςθ 

ειδικϊν αναγκϊν τουσ. 

11. Οα ειςθγείται ςτον Ο.Α..Α. αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα για το 

ςυγκοινωνιακό τομζα που αναλαμβάνει. 

12. Οα μεριμνά για κάκε δραςτθριότθτα που κα τείνει προσ τθν επίτευξθ του παραπάνω 

ςκοποφ. 

13. Οα αςκεί εργαςίεσ υνεργείου επιςκευισ και ελζγχου του τροχαίου υλικοφ τθσ, 

ςτακμοφσ αυτοκινιτων και ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ των αυτοκινιτων με καφςιμα και 

λιπαντικά.    

14. Ματάρτιςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και ετιςιου προχπολογιςμοφ εκμετάλλευςθσ  και 

υποβολι τουσ για ζγκριςθ ςτον ΟΑΑ. 

15. Οα ανακζτει ςε τρίτουσ κάκε είδουσ προμικειεσ, υπθρεςίεσ και ζργα που εκτελοφνται 

από τισ εταιρείεσ αυτζσ και ιδίωσ τθν εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςθ των χϊρων και 

μζςων αρμοδιότθτάσ τθσ για διαφθμιςτικζσ προβολζσ, των λογιςτικϊν υπθρεςιϊν, ςτισ 

οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι νομικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ.  

16. Οα αξιοποιεί με κάκε τρόπο τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία τουσ και ιδίωσ να 

εκμιςκϊνει εγκαταςτάςεισ ςε τρίτουσ για τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ και να πωλεί ακίνθτα και τροχαίο υλικό, υπό τθν  προχπόκεςθ ότι δεν 

επθρεάηεται αρνθτικά θ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ εταιρείασ.2. Πλαίςιο 

κατάρτιςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων  
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2.1. Ραρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων  

 
Οι  ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ  τθσ Ο.Τ.  Α.Ε. (εφεξισ  οι «Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ») 

για τθν χριςθ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, δθλαδι το 

νόμιςμα του πρωτεφοντοσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο λειτουργεί θ Εταιρία.  

Όλα τα ποςά παρουςιάηονται ςε Ευρϊ εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά. 
 

2.2. Ζγκριςθ οικονομικϊν καταςτάςεων  

Οι οικονομικζσ  καταςτάςεισ τθσ ΟΤ. Α.Ε. για τθν χριςθ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013, 

εγκρίκθκαν για ζκδοςθ με τθν απόφαςθ 75/21.05.2014 του Διοικθτικοφ υμβουλίου και 

τελοφν υπό τθν οριςτικι ζγκριςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Ξετόχων.  

2.3  Ακολουκοφμενεσ Λογιςτικζσ Αρχζσ 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/01/2013 - 31/12/2013 ζχουν καταρτιςκεί 

βάςει των ιδίων λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων, οι οποίεσ ακολουκικθκαν για τθν κατάρτιςθ 

των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012, με 

εξαίρεςθ τθν αλλαγι που αναλφουμε ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

 
2.3.1.Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ και γνωςτοποιιςεισ 
 
α) Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ 
 

 ΔΛΡ 19 Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ (τροποποίθςθ) 
Αυτι θ τροποποίθςθ επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ των 
κακοριςμζνων παροχϊν και των παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία (κατάργθςθ τθσ 
μεκόδου του περικωρίου), κακϊσ και ςτισ γνωςτοποιιςεισ όλων των παροχϊν ςε 
εργαηομζνουσ. Οι βαςικζσ αλλαγζσ αφοροφν κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ των αναλογιςτικϊν 
κερδϊν και ηθμιϊν, ςτθν αναγνϊριςθ του κόςτουσ προχπθρεςίασ/ περικοπϊν, ςτθν 
επιμζτρθςθ του εξόδου ςυντάξεων, ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ, ςτο χειριςμό των 
εξόδων και των φόρων που ςχετίηονται με τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, 
κακϊσ και ςτθ διάκριςθ μεταξφ «βραχυπρόκεςμων» και «λοιπϊν μακροπρόκεςμων" 
παροχϊν.  

 
Θ Εταιρεία από τθν 1 Ιανουαρίου 2013 εφάρμοςε το τροποποιθμζνο ΔΝΠ 19 «Παροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ» ςχετικά με τθν άμεςθ αναγνϊριςθ των μθ αναγνωριςμζνων 
αναλογιςτικϊν κερδϊν ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα των αντίςτοιχων χριςεων. Ξε τθν 
εφαρμογι αυτι αναπροςαρμόςτθκαν τα ίδια κεφάλαια, οι προβλζψεισ για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ και οι αναβαλλόμενθ φορολογία τθσ Εταιρείασ των προθγοφμενων χριςεων 
ωσ εξισ: 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  31.12.2012  1.1.2012 

     
Αρχικό υπόλοιπο (δθμοςιευμζνο)  102.616.067,49  154.672.049,18 
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Επίδραςθ υιοκζτθςθσ 
ανακεωρθμζνου ΔΝΠ 19  45.287.451,75  9.661.537,36 
Επίδραςθ αναβαλλόμενου φόρου  (9.057.490,35)  (1.932.307,47) 

Αναμορφωμζνο υπόλοιπο  138.846.028,89  162.401.279,07 

 

  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ 

 
31.12.2012  1.1.2012 

     
Αρχικό υπόλοιπο (δθμοςιευμζνο)  77.649.559,51  77.180.028,70 
Επίδραςθ υιοκζτθςθσ ανακεωρθμζνου 
ΔΝΠ 19 

 
(45.287.451,75)  (9.661.537,36) 

Αναμορφωμζνο υπόλοιπο  32.362.107,76  67.518.491,34 

 

 

 

 

 

 

2.4. Νζα πρότυπα και διερμθνείεσ  

 

Οζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και είναι υποχρεωτικισ 

εφαρμογισ για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 ι 

μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν 

των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται παρακάτω.  

 

Νζα πρότυπα, τροποποιήςεισ προτφπων και διερμηνείεσ: υγκεκριμζνα νζα πρότυπα, 
τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα.  

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 

ΔΛΡ 1 (Τροποποίθςθ) «Ραρουςίαςθ Οικονομικϊν Καταςτάςεων» 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να διαχωρίςουν τα ςτοιχεία που 
παρουςιάηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ςε δφο ομάδεσ, με βάςθ το αν αυτά ςτο 
μζλλον είναι πικανό να μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα χριςεωσ ι όχι. 

ΔΛΡ 19 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ ςε Εργαηομζνουσ» 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ του 
κόςτουσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν και των παροχϊν εξόδου από τθν 
υπθρεςία (κατάργθςθ τθσ μεκόδου του περικωρίου), κακϊσ και ςτισ γνωςτοποιιςεισ όλων των 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΗ 

 31.12.2012  1.1.2012 

     
Αρχικό υπόλοιπο (δθμοςιευμζνο)  22.504.405,89  27.288.386,34 
Επίδραςθ υιοκζτθςθσ ανακεωρθμζνου 
ΔΝΠ 19  9.057.490,35  1.932.307,47 

Αναμορφωμζνο υπόλοιπο  31.561.896,24  29.220.693,81 
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παροχϊν ςε εργαηομζνουσ. Οι βαςικζσ αλλαγζσ αφοροφν κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ των 
αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν, ςτθν αναγνϊριςθ του κόςτουσ προχπθρεςίασ/ περικοπϊν, 
ςτθν επιμζτρθςθ του εξόδου ςυντάξεων, ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ, ςτο χειριςμό των 
εξόδων και των φόρων που ςχετίηονται με τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, κακϊσ 
και ςτθ διάκριςθ μεταξφ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων παροχϊν. 

ΔΛΡ 12 (Τροποποίθςθ) «Φόροι ειςοδιματοσ» 

Θ τροποποίθςθ του ΔΝΠ 12 παρζχει μια πρακτικι μζκοδο για τθν επιμζτρθςθ των 
αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων και αναβαλλόμενων φορολογικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων όταν επενδυτικά ακίνθτα επιμετρϊνται με τθ μζκοδο εφλογθσ αξίασ ςφμφωνα με το 
ΔΝΠ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα». 

ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ Εφλογθσ Αξίασ» 

Σο ΔΠΧΑ 13 παρζχει νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τισ 
απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ. Οι απαιτιςεισ του προτφπου δεν διευρφνουν τθ χριςθ των 
εφλογων αξιϊν αλλά παρζχουν διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι τουσ ςε περίπτωςθ που θ 
χριςθ τουσ επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Σο ΔΠΧΑ 13 παρζχει ακριβι οριςμό 
τθσ εφλογθσ αξίασ, κακϊσ και οδθγίεσ αναφορικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τισ 
απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ, ανεξάρτθτα από το πρότυπο με βάςθ το οποίο γίνεται χριςθ 
των εφλογων αξιϊν. Επιπλζον, οι απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ ζχουν διευρυνκεί και 
καλφπτουν όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ που επιμετροφνται ςτθν εφλογθ 
αξία και όχι μόνο τα χρθματοοικονομικά. 

ΔΡΧΑ 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Σο ΔΝΠ δθμοςίευςε αυτι τθν τροποποίθςθ προκειμζνου να ςυμπεριλάβει επιπλζον 
πλθροφόρθςθ θ οποία κα βοθκιςει τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων μίασ 
οικονομικισ οντότθτασ να αξιολογιςουν τθν επίδραςθ ι τθν πικανι επίδραςθ που κα ζχουν οι 
ςυμφωνίεσ για διακανονιςμό χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ για ςυμψθφιςμό που ςχετίηεται με αναγνωριςμζνα 
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ, ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ 
οικονομικισ οντότθτασ. 

ΕΔΔΡΧΑ 20 «Δαπάνεσ απογφμνωςθσ υπαίκριων ορυχείων κατά το ςτάδιο τθσ παραγωγισ» 

Αυτι θ διερμθνεία παρζχει κακοδιγθςθ για τθ λογιςτικοποίθςθ των δαπανϊν τθσ 
απομάκρυνςθσ των ςτείρων υπερκείμενων («απογφμωνςθ») κατά το ςτάδιο τθσ παραγωγισ 
ενόσ ορυχείου. Βάςει αυτισ τθσ διερμθνείασ, οι μεταλλευτικζσ οικονομικζσ οντότθτεσ πικανϊσ 
να χρειαςτεί να διαγράψουν ςτα αποτελζςματα εισ νζον τθσ ζναρξθσ τθσ περιόδου τισ ιδθ 
κεφαλαιοποιθμζνεσ δαπάνεσ απογφμνωςθσ των ορυχείων οι οποίεσ δεν μποροφν να 
αποδοκοφν ςε ζνα αναγνωρίςιμο ςυςτατικό ενόσ αποκζματοσ μεταλλεφματοσ (“ore body”). Θ 
διερμθνεία ζχει εφαρμογι μόνο ςε δαπάνεσ υπαίκριων ορυχείων και όχι ςε υπόγεια ορυχεία ι 
ςε δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. 

Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων 
βελτιϊςεων για το 2011 του ΣΔΛΡ (Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςτα 
ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΔΝΠ 
που δθμοςιεφτθκε τον Ξάιο 2012. 
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ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςη των οικονομικϊν καταςτάςεων» 

Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ για τθ 
ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ όταν μια οικονομικι οντότθτα ςυντάςςει ζναν επιπλζον ιςολογιςμό 
είτε (α) όπωσ απαιτείται από το ΔΝΠ 8 «Νογιςτικζσ πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν 
εκτιμιςεων και λάκθ» είτε (β) εκελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενςϊματα πάγια» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ τα ανταλλακτικά και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθσ 
ταξινομοφνται ωσ ενςϊματα πάγια και όχι ωσ αποκζματα όταν πλθροφν τον οριςμό των 
ενςϊματων παγίων, δθλαδι όταν χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερεσ από μία περίοδο. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςη» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τθ διανομι 
αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα και ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τα ζξοδα 
ςυναλλαγϊν απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ αναγνωρίηεται ςτθν κακαρι κζςθ, ςφμφωνα με το 
ΔΝΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςη χρηματοοικονομική αναφορά» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ για τα περιουςιακά ςτοιχεία και 
υποχρεϊςεισ των τομζων ςτθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά, ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 
8 «Νειτουργικοί τομείσ». 

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από 1 
Ιανουαρίου 2014 

ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2015) 

Σο ΔΠΧΑ 9 αποτελεί τθν πρϊτθ φάςθ ςτο ζργο του ΔΝΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν 
Προτφπων) για τθν αντικατάςταςθ του ΔΝΠ 39 και αναφζρεται ςτθν ταξινόμθςθ και 
επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν 
υποχρεϊςεων. Σο ΔΝΠ ςτισ επόμενεσ φάςεισ του ζργου κα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 ζτςι ϊςτε να 
προςτεκοφν νζεσ απαιτιςεισ για τθν απομείωςθ τθσ αξίασ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 
εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Σο ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί 
να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
Ξόνο όταν υιοκετθκεί, ο Όμιλοσ κα αποφαςίςει εάν κα εφαρμόςει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από 
τθν 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ και τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 9, 
ΔΡΧΑ 7 και ΔΛΡ 39» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 
τθν 1θ Ιανουαρίου 2015) 

Σο ΔΝΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν Προτφπων) εξζδωςε το ΔΠΧΑ 9 Νογιςτικι 
Αντιςτάκμιςθσ, τθν τρίτθ φάςθ ςτο ζργο αντικατάςταςθσ του ΔΝΠ 39, το οποίο κακιερϊνει μία 
προςζγγιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ 
και αδυναμίεσ ςτο τρζχων μοντζλο του ΔΝΠ 39. Θ δεφτερθ τροποποίθςθ απαιτεί να 
αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα οι αλλαγζσ ςτθν εφλογθ αξία μίασ 
υποχρζωςθσ τθσ οντότθτασ θ οποία οφείλεται ςε αλλαγζσ του πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ ίδιασ 
τθσ οντότθτασ και θ τρίτθ τροποποίθςθ αφαιρεί τθν υποχρεωτικι θμερομθνία εφαρμογισ του 
ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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ΔΡΧΑ 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ 
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2015) 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί επιπλζον γνωςτοποιιςεισ κατά τθν μετάβαςθ από το ΔΝΠ 39 ςτο ΔΠΧΑ 
9. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΡ 32 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ 
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014) 

Αυτι θ τροποποίθςθ ςτισ οδθγίεσ εφαρμογισ του ΔΝΠ 32 παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με 
κάποιεσ απαιτιςεισ για τον ςυμψθφιςμό χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. 

Ομάδα προτφπων ςχετικά με ενοποίθςθ και από κοινοφ ςυμφωνίεσ (εφαρμόηονται ςτισ 
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014) 

Σο ΔΝΠ δθμοςίευςε πζντε νζα πρότυπα ςχετικά με ενοποίθςθ και τισ από κοινοφ ςυμφωνίεσ: 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΝΠ 27 (Σροποποίθςθ), ΔΝΠ 28 (Σροποποίθςθ). Αυτά τα πρότυπα 
εφαρμόηονται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 
2014. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι τουσ μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοςτοφν και τα πζντε 
αυτά πρότυπα. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των νζων 
προτφπων ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Οι κυριότεροι όροι των προτφπων 
είναι οι εξισ:  

ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Σο ΔΠΧΑ 10 αντικακιςτά ςτο ςφνολό τουσ τισ οδθγίεσ αναφορικά με τον ζλεγχο και τθν 
ενοποίθςθ, που παρζχονται ςτο ΔΝΠ 27 και ςτο SIC 12. Σο νζο πρότυπο αλλάηει τον οριςμό του 
ελζγχου ωσ κακοριςτικοφ παράγοντα προκειμζνου να αποφαςιςτεί εάν μια οικονομικι 
οντότθτα κα πρζπει να ενοποιείται. Σο πρότυπο παρζχει εκτεταμζνεσ διευκρινίςεισ που 
υπαγορεφουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ κατά τουσ οποίουσ μία οικονομικι οντότθτα 
(επενδυτισ) μπορεί να ελζγχει μία άλλθ οικονομικι οντότθτα (επζνδυςθ). Ο ανακεωρθμζνοσ 
οριςμόσ του ελζγχου εςτιάηει ςτθν ανάγκθ να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (θ δυνατότθτα 
να κατευκφνονται οι δραςτθριότθτεσ που επθρεάηουν ςθμαντικά τισ αποδόςεισ) και οι 
μεταβλθτζσ αποδόςεισ (κετικζσ, αρνθτικζσ ι και τα δφο) προκειμζνου να υπάρχει ζλεγχοσ. Σα 
νζο πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ αναφορικά με ςυμμετοχικά δικαιϊματα και 
δικαιϊματα άςκθςθσ βζτο (protective rights), κακϊσ επίςθσ και αναφορικά με ςχζςεισ 
πρακτόρευςθσ / πρακτορευομζνου. 

ΔΡΧΑ 11 «Από κοινοφ Συμφωνίεσ» 

Σο ΔΠΧΑ 11 παρζχει μια πιο ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των από κοινοφ ςυμφωνιϊν εςτιάηοντασ 
ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, παρά ςτθ νομικι τουσ μορφι. Οι τφποι των ςυμφωνιϊν 
περιορίηονται ςε δφο: από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ και κοινοπραξίεσ. Θ μζκοδοσ 
τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ δεν είναι πλζον επιτρεπτι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςε κοινοπραξίεσ 
εφαρμόηουν υποχρεωτικά τθν ενοποίθςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι οικονομικζσ 
οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμόηουν 
παρόμοιο λογιςτικό χειριςμό με αυτόν που εφαρμόηουν επί του παρόντοσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε 
από κοινοφ ελεγχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία ι ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 
Σο πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ 
ςυμφωνίεσ, χωρίσ να υπάρχει από κοινοφ ζλεγχοσ. 
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ΔΡΧΑ 12 «Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ» 

Σο ΔΠΧΑ 12 αναφζρεται ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ μιασ οικονομικισ οντότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ςθμαντικϊν κρίςεων και υποκζςεων, οι οποίεσ επιτρζπουν ςτουσ 
αναγνϊςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογιςουν τθ φφςθ, τουσ κινδφνουσ και τισ 
οικονομικζσ επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςε 
κυγατρικζσ, ςυγγενείσ, από κοινοφ ςυμφωνίεσ και μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ 
(structured entities). Ξία οικονομικι οντότθτα ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε κάποιεσ ι όλεσ 
από τισ παραπάνω γνωςτοποιιςεισ χωρίσ να είναι υποχρεωμζνθ να εφαρμόςει το ΔΠΧΑ 12 ςτο 
ςφνολό του, ι το ΔΠΧΑ 10 ι 11 ι τα τροποποιθμζνα ΔΝΠ 27 ι 28. 

ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Σο Πρότυπο αυτό δθμοςιεφκθκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και ςε ςυνδυαςμό, τα δφο 
πρότυπα αντικακιςτοφν το ΔΝΠ 27 «Ενοποιημζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Σο 
τροποποιθμζνο ΔΝΠ 27 ορίηει το λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ 
αναφορικά με τισ ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ όταν μία οικονομικι 
οντότθτα ετοιμάηει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Παράλλθλα, το υμβοφλιο μετζφερε 
ςτο ΔΝΠ 27 όρουσ του ΔΝΠ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειρήςεισ» και του ΔΝΠ 31 
«Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ» που αφοροφν τισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

ΔΛΡ 28 (Τροποποίθςθ) «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» 

Σο ΔΝΠ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειρήςεισ και Κοινοπραξίεσ» αντικακιςτά το ΔΝΠ 28 
«Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειρήςεισ». Ο ςκοπόσ αυτοφ του Προτφπου είναι να ορίςει τον 
λογιςτικό χειριςμό αναφορικά με τισ επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και να παρακζςει 
τισ απαιτιςεισ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ κατά τθ λογιςτικι των 
επενδφςεων ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ, όπωσ προκφπτει από τθ δθμοςίευςθ του ΔΠΧΑ 11. 

ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 11 και ΔΡΧΑ 12 (Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 
από κοινοφ ςυμφωνίεσ και γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ: 
Οδθγίεσ μετάβαςθσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 
τθν 1θ Ιανουαρίου 2014) 

H τροποποίθςθ ςτισ οδθγίεσ μετάβαςθσ των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά 
με τισ οδθγίεσ μετάβαςθσ ςτο ΔΠΧΑ 10 και περιορίηει τισ απαιτιςεισ για παροχι ςυγκριτικισ 
πλθροφόρθςθσ ςτισ γνωςτοποιιςεισ του ΔΠΧΑ 12 μόνο για τθν περίοδο που προθγείται άμεςα 
τθσ πρϊτθσ ετιςιασ περιόδου κατά τθν οποία εφαρμόηεται το ΔΠΧΑ 12. υγκριτικι 
πλθροφόρθςθ για γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με ςυμμετοχζσ ςε μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ 
οντότθτεσ (structured entities) δεν απαιτείται. 

ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ) «Εταιρείεσ Επενδφςεων» (εφαρμόηεται ςτισ 
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014) 

Θ τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 10 ορίηει μία εταιρεία επενδφςεων και παρζχει μία εξαίρεςθ από τθν 
ενοποίθςθ. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιεσ εταιρείεσ που πλθροφν τον οριςμό των 
εταιρειϊν επενδφςεων εξαιροφνται από τθν ενοποίθςθ των περιςςότερων κυγατρικϊν τουσ, οι 
οποίεσ λογιςτικοποιοφνται ωσ επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, παρόλο που 
αςκείται ζλεγχοσ. Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 12 ειςάγουν τισ γνωςτοποιιςεισ που χρειάηεται 
να παρζχει μια εταιρεία επενδφςεων. 
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ΔΛΡ 36 (Τροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμθσ αξίασ μθ χρθματοοικονομικϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 
μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014) 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί: α) τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ ενόσ περιουςιακοφ 
ςτοιχείου ι μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν (ΞΔΣΡ) όταν ζχει αναγνωριςτεί ι 
αναςτραφεί μια ηθμιά απομείωςθσ και β) λεπτομερείσ γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τθν 
επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ μείον ζξοδα πϊλθςθσ όταν  ζχει αναγνωριςτεί ι αναςτραφεί 
μια ηθμιά απομείωςθσ. Επίςθσ, αφαιρεί τθν απαίτθςθ να γνωςτοποιθκεί θ ανακτιςιμθ αξία 
όταν μία ΞΔΣΡ περιζχει υπεραξία ι άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με απροςδιόριςτθ ωφζλιμθ 
ηωι και δεν υπάρχει απομείωςθ. 

ΕΔΔΡΧΑ 21 «Ειςφορζσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 
μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014) 

Αυτι θ διερμθνεία ορίηει τον λογιςτικό χειριςμό μιασ υποχρζωςθσ πλθρωμισ ειςφοράσ που 
ζχει επιβλθκεί από τθ κυβζρνθςθ και δεν είναι φόροσ ειςοδιματοσ. Θ διερμθνεία διευκρινίηει 
πωσ το δεςμευτικό γεγονόσ βάςθ του οποίου κα ζπρεπε να ςχθματιςτεί θ υποχρζωςθ 
καταβολισ ειςφοράσ (ζνα από τα κριτιρια για τθν αναγνϊριςθ υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το 
ΔΝΠ 37) είναι θ ενζργεια όπωσ περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία θ οποία προκαλεί τθν 
πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. Θ διερμθνεία μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ τθσ 
υποχρζωςθσ αργότερα από ότι ιςχφει ςιμερα, ειδικότερα ςε ςχζςθ με ειςφορζσ οι οποίεσ 
επιβάλλονται ωσ αποτζλεςμα ςυνκθκϊν που ιςχφουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. Θ 
διερμθνεία δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΡ 39 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ» 
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 
2014) 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ όταν ζνα παράγωγο, 
το οποίο ζχει οριςτεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ, ανανεϊνεται νομικά (novated) προκειμζνου να 
εκκακαριςτεί από ζναν κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο ωσ αποτζλεςμα νόμων ι κανονιςμϊν, 
εφόςον πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. 

ΔΛΡ 19 Ανακεωρθμζνο (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ ςε Εργαηομζνουσ» (εφαρμόηεται ςτισ 
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2014) 

Θ περιοριςμζνου ςκοποφ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ειςφορζσ των εργαηομζνων ι τρίτων 
μερϊν ςτα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και απλοποιοφν τθν λογιςτικοποίθςθ των 
ειςφορϊν όταν είναι ανεξάρτθτεσ του αρικμοφ των ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για 
παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςθ ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ του 
μιςκοφ. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2012 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε 
εφτά ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2010-12 του ετιςιου 
προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΔΝΠ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που εξαρτϊνται από την αξία των μετοχϊν» 
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Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τον οριςμό τθσ ‘προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ’ και ορίηει διακριτά 
τον ‘όρο απόδοςθσ’ και τον ‘όρο υπθρεςίασ’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειρήςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ υποχρζωςθ για ενδεχόμενο τίμθμα το οποίο πλθροί τον 
οριςμό του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ταξινομείται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι 
ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ βάςθ των οριςμϊν του ΔΝΠ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: 
Παρουςίαςθ». Επίςθσ διευκρινίηει πωσ κάκε ενδεχόμενο τίμθμα, χρθματοοικονομικό και μθ 
χρθματοοικονομικό, που δεν είναι ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία 
μζςω των αποτελεςμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ των εκτιμιςεων τθσ διοίκθςθσ όςον αφορά τθν 
ςυνάκροιςθ των λειτουργικϊν τομζων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρηςη εφλογησ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ 
βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτα ποςά των τιμολογίων ςε περιπτϊςεισ 
όπου θ επίπτωςθ τθσ προεξόφλθςθσ είναι αςιμαντθ. 

ΔΛΠ 16 «Ενςϊματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία» 

Μαι τα δφο πρότυπα τροποποιικθκαν προκειμζνου να διευκρινιςτεί ο τρόποσ με τον οποίο 
αντιμετωπίηονται θ προ αποςβζςεων λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου και οι 
ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ όταν μια οικονομικι οντότθτα ακολουκεί τθ μζκοδο τθσ 
αναπροςαρμογισ. 

ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιήςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» 

Σο πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να ςυμπεριλάβει ωσ ςυνδεδεμζνο μζροσ μία 
εταιρεία που παρζχει υπθρεςίεσ βαςικοφ διοικθτικοφ ςτελζχουσ ςτθν οικονομικι οντότθτα ι 
ςτθν μθτρικι εταιρεία τθσ οικονομικισ οντότθτασ. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2013 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε 
τζςςερα ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2011-13 του ετιςιου 
προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΔΝΠ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειρήςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ το ΔΠΧΑ 3 δεν ζχει εφαρμογι ςτθν λογιςτικοποίθςθ του 
ςχθματιςμοφ οποιαδιποτε από κοινοφ δραςτθριότθτασ βάςθ του ΔΠΧΑ 11 ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ από κοινοφ δραςτθριότθτασ.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρηςη εφλογησ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ εξαίρεςθ που παρζχει το ΔΠΧΑ 13 για ζνα χαρτοφυλάκιο 
χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (‘portfolio exception’) ζχει εφαρμογι ςε 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 19 

όλα τα ςυμβόλαια (ςυμπεριλαμβανομζνων των μθ χρθματοοικονομικϊν ςυμβολαίων) εντόσ 
του πεδίου εφαρμογισ του ΔΝΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνητα» 

Σο πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να διευκρινιςτεί πωσ το ΔΝΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν 
είναι αμοιβαίωσ αποκλειόμενα. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρϊτη εφαρμογή των Διεθνϊν Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ μία οντότθτα που υιοκετεί για πρϊτθ φορά τα ΔΠΧΑ δφναται 
να ακολουκιςει είτε τθν προγενζςτερθ είτε τθ νζα εκδοχι ενόσ ανακεωρθμζνου προτφπου 
όταν επιτρζπεται θ πρόωρθ υιοκζτθςι του. 

 

2.5 Σθμαντικζσ λογιςτικζσ κρίςεισ, εκτιμιςεισ και υποκζςεισ  

Θ προετοιμαςία των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τθ διοίκθςθ 

τον ςχθματιςμό κρίςεων, εκτιμιςεων και υποκζςεων οι οποίεσ επθρεάηουν τα δθμοςιευμζνα 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ  και  τισ  υποχρεϊςεισ,  όπωσ  επίςθσ  τθν  γνωςτοποίθςθ  ενδεχόμενων  

απαιτιςεων  και υποχρεϊςεων  κατά  τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

και τα δθμοςιευμζνα ποςά εςόδων και εξόδων κατά τθν περίοδο αναφοράσ.  

Σα πραγματικά αποτελζςματα μπορεί να διαφζρουν από αυτά τα οποία ζχουν εκτιμθκεί. Οι  

εκτιμιςεισ  και  οι  κρίςεισ  επαναξιολογοφνται  ςυνεχϊσ  και  βαςίηονται  τόςο  ςτθν  εμπειρία  

του παρελκόντοσ  όςο  και  ςε  άλλουσ  παράγοντεσ,  ςυμπεριλαμβανομζνων  και  των  

προςδοκιϊν  για μελλοντικά γεγονότα τα οποία κεωροφνται λογικά με βάςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ 

ςυνκικεσ.  

 
 

2.5.1. Κρίςεισ, εκτιμιςεισ και υποκζςεισ  

υγκεκριμζνα  ποςά  τα οποία περιλαμβάνονται  ι  επθρεάηουν τισ  οικονομικζσ  καταςτάςεισ  

και  οι ςχετικζσ  γνωςτοποιιςεισ πρζπει να εκτιμϊνται, απαιτϊντασ το ςχθματιςμό υποκζςεων  

ςχετικά με αξίεσ ι ςυνκικεσ που δεν είναι δυνατό να είναι γνωςτζσ με βεβαιότθτα κατά τθν 

περίοδο ςφνταξθσ των  οικονομικϊν  καταςτάςεων.  Ωσ  ςθμαντικι  λογιςτικι  εκτίμθςθ,  

κεωρείται  μία  θ  οποία  είναι ςθμαντικι για τθν εικόνα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ 

Εταιρίασ και τα αποτελζςματα τθσ και θ οποία απαιτεί τισ πιο δφςκολεσ, υποκειμενικζσ ι 

περίπλοκεσ κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ, ςυχνά ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάγκθσ για ςχθματιςμό 

εκτιμιςεων ςχετικά με τθν επίδραςθ υποκζςεων, οι οποίεσ είναι αβζβαιεσ. Θ Εταιρία 

αξιολογεί τζτοιεσ εκτιμιςεισ ςε ςυνεχι βάςθ, βαςιηόμενθ ςτα αποτελζςματα του παρελκόντοσ 

και ςτθν εμπειρία, ςε ςυςκζψεισ με ειδικοφσ, τάςεισ και άλλεσ μεκόδουσ οι οποίεσ κεωροφνται 

λογικζσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, όπωσ επίςθσ και τισ προβλζψεισ ςχετικά με το πϊσ αυτά 
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ενδζχεται να αλλάξουν ςτο μζλλον.  

 

Φόροι ειςοδιματοσ  

Θ Εταιρία υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ ςτθν Ελλάδα. θμαντικζσ εκτιμιςεισ απαιτοφνται 

για τον κακοριςμό τθσ πρόβλεψθσ  για φόρουσ ειςοδιματοσ, κακϊσ και για τον κακοριςμό των 

ςχετικϊν προβλζψεων.  

 

Ενδεχόμενα γεγονότα  

Θ Εταιρία εμπλζκεται ςε δικαςτικζσ διεκδικιςεισ και αποηθμιϊςεισ κατά τθ ςυνικθ πορεία των 

εργαςιϊν τθσ. Θ  διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ αξιολογεί  τισ  ςχετικζσ  υποκζςεισ  και  τουσ  

διακανονιςμοφσ  που αναμζνεται  να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν οικονομικι κζςθ τθσ. Σθν 

31θ Δεκεμβρίου  2013 ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για τθν ενδεχόμενθ ηθμιά. Παρόλα αυτά, ο 

κακοριςμόσ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που ςχετίηονται  με  τισ  δικαςτικζσ  διεκδικιςεισ  

και  τισ  απαιτιςεισ,  είναι  μία  πολφπλοκθ  διαδικαςία  που περιλαμβάνει κρίςεισ ςχετικά με 

τισ πικανζσ ςυνζπειεσ και τισ διερμθνείεσ ςχετικά με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ και θ 

ζκβαςθ αυτϊν των υποκζςεων μπορεί να διαφζρει από τισ αρχικζσ εκτιμιςεισ. Ξεταβολζσ ςτισ  

κρίςεισ ι ςτισ διερμθνείεσ είναι πικανό να οδθγιςουν ςε μία αφξθςθ ι μία μείωςθ των 

ενδεχόμενων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ  ςτο μζλλον.  

 

Ζλεγχοι απομείωςθσ ςυμμετοχϊν  

Θ Εταιρία δεν διακζτει ςυμμετοχζσ. 

 

3. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ  

Οι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάςςονται οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

και τισ οποίεσ ςυςτθματικά εφαρμόηει θ Εταιρία είναι οι ακόλουκεσ :  

 

3.1. Ενοποίθςθ 

Θ Εταιρία  δεν υποχρεοφται ςτθ ςφνταξθ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, 

ςυμμετζχει όμωσ ωσ κυγατρικι ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου 

Ο.Α..Α. 

 

3.2. Ενςϊματα   πάγια  

Σα οικόπεδα, τα κτίρια και τα τεχνικά ζργα τθσ Εταιρίασ απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ςτισ  αξίεσ  τεκμαιρόμενου  κόςτουσ  όπωσ  αυτό  προςδιορίςτθκε  βάςει  εφλογων  

αξιϊν κατά  τθν θμερομθνία μετάβαςθσ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και πικανζσ 
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απαξιϊςεισ τθσ αξίασ των παγίων. Σα υπόλοιπα πάγια απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ. 

Σο κόςτοσ κτιςθσ των ενςϊματων παγίων περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτόμενεσ 

δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ  των  ςτοιχείων.  Όλεσ οι  μεταγενζςτερεσ  δαπάνεσ  καταχωροφνται  

ςε  επαφξθςθ  τθσ λογιςτικισ αξίασ των ενςωμάτων παγίων ι ωσ ξεχωριςτό πάγιο μόνον κατά 

τθν ζκταςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που αναμζνεται 

να ειςρεφςουν από τθ χριςθ του παγίου  ςτοιχείου και το κόςτοσ  τουσ  μπορεί  να  

επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Σο κόςτοσ επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωρείται ςτα  

αποτελζςματα των χριςεων που πραγματοποιοφνται.  

Οι ιδιοπαραγόμενεσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ςτοιχειοκετοφν προςκικθ ςτο κόςτοσ 

κτιςεωσ των ενςϊματων  ακινθτοποιιςεων  ςε  αξίεσ  που  περιλαμβάνουν  το  άμεςο   

κόςτοσ  μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ που ςυμμετζχει ςτθν καταςκευι, το κόςτοσ 

αναλωκζντων υλικϊν και άλλα γενικά κόςτθ.  

Οι  αποςβζςεισ των  ςτοιχείων  των  ενςωμάτων  παγίων (πλθν  οικοπζδων  τα  οποία  δεν 

αποςβζνονται) υπολογίηονται με τθ ςτακερι μζκοδο απόςβεςθσ μζςα ςτθν ωφζλιμθ ηωι τουσ 

που ζχει ωσ εξισ:  

Μτίρια από 9 ζωσ 50 ζτθ 

Ξθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ από 5 ζωσ 20 ζτθ 

Ξεταφορικά μζςα από 9 ζωσ 25 ζτθ 

Νοιπόσ εξοπλιςμόσ από 4 ζωσ 10 ζτθ 

Ματά τθν απόςυρςθ ι πϊλθςθ κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου, το ςχετικό κόςτοσ και οι 

ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ διαγράφονται από τουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ τθ χρονικι 

περίοδο τθσ απόςυρςθσ ι τθσ πϊλθςθσ και τα ςχετικά κζρδθ ι ηθμίεσ αναγνωρίηονται ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ. 

 

3.3. Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 
 
Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα κατζχονται για αποκόμιςθ ενοικίων, για κεφαλαιακι ενίςχυςθ ι και 

για τα δφο.  Επενδφςεισ ςε ακίνθτα είναι  οι  επενδφςεισ που αφοροφν όλα εκείνα  τα  ακίνθτα  

(ςτα οποία περιλαμβάνονται θ γθ, τα κτίρια ι τα μζρθ κτιρίων ι και τα δφο) τα οποία 

κατζχονται από τθν εταιρία, είτε  για  να  αποκομίηει  μιςκϊματα  από  τθν  εκμίςκωςι  τουσ  

είτε  για  τθν  αφξθςθ  τθσ  αξίασ  τουσ (ενίςχυςθ κεφαλαίου) ι και για τα δφο.  

Οι  επενδφςεισ  ςε  ακίνθτα  αναγνωρίηονται  αρχικά  ςτο  κόςτοσ  κτιςθσ  τουσ,  το  οποίο  

είναι προςαυξθμζνο με όλα εκείνα τα ζξοδα που ςχετίηονται με τθ ςυναλλαγι για τθν 

απόκτθςι τουσ (π.χ. ςυμβολαιογραφικά, μεςιτικά, φόροι μεταβίβαςθσ).  
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Θ εταιρία επζλεξε να αποτιμά τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα με βάςθ τθν εφλογθ αξία. φμφωνα 

με τθν πολιτικι αυτι θ εφλογθ αξία μιασ επζνδυςθσ ςε ακίνθτα είναι θ τιμι ςτθν οποία το 

ακίνθτο μπορεί να ανταλλαχκεί μεταξφ ενιμερων και πρόκυμων μερϊν ςε μια ςυνικθ 

εμπορικι ςυναλλαγι. Θ εφλογθ αξία εξαιρεί μια εκτιμθμζνθ τιμι προςαυξθμζνθ ι μειωμζνθ 

εξαιτίασ ειδικϊν όρων ι περιςτάςεων, όπωσ  αςυνικιςτθ  χρθματοδότθςθ,  πϊλθςθ  με  

ςυμφωνία  επαναμίςκωςθσ,  ειδικζσ  αντιπαροχζσ  ι παραχωριςεισ που γίνονται από 

οποιονδιποτε ςχετίηεται με τθν πϊλθςθ. Μάκε κζρδοσ (ι ηθμιά) που προκφπτει από μεταβολι 

ςτθν εφλογθ αξία τθσ επζνδυςθσ, ςυνιςτά αποτζλεςμα και αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα 

τθσ χριςθσ κατά τθν οποία προκφπτει.  

Προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ εφλογθσ αξίασ είναι θ τρζχουςα τιμι ςε μια ενεργό αγορά  

για όμοια ακίνθτα, ςτθν ίδια τοποκεςία και ςτθν ίδια κατάςταςθ.  

3.4. Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ  

τα άυλα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ περιλαμβάνονται άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ, οι οποίεσ 

αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ. Οι αποςβζςεισ 

διενεργοφνται με τθν μζκοδο τθσ  ςτακερισ  απόςβεςθσ  κατά  τθν  διάρκεια  τθσ  ωφζλιμθσ  

ηωισ  των  ςτοιχείων  αυτϊν  θ  οποία εκτιμάται ςτα 4  χρόνια. Οι αποςβζςεισ 

περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι «Ζξοδα Διοίκθςθσ» τθσ Ματάςταςθσ υνολικοφ Ειςοδιματοσ.  
 

3.5. Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων  
 
Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των αςϊματων ακινθτοποιιςεων) εξετάηονται για πικανι ηθμία 

απομειϊςεωσ, όποτε γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ περιςτάςεισ δείχνουν ότι θ λογιςτικι αξία τουσ 

μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Οποτεδιποτε θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμιά απομείωςθσ  του, 

καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου 

είναι το μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ εκτιμϊμενθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ 

χριςεωσ (value in use). Μακαρι αξία πϊλθςθσ κεωρείται θ εφικτι πρόςοδοσ από τθν πϊλθςθ 

ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια μίασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα 

μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικιοκελϊσ, μετά από τθν αφαίρεςθ κάκε 

πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ, αξία εν χριςει είναι θ 

παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να 

πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθ διάκεςι 

του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Αν μια επιχείρθςθ δεν ζχει τθ δυνατότθτα 

να εκτιμιςει το ανακτιςιμο ποςό ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου για το οποίο υπάρχει ζνδειξθ 
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απομείωςθσ  τθσ αξίασ του, τότε προςδιορίηει το ανακτιςιμο ποςό τθσ μονάδασ που 

δθμιουργεί ταμιακζσ ροζσ ςτθν οποία ανικει το περιουςιακό ςτοιχείο. 

Αντιλογιςμόσ ηθμιάσ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςκθκε ςε 

προθγοφμενα ζτθ, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι θ απομείωςθ αυτι δεν 

υπάρχει πλζον ι ζχει μειωκεί. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται 

ωσ ζςοδο.  

Θ Διοίκθςθ όπου υπιρχαν ενδείξεισ για απομείωςθ αξίασ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων 

υπολόγιςε  τα ανακτιςιμα ποςά και δεν προζκυψαν διαφορζσ. 

3.6. Χρθματοοικονομικά μζςα  
 
Χρθματοοικονομικό  μζςο  είναι  κάκε  ςφμβαςθ  που  δθμιουργεί  ζνα  χρθματοοικονομικό  

ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςε μία επιχείρθςθ και μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ζνα 

ςυμμετοχικό τίτλο ςε μια άλλθ επιχείρθςθ. 

3.6.1. Αρχικι Αναγνϊριςθ  

 

Οι αγορζσ  και  οι  πωλιςεισ  χρθματοοικονομικϊν  ςτοιχείων  ενεργθτικοφ  και  

χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ 

που είναι και θ θμερομθνία κατά τθν οποία γίνεται ςυμβατικό μζροσ του χρθματοοικονομικοφ 

μζςου.  

Σα  χρθματοοικονομικά  ςτοιχεία  του  ενεργθτικοφ  και  οι  χρθματοοικονομικζσ  υποχρεϊςεισ  

αρχικά αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ πλζον των άμεςα επιρριπτόμενων ςτθ 

ςυναλλαγι δαπανϊν, με εξαίρεςθ τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και τισ 

χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των 

αποτελεςμάτων, κακϊσ και κάκε χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του οποίου θ εφλογθ αξία δεν 

μπορεί να προςδιοριςτεί αξιόπιςτα.  

3.6.2. Ταξινόμθςθ και αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων  

 
Σα χρθματοοικονομικά μζςα τθσ Εταιρίασ περιλαμβάνουν:  

3.6.2.1. Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ  

 
Περιλαμβάνουν  μθ   παράγωγα   χρθματοοικονομικά   ςτοιχεία   ενεργθτικοφ   με   ςτακερζσ   

ι προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ, τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ και ζχουν 

ταξινομθκεί ςτθν κατθγορία «Δάνεια και Απαιτιςεισ». Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ 

καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο 
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αναπόςβεςτο  κόςτοσ με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και των ηθμιϊν 

απομείωςθσ. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ (απϊλειεσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ) αναγνωρίηονται  

 

όταν υπάρχει αντικειμενικι απόδειξθ ότι θ Εταιρία δεν είναι ςε κζςθ να ειςπράξει όλα τα ποςά 

που οφείλονται με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Σο ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ είναι θ 

διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των απαιτιςεων και τθσ παροφςασ αξίασ των 

εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, προεξοφλθμζνων με το πραγματικό επιτόκιο. Σο 

ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα. 

 

τθν κατθγορία αυτι δεν περιλαμβάνεται οτιδιποτε  δεν  καλφπτεται  από  ςφμβαςθ ϊςτε  να   

δίνει  δικαίωμα  ςτθν  επιχείρθςθ  για  λιψθ μετρθτϊν ι άλλων χρθματοοικονομικϊν παγίων 

ςτοιχείων.  

Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ και οι λοιπζσ απαιτιςεισ  περιλαμβάνονται ςτο κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό, εκτόσ από εκείνεσ με λιξθ μεγαλφτερθ των 12 μθνϊν από τθν  θμερομθνία  τθσ 

Ματάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ , οι οποίεσ   ςυμπεριλαμβάνονται   ςτα  μθ κυκλοφοροφντα 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ. 

 

3.6.2.2. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  

 
Σα διακζςιμα και ιςοδφναμα διακεςίμων περιλαμβάνουν μετρθτά ςτο ταμείο και τραπεηικζσ  

κατακζςεισ  και  υπόκεινται  ςε  ελάχιςτο  κίνδυνο εφλογθσ αξίασ.  

 

3.6.3.Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ  

3.6.3.1.Μετοχικό Κεφάλαιο  

 
Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Απορροφϊςασ Εταιρείασ «ΑΟΩΟΤΞΘ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΑΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΘΕΡΞΙΜΩΟ ΝΕΩΦΟΡΕΙΩΟ», όπωσ αποτυπϊνεται και ςτον από 04.03.2011 Ιςολογιςμό 

Ξεταςχθματιςμοφ, ανερχόταν ςε  985.207.021,25€,  διαιροφμενο ςε 16.786.625 μετοχζσ, 

ονομαςτικισ αξίασ θ κάκε μια 58,69€ και  το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Απορροφϊμενθσ Εταιρείασ  

«ΘΝΕΜΣΡΟΜΙΟΘΣΑ ΝΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΘ ΑΘΘΟΩΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», όπωσ 

αποτυπϊνεται και ςτον από 04.03.2011 Ιςολογιςμό Ξεταςχθματιςμοφ  ανερχόταν ςτο ποςό 

των 509.485.558,08€ διαιροφμενο ςε 173.885.856 μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 2,93€ εκάςτθ. 

φμφωνα με τθν υπ αρικμ. 28738/2638 Πράξθ υγχϊνευςθσ των ανωνφμων εταιρειϊν ΕΘΕΝ 

Α.Ε. και ΘΝΠΑΠ Α.Ε (ΦΕΜ 1454/17/6/2011), το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Απορροφϊςασ Εταιρείασ 

αυξάνεται ςυνολικά, ςυνεπεία τθσ ςυγχϊνευςθσ δι’απορρόφθςθσ τθσ Απορροφϊμενθσ 
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Εταιρείασ, κατά το ποςό των 509.485.558,08€, που αντιςτοιχεί ςτο ειςφερόμενο μετοχικό 

κεφάλαιο τθσ Απορροφϊμενθσ Εταιρείασ. Ματόπιν των ανωτζρω το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

Απορροφϊςασ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο ποςό του 1.494.692.579,33€ και ενςωματϊνεται ςε 

μια ονομαςτικι μετοχι ονομαςτικισ αξίασ 1.494.692.579,33€, θ οποία ανικει ςτθν ΟΑΑ ΑΕ. 

Ματά τθ χριςθ δεν υπιρξε μεταβολι ςτο Ξετοχικό Μεφάλαιο τθσ εταιρείασ.  

 

3.6.3.2. Δανειςμόσ  

 
φμφωνα με τον Ο.3920/2011, μετά τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

μζςω του Τπουργείου Οικονομικϊν, ανζλαβε το υπόλοιπο του υφιςτάμενου οφειλόμενου 

τραπεηικοφ δανειςμοφ (κεφάλαιο και τόκουσ) των εταιρειϊν που ςυγχωνεφονται. 

3.7. Αποκζματα  

 
Σα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςεωσ και κακαρισ 

ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Σο κόςτοσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ 

κόςτουσ. Σο κόςτοσ των ετοίμων προϊόντων και των θμιτελϊν αποκεμάτων περιλαμβάνει τα 

κόςτθ ςχεδιαςμοφ, το κόςτοσ των υλικϊν, το άμεςο εργατικό κόςτοσ και αναλογία του γενικοφ 

κοινοφ κόςτουσ παραγωγισ.  Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία εκτιμάται με βάςθ τισ τρζχουςεσ 

τιμζσ πϊλθςθσ των αποκεμάτων ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ αφαιρουμζνων 

και των τυχόν εξόδων πϊλθςθσ όπου ςυντρζχει περίπτωςθ.  

3.8. Επιχορθγιςεισ  

 
Θ Εταιρία αναγνωρίηει τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ικανοποιοφν ακροιςτικά τα εξισ 

κριτιρια:  

 

 υπάρχει  τεκμαιρόμενθ  βεβαιότθτα  ότι  θ  επιχείρθςθ  ζχει  ςυμμορφωκεί  ι  

πρόκειται  να ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ τθσ επιχοριγθςθσ και  

 πικανολογείται ότι το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ κα ειςπραχκεί.  

 

Οι επιχορθγιςεισ καταχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία και αναγνωρίηονται με τρόπο ςυςτθματικό 

ςτα ζςοδα, με βάςθ τθν αρχι του ςυςχετιςμοφ των επιχορθγιςεων με τα αντίςτοιχα κόςτθ τα 

οποία και επιχορθγοφν.  

Οι επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςτοιχεία του ενεργθτικοφ περιλαμβάνονται ςτισ  

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.  
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3.9. Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ 

 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο.2112/1920 θ εταιρία καταβάλλει αποηθμιϊςεισ ςτουσ 

αποχωροφντεσ ι απολυόμενουσ υπαλλιλουσ τθσ, με ανϊτερο ποςό ςχθματιςμοφ πρόβλεψθσ  

ανά υπάλλθλο € 15.000,00, για τθν χριςθ 2013 βάςει του Ο.3144/2003 & Ο.4093/2012. Σο 

φψοσ των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων εξαρτάται από τα ζτθ προχπθρεςίασ, το φψοσ των 

αποδοχϊν και τον τρόπο απομάκρυνςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ).  

Σα προγράμματα για παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ όςον αφορά τθν αποηθμίωςθ κατά τθν 

ζξοδο από τθν υπθρεςία εμπίπτουν ςτα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, ςφμφωνα με 

το ΔΝΠ 19 – «Παροχζσ Εργαηομζνων». Θ υποχρζωςθ που καταχωρείται ςτθν Ματάςταςθ 

Οικονομικισ Θζςθσ για τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν είναι θ παροφςα αξία τθσ 

δζςμευςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι, τισ μεταβολζσ που προκφπτουν από τα ακαταχϊρθτα 

αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ και το κόςτοσ τθσ προχπθρεςίασ. Θ δζςμευςθ τθσ κακοριςμζνθσ 

παροχισ υπολογίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτο αναλογιςτι με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ 

προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδοσ (projected unit credit method). φμφωνα με το ΔΝΠ 19, 

το επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό των παρουςϊν αξιϊν των 

ςυνταξιοδοτικϊν και εφάπαξ παροχϊν (δθλ. το Προεξοφλθτικό Επιτόκιο) κα πρζπει να 

προςδιορίηεται  με  ςθμείο αναφοράσ τισ τρζχουςεσ αποδόςεισ ςε υψθλισ ποιότθτασ εταιρικά 

ομόλογα. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει τζτοια αγορά ι ζχει μικρό βάκοσ, τότε το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο κα πρζπει να προςδιορίηεται με ςθμείο αναφοράσ τισ τρζχουςεσ 

αποδόςεισ κυβερνθτικϊν ομολόγων. Επιπλζον, το προεξοφλθτικό επιτόκιο πρζπει να 

αντανακλά το εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα καταβολισ των παροχϊν. Επομζνωσ, 

λαμβάνοντασ ολόκλθρθ τθν καμπφλθ επιτοκίων κατά τθν θμερομθνία  αποτίμθςθσ και το 

εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα καταβολισ των παροχϊν, εκτιμικθκε το μζςο ςτακμικό 

επιτόκιο, το οποίο ανζρχεται ςε 3,8 % κατά τθν 31/12/2005,  και ςε 4,3% κατά τθν 31/12/2006 , 

ςε 4,9%  κατά τθν 31/12/2007, ςε 5,7 %  κατά τθν 31/12/2008,  5,8% κατά τθν 31/12/2009, και 

4,2 %  31/12/2010, 4,2 %  31/12/2011, 3,30% τθν 31/12/2012 και 3,00% τθν 31/12/2013. 

Οι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ το προςωπικό ςε χριμα και ςε είδοσ καταχωροφνται ωσ 

ζξοδο όταν κακίςτανται δεδουλευμζνεσ. 

  

3.10. Ρροβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα 

 

Προβλζψεισ καταχωροφνται όταν θ Εταιρία ζχει  παροφςα, νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ 

ωσ αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, είναι πικανόν ότι κα απαιτθκεί εκροι πόρων ϊςτε 

να τακτοποιθκεί θ υποχρζωςθ, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ποςοφ.   
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Οι προβλζψεισ αναδιάρκρωςθσ περιλαμβάνουν τισ ριτρεσ λιξθσ μιςκϊςεων και τισ παροχζσ 

εξόδων υπαλλιλων, και αναγνωρίηονται ςτθν περίοδο κατά τθν οποία θ Εταιρία δεςμεφεται 

νόμιμα ι τεκμαιρόμενα ςτθν υλοποίθςθ του ςχετικοφ προγράμματοσ αναδιάρκρωςθσ.  

Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να 

απεικονίηουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν 

καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ και αν θ 

πικανότθτα για εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Οι 

ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά 

γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι. 

3.11. Αναγνϊριςθ εςόδων  

 
Σα ζςοδα αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανό ότι τα οικονομικά οφζλθ κα 

ειςρεφςουν ςτθν Εταιρία και τα ςχετικά ποςά μποροφν να μετρθκοφν αξιόπιςτα.  

Θ αναγνϊριςθ  εςόδων γίνεται ωσ εξισ:  

3.11.1. Ραροχι υπθρεςιϊν  

 
Σα ζςοδα τθσ Εταιρίασ κφρια προζρχονται από ςυγκοινωνιακζσ υπθρεςίεσ (κόμιςτρα).  Σα 

ανωτζρω ζςοδα κατά παγία τακτικι λογίηονται με τθν πϊλθςθ των ειςιτθρίων και όχι  με τθν 

ακφρωςι τουσ από τον πελάτθ. 

3.11.2. Ρωλιςεισ αγακϊν  

 
Σα  ζςοδα  καταχωροφνται  όταν  οι  ουςιαςτικοί  κίνδυνοι  και  ωφζλειεσ  που  απορρζουν  

από  τθν κυριότθτα των αγακϊν ζχουν μεταβιβαςτεί ςτον αγοραςτι.  

3.11.3. Ζςοδα από τόκουσ 

 
Σα  ζςοδα  από  τόκουσ  αναγνωρίηονται  βάςει  τθσ  χρονικισ  αναλογίασ  και  με  τθ  χριςθ   

του πραγματικοφ επιτοκίου.  

Όταν υπάρχει απομείωςθ των απαιτιςεων, θ λογιςτικι αξία αυτϊν μειϊνεται ςτο ανακτιςιμο 

ποςό τουσ το οποίο  είναι  θ  παροφςα   αξία   των   αναμενόμενων  μελλοντικϊν  ταμειακϊν 

ροϊν προεξοφλθμζνων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  τθ ςυνζχεια  λογίηονται  τόκοι  με  

το  ίδιο επιτόκιο επί τθσ απομειωμζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ. 
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3.11.4.  Ζςοδα από αντιςτακμιςτικι καταβολι 

Ξε το άρκρο 6 παρ.6 του Ο.3920/2011. Ο ΟΑΑ λαμβάνει επιδότθςθ από τον Μρατικό 

Προχπολογιςμό για τθν κάλυψθ του ςυνολικοφ ετιςιου λειτουργικοφ ελλείμματοσ των 

εταιρειϊν του Ομίλου. Ο ΟΑΑ κατανζμει τθν επιδότθςθ ςτισ εταιρείεσ του Ομίλου  ανάλογα 

με τισ ανάγκεσ τουσ και τα λειτουργικά ελλείμματά τουσ.  

Θ επιδότθςθ λαμβάνεται για όςο διάςτθμα ο Όμιλοσ ΟΑΑ παραμζνει ςυνολικά ελλειμματικόσ, 

ανζρχεται ςτο ποςό που προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό ςχζδιο και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει ποςοςτό 40% του ετιςιου λειτουργικοφ κόςτουσ (προ αποςβζςεων). 

3.12. Κόςτοσ δανειςμοφ  

 
Σο κόςτοσ δανειςμοφ αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο που πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με το ΔΝΠ 23 «Μόςτοσ Δανειςμοφ».  

3.13. Φορολογία ειςοδιματοσ  

 

 Θ Ο.Τ., όπωσ και οι υπόλοιπεσ εταιρίεσ του Ομίλου Ο.Α..Α. υπόκεινται ςε φόρο ειςοδιματοσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Nόμου 2238/94. Σο νομικό κακεςτϊσ και ο τρόποσ λειτουργίασ 

από τθν ίδρυςθ των εταιρειϊν του Ομίλου, με επιχοριγθςθ μζςω του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

μζρουσ του λειτουργικοφ ελλείμματοσ με ετιςιεσ επιχορθγιςεισ ζςοδα και μζρουσ με 

κεφαλαιοποιοφμενεσ επιχορθγιςεισ, ζχει ωσ αποτζλεςμα να προκφπτουν ςυνεχι μεγάλα 

ηθμιογόνα λογιςτικά και φορολογικά αποτελζςματα και από τισ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ 

των  χριςεων  να μθν  προκφπτει τρζχων  φόροσ.  
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3.14. Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων 

3.14.1 Νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ 

Σο νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ τθσ Εταιρίασ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρϊ, 

κατά ςυνζπεια οι  οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ (€). 

 

3.14.2  Συναλλαγζσ και υπόλοιπα 

Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςε Ευρϊ βάςει των ιςοτιμιϊν που ιςχφουν κατά 

τισ θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν. Οι απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα κατά τθν 

θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν 

τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ. Σα κζρδθ και οι ηθμίεσ που 

προκφπτουν από τζτοιεσ ςυναλλαγζσ (και από τθ μετατροπι ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ εκφραςμζνα ςε ξζνο νόμιςμα) αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ  

ειςοδιματοσ, εκτόσ των περιπτϊςεων που καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ ωσ 

αναγνωριςμζνεσ αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν.  
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4. Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

4.1. Ενςϊματα πάγια 

Σα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμικθκαν κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα ΔΠΧΑ  

(01/01/2006) ςε αναπροςαρμοςμζνεσ αξίεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΔΠΧΠ 1.  Ωσ 

«τεκμαιρόμενο»  κόςτοσ  κεωρείται  θ  εφλογθ  αξία  του  παγίου  εξοπλιςμοφ  κατά  τθν  

θμερομθνία μετάβαςθσ  ςτα  ΔΠΧΑ,   θ  οποία   προςδιορίςτθκε  από   ανεξάρτθτο   οίκο  

εκτιμθτϊν,  διεκνϊσ αναγνωριςμζνο . Για κάποιεσ κατθγορίεσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

όπωσ τα ςτακμαρχεία επιλζχκθκε ωσ εφλογθ αξία ςτθν Ματάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 

μετάβαςθσ θ λογιςτικι τουσ αξία. 

 

Θ  μζκοδοσ  εκτίμθςθσ  που  ακολουκικθκε  για  τθν  αποτίμθςθ  των ακινιτων τθσ Εταιρίασ  

ιταν: 

α) τθσ αγοραίασ αξίασ,  και  

 β) του κόςτουσ αντικατάςταςθσ.  

 

Δεν υπάρχουν υποκικεσ και προςθμειϊςεισ, ι οποιαδιποτε άλλα βάρθ, επί των παγίων 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ζναντι δανειςμοφ.  

Τπάρχουν ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ για απόκτθςθ παγίων ςτοιχείων. Θ χρθματοδότθςθ των 

παραπάνω επενδφςεων, καλφπτεται, είτε από το πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων είτε από 

ιδίουσ πόρουσ. 

τισ Οικονομικζσ Ματαςτάςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτο κονδφλι του Ενεργθτικοφ, ’’Ενςϊματα 

Πάγια’’, τθσ εταιρίασ δεν εμφανίηονται 294 λεωφορεία που χρθςιμοποιοφνται από το ζτοσ 

2001, θ κυριότθτα των οποίων ανικει ςτον Ο.Α..Α., ςτα βιβλία του οποίου ζχει καταχωρθκεί θ 

αξία κτιςθσ  τουσ και εξ’ αρχισ  παραχωρικθκαν άνευ ανταλλάγματοσ ςτθν εταιρία. υνζπεια 

αυτοφ του χειριςμοφ είναι να μθν εμφανίηονται ςτθν εταιρεία μεταφορικά μζςα αξίασ 

κτιςεωσ 67 εκατ. ευρϊ περίπου. 
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Σα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ:  

 

Ροςά ςε €  Οικόπεδα      Κτίρια Μθχανιματα 
Μεταφορικά 

μζςα 

Ζπιπλα και 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 
Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ Σφνολο 

Μόςτοσ κτιςθσ τθν 31/12/2011 169.968.155,45 65.533.229,63 28.877.720,76 622.564.877,20 10.506.419,08 7.706.284,92 905.156.687,04 

μείον: υςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ 0,00 -9.706.514,60 -16.324.156,68 -382.395.523,12 -9.976.507,05 0,00 -418.402.701,45 

Κακαρι λογιςτικι αξία τθν 31/12/2011 169.968.155,45 55.826.715,03 12.553.564,08 240.169.354,08 529.912,03 7.706.284,92 486.753.985,59 

Προςκικεσ 0,00 46.305,21 41.726,58 49.449,73 35.584,17 4.870.285,14 5.043.350,83 

Εντάξεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διαγραφζσ/ καταςτροφζσ 0,00 0,00 0,00 19.246.595,45 0,00 0,00 19.246.595,45 

Αποςβζςεισ χριςθσ 0,00 -1.970.079,67 -1.311.090,72 -35.263.221,77 -201.841,11 0,00 -38.746.233,27 

Αποςβζςεισ πωλθκζντων-διαγραφζντων 0,00 0,00 0,00 -18.888.084,62 0,00 0,00 -18.888.084,62 

Μόςτοσ κτιςθσ τθν 31/12/2012 169.968.155,45 65.579.534,84 28.919.447,34 603.367.731,48 10.542.003,25 12.576.570,06 890.953.442,42 

μείον: υςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ 0,00 -11.676.594,27 -17.635.247,40 -398.770.660,27 -10.178.348,16 0,00 -438.260.850,10 

Κακαρι λογιςτικι αξία τθν 31/12/2012 169.968.155,45 53.902.940,57 11.284.199,94 204.597.071,21 363.655,09 12.576.570,06 452.692.592,32 

Προςκικεσ 0,00 39.450,00 509.585,05 0,00 99.059,45 2.679.050,00 3.319.464,50 

Εντάξεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διαγραφζσ/ καταςτροφζσ 0,00 0,00 7.680,00 1.202.182,48 0,00 79.326,95 1.280.131,20 

Αποςβζςεισ χριςθσ 0,00 -1.973.389,26 -1.419.525,95 -35.485.033,14 -234.403,76 0,00 -39.112.352,11 

Αποςβζςεισ πωλθκζντων-διαγραφζντων 0,00 0,00 -1.378,23 -1.202.182,34 0,00 0,00 -1.202.182,34 

Μόςτοσ κτιςθσ τθν 31/12/2013 169.968.155,45 65.618.984,84 29.421.352,39 602.165.549,00 10.641.062,70 15.176.293,11 892.992.775,72 

μείον: υςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ 0,00 -13.649.983,53 -19.053.395,12 -433.053.511,07 -10.412.751,92 0,00 -476.171.019,87 

Κακαρι λογιςτικι αξία τθν 31/12/2013 169.968.155,45 51.969.001,31 10.367.957,27 169.112.037,93 228.310,78 15.176.293,11 416.821.755,85 
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4.2. Άυλα Ρεριουςιακά Στοιχεία 
Σα άυλα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ Εταιρίασ αφοροφν λογιςμικά προγράμματα. Θ ανάλυςθ των 

άυλων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ζχει ωσ εξισ:  

Ροςά ςε €  
Λογιςμικά 

προγράμματα 

  Λογιςτικι αξία τθν 31/12/11 311.117,92 

Αγορζσ  42.274,53 

Αποςβζςεισ χριςθσ 231.945,79 

Μόςτοσ Μτιςθσ τθν 31/12/12 2.189.852,18 

μείον :υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ 2.068.405,52 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/12 121.446,66 

Αγορζσ  69.734,91 

Αποςβζςεισ χριςθσ 96.597,18 

Μόςτοσ Μτιςθσ τθν 31/12/13 2.259.587,09 

μείον :υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ 2.165.002,70 

Λογιςτικι αξία τθν 31/12/13 94.584,39 

 

Δεν  υπάρχουν υποκικεσ  και  προςθμειϊςεισ,  ι  οποιαδιποτε  άλλα  βάρθ,  επί  των  άυλων  
παγίων ςτοιχείων ζναντι δανειςμοφ.  

 

4.3. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

Θ ανάλυςθ των λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων τθσ Εταιρίασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Δοςμζνεσ Εγγυιςεισ 267.638,91 267.486,91 

Σφνολο 267.638,91 267.486,91 

Οι απαιτιςεισ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ δοςμζνεσ εγγυιςεισ φωτιςμοφ και  παροχισ φυςικοφ αερίου. 

 

4.4  Αποκζματα 

Θ ανάλυςθ των αποκεμάτων τθσ Εταιρίασ παρατίκεται ωσ ακολοφκωσ: 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Aναλϊςιμα Τλικά  2.366.697,86 2.748.369,07 

Ανταλλακτικά παγίων 19.684.122,81 22.104.903,49 

Σφνολο αποκεμάτων 22.050.820,67 24.853.272,56 

Από λογ/ςμο προμθκευτϊν 15.409,19 223,00 

Ξείον:Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ αποκεμάτων -945.281,66 -2.044.219,00 

Συνολικι ρευςτοποιιςιμθ αξία 21.120.948,20 22.809.276,56 

 

Δεν  υπάρχουν  δεςμεφςεισ  επί  των  αποκεμάτων  τθσ  εταιρίασ  ζναντι  δανειςμοφ  ι  άλλων 
υποχρεϊςεων.  
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4.5. Εμπορικζσ Απαιτιςεισ. 

Θ ανάλυςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ και λοιπϊν εμπορικϊν απαιτιςεων για τθν Εταιρία 
παρατίκεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Πελάτεσ Εςωτερικοφ 451.847,09 772.211,43 

Πελάτεσ Εξωτερικοφ 238.179,56 19.342,50 

Επιςφαλείσ απαιτιςεισ 1.637.151,99 1.523.758,27 

Σφνολο απαιτιςεων 2.327.178,64 2.315.312,20 

Ξείoν : Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ -1.562.004,28 -1.328.448,89 

Σφνολο κακαρϊν  απαιτιςεων 765.174,36 986.863,31 

   

 

Ενθλικίωςθ απαιτιςεων 

 
Ξζχρι ζνα ζτοσ 281.239,38 

 
1-2 ζτθ 246.443,08 

 
2-5 ζτθ 451.965,47 

 
Άνω των 5 ετϊν  1.347.530,71 

 
φνολο 2.327.178,64 

 

4.6. Λοιπζσ απαιτιςεισ & προκαταβολζσ. 

Οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

Ροςά ςε € 31/12/2013 31/12/2012 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 1.129.524,06 1.118.001,00 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 88.109,29 0,00 

Απαιτιςεισ από πρόςτιμα επιβατϊν 5.444.690,19 4.466.153,40 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 9.422.200,86 5.943.009,38 

Απαιτιςεισ από Ελλθνικό Δθμόςιο 616.804,51 240.913,29 
Επίδικεσ υποκζςεισ  κατά Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου  803.169,41 803.169,41 

Χρθματικζσ διευκολφνςεισ 341.476,86 406.476,86 

Δάνεια προςωπικοφ 193.441,41 280.685,50 

Νοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεμζνεσ εταιρίεσ 0,00 90.695.825,40 

Νογαριαςμοί προσ απόδοςθ 79.275,22 79.090,05 

Προκαταβολζσ προςωπικοφ 3.564.855,17 6.356.642,34 

Προκαταβολζσ Προμθκευτϊν 9.250,00 9.799,97 

Χρεϊςτεσ επιςφαλείσ 142.923,30 24.073,30 

Νοιποί χρεϊςτεσ επίδικοι 200.369,18 200.369,18 

Σφνολο λοιπϊν απαιτιςεων 22.036.089,46 110.624.209,08 

   Μείον Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ -544.398,57 -544.398,57 

   Σύνολο 21.491.690,89 110.079.810,51 
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4.7. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα.  

Σα  διακζςιμα  αντιπροςωπεφουν  μετρθτά  ςτα  ταμεία  τθσ  Εταιρίασ  και  τραπεηικζσ  
κατακζςεισ διακζςιμεσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ.  

 
Σα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων τθσ Εταιρίασ ζχουν ωσ 
ακολοφκωσ: 
 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

   Διακζςιμα ςτο ταμείο 625.801,93 470.685,85 

Διακζςιμα ςτισ τράπεηεσ  ςε € 16.569.563,17 3.204.928,48 

Σφνολα ταμειακϊν διακεςίμων  και ιςοδφναμων 17.195.365,10 3.675.614,33 
 

 

4.8. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Εξζλιξθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου. 

Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ ορίςτθκε αρχικά ςτο ποςό των εκατό εκατομμυρίων 

(100.000.000) δρχ. διαιροφμενο ςε πζντε χιλιάδεσ (5.000) ονομαςτικζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 

τθσ κάκε μίασ είκοςι χιλιάδων (20.000) δρχ.  

τθ ςυνζχεια το μετοχικό κεφάλαιο εξελίχκθκε ζωσ ςιμερα ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

      
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ζγκριςθσ από Γ.Σ   ΑΥΞΘΣΕΙΣ   
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Ιοφνιοσ 1994       100.000.000 5.000 

28/6/1999 1θ  43.238.940.000 Δρχ. 43.338.940.000 2.166.947 

28/6/2000 2θ 20.542.100.000 Δρχ. 63.881.040.000 3.194.052 

28/6/2001 3θ 21.204.020.000 Δρχ. 85.085.060.000 4.254.253 

13/02/2002 
Μετατροπι ςε ΕΥΩ   -17.260,47 € 249.682.108,57 4.254.253 

25/6/2002 4θ 96.298.434,62 € 345.980.543,19 5.895.051 

27/11/2002 5θ 17.313,55 € 345.997.856,74 5.895.346 

26/6/2003 6θ 85.340.307,34 € 431.338.164,08 7.349.432 

26/7/2004 7θ 84.269.097,46 € 515.607.261,53 8.785.266 

29/6/2005 8θ 264.869.398,57 € 780.476.660,10 13.298.290 

28/6/2006 9θ 106.886.990,97 € 887.363.631,07 15.119.503 

26/6/2007 10θ 9.053.108,57 € 896.416.739,64 15.273.756 

26/6/2008 11θ 3.623.168,46 € 900.039.908,10 15.335.490 

26/6/2009 12θ 14.593.679,33 € 914.633.587,43 15.584.147 

22/6/2010 13θ 70.573.433,82 € 985.207.021,25 16.786.625 

5/7/2011 
ΑΡΟΟΦΘΣΘ ΘΛΡΑΡ 14θ 509.485.558,08 € 1.494.692.579,33 1 
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φμφωνα με τθν υπ αρικμ. 28738/2638 Πράξθ υγχϊνευςθσ των ανωνφμων εταιρειϊν ΕΘΕΝ 

Α.Ε. και ΘΝΠΑΠ Α.Ε  (ΦΕΜ 1454/17/6/2011), το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Απορροφϊςασ Εταιρείασ 

(ΕΘΕΝ Α.Ε.) αυξικθκε ςυνολικά, ςυνεπεία τθσ ςυγχϊνευςθσ δι’ απορρόφθςθσ τθσ Απορροφϊμενθσ 

Εταιρείασ, κατά το ποςό των 509.485.558,08€, που αντιςτοιχεί ςτο ειςφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

τθσ Απορροφϊμενθσ Εταιρείασ. Ματόπιν των ανωτζρω, και μζχρι ςιμερα, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

ΟΤ. Α.Ε. ανζρχεται ςτο ποςό του 1.494.692.579,33€ και ενςωματϊνεται ςε μια ονομαςτικι μετοχι 

ονομαςτικισ αξίασ 1.494.692.579,33€, θ οποία ανικει ςτθν Ο.Α..Α. ΑΕ. 

 

4.9. Λοιπά Αποκεματικά. 

Σα αποκεματικά κεφάλαια τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

Ροςά ςε € 31/12/2013 31/12/2012 

Σακτικό Αποκεματικό 19.960,53 19.960,53 

Δωρεάν παραχϊρθςθ οχιματοσ 49.500,00 49.500,00 

Σακτικό Αποκεματικό ΘΝΠΑΠ ΑΕ. Ιςολογιςμόσ 
μεταςχθματιςμοφ 4/3/2011. 59.826,11 59.826,11 

Αφορολόγθτα αποκεματικά Ο.4199/2013(ΕΠΙ ΣΟΤ 
Ο.3920/2011) 2.137.633.376,19 0,00 

Αποκεματικό από διαγραφι χρεϊν (Ο.3920/2011) 114.475.908,17 0,00 

Αποκεματικά Ματαςτατικοφ ΘΝΠΑΠ ΑΕ. 401.194,35 401.194,35 

Υπόλοιπο 2.252.639.765,35 530.480,99 
 
 
 
4.10. Ροςά προοριςμζνα για αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου 
 

Σα  ποςά  που  προορίηονται  για  αφξθςθ  του  μετοχικοφ  κεφαλαίου   τθσ  Εταιρίασ 

αναλφονται ωσ εξισ: 

Υπόλοιπο τθν  31/12/2011 Ο.ΣΥ.  Α.Ε. 2.132.475.115,37 

Ξεταβολι ςτθ χριςθ 2012 0,00 

Υπόλοιπο τθν  31/12/2012 Ο.ΣΥ.  Α.Ε. 2.132.475.115,37 

Ξεταβολι ςτθ χριςθ 2013 -2.132.475.115,37 

Υπόλοιπο τθν  31/12/2013 Ο.ΣΥ.  Α.Ε. 0,00 

 

Σο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τθν 31/12/2012 αφοροφςε ςτο ςφνολό του ποςά τα οποία προιλκαν 

από βεβαιωμζνα χρζθ  προσ διαγραφι βάςει του άρκρου 3 του Ο. 3920/2011. Εντόσ τθσ χριςθσ 

μεταφζρκθκαν ςτα αποκεματικά κεφάλαια βάςει τθσ ςχετικισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ του  

Ο.4199/11.10.2013.  

 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 36 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ ΡΔΕ 

Ξε το άρκρο 6 παρ.2 του Ο.3920/2011 τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΑΑ και των εταιρειϊν 

του Ομίλου ΟΑΑ επιχορθγοφνται από τον Μρατικό Προχπολογιςμό. Σα ποςά των επιχορθγιςεων 

που κα λαμβάνουν οι φορείσ για επενδυτικό ςκοπό, κα καταχωροφνται ςε ειδικό λογαριαςμό 

Αποκεματικϊν των Ιδίων Μεφαλαίων τουσ και κα αποςβζνoνται ετθςίωσ ιςόποςα με τισ αποςβζςεισ 

του εκάςτοτε επιχορθγοφμενου παγίου. 

 

φμφωνα με τθν πράξθ ςυγχϊνευςθσ αρ.28738/2638 (ΦΕΜ.1454/17.6.2011) διαγράφθκε το ςυνόλο 

των δανειακϊν υποχρεϊςεων και των βεβαιωμζνων τοκοχρεωλυςίων τα οποία καταχωρικθκαν ςε 

λογαριαςμό τθσ κακαρισ Θζςθσ «Ποςά προοριςμζνα για αφξθςθ του Ξετοχικοφ Μεφαλαίου». 

Βάςει του Ο.3920/2011, οι ανωτζρω δανειακζσ υποχρεϊςεισ αναλαμβάνονται απο το Ελλθνικό 

Δθμόςιο μζςω του υπουργείου Οικονομικϊν. 

  

4.11. Ρροβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηόμενουσ. 

 

H Εταιρία αναγνωρίηει ωσ υποχρζωςθ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, τθν 

παροφςα αξία τθσ νομικισ δζςμευςθσ που ζχει αναλάβει για τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτο 

προςωπικό που αποχωρεί λόγω ςυνταξιοδότθςθσ.  Θ  ςχετικι υποχρζωςθ υπολογίςτθκε κατόπιν 

αναλογιςτικισ μελζτθσ που ζγινε από ανεξάρτθτο αναλογιςτι. υγκεκριμζνα, θ ςχετικι  μελζτθ  

αφοροφςε  ςτθ  διερεφνθςθ  και  υπολογιςμό  των  αναλογιςτικϊν  μεγεκϊν  που απαιτοφνται από 

τισ προδιαγραφζσ που κζτουν τα Διεκνι Νογιςτικά Πρότυπα  (Δ.Ν.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό  να  

καταχωρθκοφν  ςτθν Ματάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ και τθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 

κάκε επιχείρθςθσ. Χρθςιμοποιικθκε ωσ μζκοδοσ αποκεματοποίθςθσ θ μζκοδοσ τθσ 

προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδασ.  

Θ εταιρεία δεν ζχει επίςθμα ι ανεπίςθμα ενεργοποιιςει κανζνα ειδικό πρόγραμμα παροχϊν προσ 

τουσ εργαηόμενουσ, το οποίο να δεςμεφεται για παροχζσ ςε περιπτϊςεισ αποχωριςεων 

εργαηόμενων. Σο μόνο πρόγραμμα που βρίςκεται εν ιςχφ είναι θ ςυμβατικι υποχρζωςθ με βάςθ 

τθν ιςχφουςα  νομοκεςία  Ο. 3144/2003, 4093/2012 και 3198/1955. Θ ςχετικι υποχρζωςθ, κακϊσ 

και τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ζχουν ωσ εξισ:  

 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Υποχρεϊςεισ Ιςολογιςμοφ αρχισ 32.362.107,76 67.518.491,34 

υνταξιοδοτικζσ παροχζσ                                                   
(χρεϊςεισ ςτα αποτελζςματα) 5.541.743,66 6.180.045,85 
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Χρθςιμοποίθςθ προβλζψεων (καταβολζσ) -2.651.874,18 -5.469.558,04 

Αναλογιςτικό κζρδοσ(ηθμιά) καταχωρθμζνο 
ςτα Κδια Μεφάλαια -12.010.728,07 -35.866.871,39 

Σφνολο 23.241.249,17 32.362.107,76 
 
Θ υποχρζωςθ τθσ εταιρίασ αναλφεται ωσ εξισ: 
 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Υποχρεϊςεισ 
  Παροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων 

υποχρεϊςεων 23.241.249,17 32.362.107,76 

Σφνολο 23.241.249,17 32.362.107,76 
 

  

   
Σα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ είναι τα παρακάτω: 

Ροςά ςε € 31/12/2013 31/12/2012 

Μόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 3.964.071,20 3.335.841,84 

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 1.067.949,56 2.803.651,55 

Απορρόφθςθ - μετακίνθςθ  προςωπικοφ 0,00 0,00 

Ματαβλθκείςεσ αποηθμιϊςεισ  -2.651.874,18 -5.469.558,04 

Μόςτοσ διακανονιςμϊν 509.722,90 40.552,46 

Σφνολο 2.889.869,48 710.487,81 

   Σα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων είναι τα παρακάτω: 

   Αναλογιςτικό κζρδοσ(ηθμιά)  12.010.728,07 35.866.871,39 

 
12.010.728,07 35.866.871,39 

 

Οι  κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ ανωτζρω λογιςτικοφσ 
ςκοποφσ είναι οι εξισ: 

Ι.    ΔΘΜΟΓΑΦΙΚΕΣ 
ΡΑΑΔΟΧΕΣ 

    

1. Πίνακασ Θνθςιμότθτασ Ο Πίνακασ Θνθςιμότθτασ EVK 2000  για άνδρεσ και γυναίκεσ. 

2. Μινθτικότθτα Προςωπικοφ Οικειοκελισ Αποχϊρθςθ 0%   

  Απόλυςθ 0% 

3. Θλικία κανονικισ ςυνταξιοδότθςθσ φμφωνα με τισ καταςτατικζσ διατάξεισ του 
Σαμείου Μφριασ Αςφάλιςθσ κάκε 
εργαηομζνου και λαμβάνοντασ υπόψθ τον 
Ο.4093/2012 

  

ΙΙ.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΑΔΟΧΕΣ     

1. Ξζςοσ  ετιςιοσ ρυκμόσ 
μακροχρόνιασ  αφξθςθσ πλθκωριςμοφ 

2,00 % (ςφμφωνα με το πρόγραμμα 
ςφγκλιςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ – 
τρατθγικι τθσ Νιςςαβόνασ-.) 
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2. Ξζςθ   Ετιςια  μακροχρόνια  
αφξθςθ μιςκολογίου που λαμβάνεται 
υπόψθ για τθν καταβολι  τθσ  ςχετικισ  
αποηθμίωςθσ των εργαηομζνων τθσ 
Ο.Τ. Α.Ε. ςφμφωνα με τισ 
προθγοφμενεσ αναλογιςτικζσ μελζτεσ 

2,50%   

3. Προεξοφλθτικό  Επιτόκιο το οποίο 
λιφκθκε υπόψθ για τον υπολογιςμό 
του εξόδου χριςθσ 2013. 

3,30%   

4. Πλαφόν αποηθμίωςθσ κατά τθν 
θμερομθνία αποτίμθςθσ. 

15.000,00 €   

5. Περουςιακά ςτοιχεία για τθν 
αποηθμίωςθ του Ο.2112/20 βάςει IAS. 
19 κατά τθν θμερομθνία αποτίμθςθσ. 

Ξθδζν   

 

 

Οι παροχζσ προσ το προςωπικό παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Ροςά ςε € 31/12/2013 31/12/2012 

Ξιςκοί,θμερομίςκια & επιδόματα 109.804.072,77 150.221.725,15 

Ζξοδα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 32.872.430,03 45.605.186,67 
Αποηθμιϊςεισ εξόδου από τθν 
υπθρεςία 2.651.874,18 5.469.558,04 

Νοιπζσ παροχζσ ςε εργαηόμενουσ 2.300.357,24 1.708.672,10 

;Σφνολο 147.628.734,22 203.005.141,96 
 

  

 

4.12 Μακροπρόκεςμα Δάνεια 

 

φμφωνα με τθν πράξθ ςυγχϊνευςθσ αρ.28738/2638 (ΦΕΜ.1454/17.6.2011) διαγράφθκε το 

ςυνόλο των δανειακϊν υποχρεϊςεων  τθσ εταιρείασ το οποίο μεταφζρκθκε ςε λογαριαςμό τθσ 

Μακαρισ Θζςθσ «Ποςά προοριςμζνα για αφξθςθ Ξετοχικοφ Μεφαλαίου» τθν 31/12/2011. 

Βάςει του Ο.3920/2011, οι ανωτζρω δανειακζσ υποχρεϊςεισ αναλαμβάνονται απο το Ελλθνικό 

Δθμόςιο μζςω του υπουργείου Οικονομικϊν. 

 

4.13 Λοιπζσ Ρροβλζψεισ. 

Οι προβλζψεισ που περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι αυτό αναλφονται ωσ εξισ: 
 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 39 

Ροςά ςε €  

Λοιπζσ προβλζψεισ 
για ενδεχόμενεσ 

υποχρεϊςεισ 

  Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 
2010 1.966.679,47 

Διενζργεια προβλζψεων ΘΛΡΑΡ 5.150.523,60 

Διενζργεια επιπλζον προβλζψεων 1.293.135,80 

Χρθςιμοποίθςθ προβλζψεων -77.643,16 
Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 
2011 8.332.695,71 

Διενζργεια επιπλζον προβλζψεων 849.980,02 

Χρθςιμοποίθςθ προβλζψεων -623.377,25 
Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 
2012 8.559.298,48 

Διενζργεια επιπλζον προβλζψεων 7.011.102,36 

Χρθςιμοποίθςθ προβλζψεων -871.642,40 
Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 
2013 14.698.758,44 

 
 
 

Οι δικαςτικζσ υποκζςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
  

    

 

Ροςό πρόβλεψθσ Ροςό τόκων Σφνολο 

Εργατικά  7.717.122,63 322.025,61 8.039.148,24 

Νοιπά 2.508.417,80 4.151.192,40 6.659.610,20 

Σφνολο 10.225.540,43 4.473.218,01 14.698.758,44 
 
 
 
4.14 Επιχορηγήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 
 

Ξε το άρκρο 6 παρ.2 του Ο.3920/2011 τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΑΑ και των 

εταιρειϊν του Ομίλου ΟΑΑ επιχορθγοφνται από τον Μρατικό Προχπολογιςμό. Σα ποςά των 

επιχορθγιςεων που κα λαμβάνουν οι φορείσ για επενδυτικό ςκοπό, κα καταχωροφνται ςε ειδικό 

λογαριαςμό  Αποκεματικϊν  των Ιδίων Μεφαλαίων τουσ και κα αποςβζνoνται ετθςίωσ ιςόποςα με 

τισ αποςβζςεισ του εκάςτοτε επιχορθγοφμενου παγίου. 

 

Ροςά ςε €  
 Υπόλοιπο τθν  31/12/2011 Ο.ΣΥ.  Α.Ε. 55.238.051,65 

Επιχοριγθςθ Π.Δ.Ε. χριςεωσ 2012 4.376.358,68 

Μείον: Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων  -3.457.573,30 

Υπόλοιπο τθν  31/12/2012 Ο.ΣΥ.  Α.Ε. 56.156.837,03 

Επιχοριγθςθ Π.Δ.Ε. χριςεωσ 2013 4.613.416,60 

Μείον: Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων  -3.457.570,91 

Υπόλοιπο τθν  31/12/2013 Ο.ΣΥ.  Α.Ε. 57.312.682,72 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 40 

 

4.15  Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  

Σα  υπόλοιπα  προμθκευτϊν  και  λοιπϊν  ςυναφϊν  υποχρεϊςεων  τθσ  Εταιρίασ αναλφονται ωσ 

εξισ:  

Ροςά ςε € 31/12/2013 31/12/2012 

Προμθκευτζσ Εςωτερικοφ 34.547.833,90 50.362.880,48 

Προμθκευτζσ Εξωτερικοφ 8.374.850,43 13.432.860,26 

ΟΠΔΔ και Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ 706.288,90 2.321.457,22 

Προμθκευτζσ παρακρατθμζνεσ εγγυιςεισ -549,97 0,00 

υνεργαηόμενοι φορείσ 1.531,09 1.508,89 

Σφνολο υποχρεϊςεων 43.629.954,35 66.118.706,85 

 

 

4.16  Βραχυπρόκεςμα Δάνεια. 
 
φμφωνα με τθν πράξθ ςυγχϊνευςθσ αρ.28738/2638 (ΦΕΜ.1454/17.6.2011) διαγράφθκε το ςυνόλο 

των δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ.  

Βάςει του Ο.3920/2011, οι ανωτζρω δανειακζσ υποχρεϊςεισ αναλαμβάνονται απο το Ελλθνικό 

Δθμόςιο μζςω του υπουργείου Οικονομικϊν. 

  



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 41 

4.17 Εμπορικζσ & λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

 
Οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 27.983.237,76 45.028.657,86 

Νοιποί φόροι (πλθν φόρου ειςοδιματοσ)  2.160.111,60 4.287.771,15 

Τπουργειο Οικονομικων-Σαμειακθ διευκολυνςθ 0,00 194.894.532,27 

Δεδουλευμζνα ζξοδα 1.516.545,75 879.691,19 

Ζςοδα επόμενων χριςεων 3.344.271,25 3.334.980,22 

Προκαταβολζσ πελατϊν 131.637,97 24.588,88 

Τποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 5.437.830,27 0,00 

Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 2.376.918,84 8.577.993,78 

Σφνολο υποχρεϊςεων 42.950.553,44 257.028.215,35 

 
 
φμφωνα με το άρκρο 3 του Οόμου 3920/2011 τα χρζθ των εταιρειϊν που ςυγχωνεφονται, 

ζναντι του Δθμοςίου, του ΟΑΑ και του ΙΜΑ ι άλλων Αςφαλιςτικϊν Σαμείων, τα οποία 

περιιλκαν ςτθν ΟΤ Α.Ε. μετά τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, διαγράφονται από τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ και μεταφζρονται ωσ ζχουν ςτον Μρατικό Προχπολογιςμό. 

θμειϊνεται ότι θ εταιρεία δεν προζβει ςε διαγραφι των υποχρεϊςεων  πρόσ το Δθμόςιο από 

φόρουσ .   

τθ προθγοφμενθ χριςθ 2012 οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ από φόρουσ ρυκμίςτθκαν, αφοφ 

προςκζκθκαν ςε αυτζσ και οι ανάλογεσ προςαυξιςεισ. Ξζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων, οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ είχαν εξοφλθκεί.  

          Επιπλζον, ςφμφωνα με το Ο.4038/2012 και 4199/2013 ορίηεται ότι τα ποςά που ζχουν 

καταβλθκεί από το λογαριαςμό αποκρατικοποιιςεων ςτον ΟΑΑ ωσ προςωρινι ταμειακι 

διευκόλυνςθ για τθν κάλυψθ διαφόρων υποχρεϊςεϊν του μζχρι να καταςτεί εφικτι θ 

δανειοδότθςθ του Οργανιςμοφ με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςυμψθφίηονται με 

τισ ζναντι του Δθμοςίου απαιτιςεισ των εταιρειϊν του ομίλου ΟΑΑ που δθμιουργικθκαν, 

κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5 παρ. 9 του ν.2669/1998 και των άρκρων 20 και 25 

του ν.2072/1992 μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Σο απομζνον υπόλοιπο ποςό των μζχρι 31 

Δεκεμβρίου 2010 απαιτιςεων του ΟΑΑ από το Δθμόςιο διαγράφεται από τισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, κακίςταται εκ μζρουσ των εταιρειϊν του Ομίλου ΟΑΑ μθ απαιτθτό. Επιπλζον, 

ςφμφωνα με το Ο.4199/11.10.2013, με τον τροποποιικθκε ο 3920/2011, άρκρο 100 παρ. 2 θ 

ωφζλεια που προκφπτει από τθ διαγραφι των χρεϊν των εταιρειϊν του Ομίλου ΟΑΑ 

κατ’εφαρμογι των διατάξεων τθσ ανωτζρω παραγράφου  απαλάςςεται από κάκε φόρο-τζλοσ 

ι οποιαδιποτε επιβάρυνςθ υπζρ του δθμοςίου ι τρίτου με τθν προυπόκεςθ εμφάνιςισ τθσ ςε 

λογαριαςμό αφορολόγθτου αποκεματικοφ. Εντόσ τθσ χριςθσ 2013 ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

ςυμψθφίςτθκε θ υποχρζωςθ ποςοφ € 194.894.532,27, που αφορά ταμειακι διευκόλυνςθ του 

Τπουργείου Οικονομικϊν με τθν απαίτθςθ από τον ΟΑΑ ποςοφ € 80.418.624,10 και το 

υπόλοιπο ποςό € 114.475.908,17 μεταφζρκθκε ςε λογαριαςμό αφορολόγθτου αποκεματικοφ. 

 

 

4.18  Κφκλοσ εργαςιϊν 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 42 

Θ ανάλυςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρίασ παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 
Ζςοδα από μεταφορικό ζργο  

  Ζςοδα από πωλιςεισ 
ειςιτθρίων 109.085.205,85 124.506.007,14 
Σφνολο 109.085.205,85 124.506.007,14 
Λοιπά Ζςοδα 

  Πωλιςεισ άχρθςτου υλικοφ 0,00 0,00 
Σφνολο 0,00 0,00 
Γενικό Σφνολο 109.085.205,85 124.506.007,14 

   Ζςοδα επιχορθγιςεων για 
κάλυψθ κόςτουσ 
ςυγκοινωνιακοφ ζργου 143.217.201,72 156.293.330,44 
Γενικό Σφνολο 252.302.407,57 280.799.337,58 

 
  



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 43 

4.19 Ανάλυςθ εξόδων ανά κατθγορία 

    
Θ ανάλυςθ των εξόδων τθσ Εταιρίασ ανά κατθγορία είναι θ εξισ: 

  

31/12/2013 
  

Ροςά ςε €  
Κόςτοσ 
πωλιςεων 

Ζξοδα 
διοίκθςθσ  

Ζξοδα 
διάκεςθσ Σφνολο 

Μόςτοσ αποκεμάτων αναγνωριςμζνο ωσ ζξοδο  47.308.466,88 0,00 0,00 47.308.466,88 

Μόςτοσ Αποςβζςεων ενςϊματων παγίων 36.765.610,98 2.346.741,13 0,00 39.112.352,11 

 Μόςτοσ Αποςβζςεων άυλων παγίων 90.801,35 5.795,83 0,00 96.597,18 

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων 30.105,59 1.584,50 0,00 31.690,09 

Θλεκτρικό ρεφμα 3.516.134,48 185.059,71 0,00 3.701.194,19 

Τδρευςθ 157.598,55 8.294,66 0,00 165.893,21 

Φυςικό αζριο 8.684.854,23 457.097,59 0,00 9.141.951,82 

Σθλεπικοινωνίεσ 630.701,36 33.194,81 0,00 663.896,17 

Αςφάλιςτρα 11.546.630,06 607.717,37 0,00 12.154.347,43 

Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ 493.662,08 25.982,21 0,00 519.644,29 

Παροχζσ τρίτων 3.699.821,46 194.727,45 0,00 3.894.548,91 

Φόροι-Σζλθ 8.073.993,29 424.947,02 0,00 8.498.940,31 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ 138.771.010,17 8.857.724,05 0,00 147.628.734,22 

Αμοιβζσ& ζξοδα τρίτων 0,00 258.523,65 1.895.840,12 2.154.363,77 

Διάφορα ζξοδα 1.924.350,04 224.507,50 1.058.392,52 3.207.250,07 

Ιδιοπαραγωγι ( 1.894.490,83) 0,00 0,00 -1.894.490,83 

Προβλζψεισ εκμεταλλεφςεωσ 6.474.095,96 413.240,17 0,00 6.887.336,13 

Σφνολο 266.273.345,65 14.045.137,66 2.954.232,64 283.272.715,95 

 

 

  
31/12/2012 

  

Ροςά ςε €  
Κόςτοσ 

πωλιςεων 
Ζξοδα 

διοίκθςθσ  
Ζξοδα 

διάκεςθσ Σφνολο 

Μόςτοσ αποκεμάτων αναγνωριςμζνο ωσ ζξοδο  52.389.101,24 0,00 0,00 52.389.101,24 

Μόςτοσ Αποςβζςεων ενςϊματων παγίων 37.019.213,92 2.362.928,55 0,00 39.382.142,47 

 Μόςτοσ Αποςβζςεων άυλων παγίων 323.448,88 20.645,67 0,00 344.094,55 

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων 50.195,59 2.641,87 0,00 52.837,46 

Θλεκτρικό ρεφμα 3.529.566,54 185.766,66 0,00 3.715.333,20 

Τδρευςθ 131.339,99 6.912,63 0,00 138.252,62 

Φυςικό αζριο 9.819.021,38 516.790,60 0,00 10.335.811,98 

Σθλεπικοινωνίεσ 639.394,00 33.652,32 0,00 673.046,32 

Αςφάλιςτρα 12.670.279,17 666.856,80 0,00 13.337.135,97 

Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ 408.531,07 21.501,64 0,00 430.032,70 

Παροχζσ τρίτων 3.509.234,86 184.696,57 0,00 3.693.931,43 

Φόροι-Σζλθ 8.150.263,76 428.961,25 0,00 8.579.225,01 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ 190.824.833,44 12.180.308,52 0,00 203.005.141,96 

Αμοιβζσ& ζξοδα τρίτων 
 

370.071,71 2.713.859,17 3.083.930,88 

Διάφορα ζξοδα 1.457.243,70 170.011,77 801.484,04 2.428.739,50 

Ιδιοπαραγωγι ( 2.107.788,13) 0,00 0,00 ( 2.107.788,13) 

Προβλζψεισ εκμεταλλεφςεωσ 6.396.848,53 0,00 0,00 6.396.848,53 

Σφνολο 325.210.727,94 17.151.746,54 3.515.343,21 345.877.817,69 

     

Οι παροχζσ ςτο προςωπικό ςτθν εταιρεία αναλφονται ωσ εξισ: 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 44 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Ξιςκοί,θμερομίςκια & επιδόματα 109.804.072,77 150.221.725,15 

Ζξοδα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 32.872.430,03 45.605.186,67 

Αποηθμιϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ ι απολφςεωσ 2.651.874,18 5.469.558,04 

Νοιπζσ παροχζσ ςε εργαηόμενουσ 2.300.357,24 1.708.672,10 

Σφνολο 147.628.734,22 203.005.141,96 

 

4.20 Λοιπά ζξοδα 

 

Σα λοιπά ζξοδα, αναλφονται ωσ εξισ: 
  

   Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Φορολογικά πρόςτιμα & προςαυξιςεισ 6.999,36 9.658,76 
Προςαυξιςεισ ειςφορϊν αςφαλιςτικϊν 
ταμείων 14.135,40 675.516,17 

Zθμίεσ από εκποίθςθ παγίων 0,00 0,00 

φορολογικά πρόςτιμα & προςαυξιςεισ 
προθγουμζνων χριςεων 608.161,34 2.040.761,61 

Ειςφορζσ & προςαυξιςεισ ειςφορϊν 
αςφαλιςτικϊν ταμείων προθγουμζνων 
χριςεων 1.353.054,84 166.249,95 

Παράβολα υπουργείου οικονομικϊν 60,00 3.976,67 

Πρόςτιμα διάφορα 65.189,36 1.961,43 

Προςαυξιςεισ λοιπϊν υποχρεϊςεων 0,00 372.914,65 

Φόροι και τζλθ προθγουμζνων χριςεων 886.694,90 68.523,60 

Σακτοποίθςθ αποτελεςμάτων βάςει 
διορκωτικϊν εκκακαρίςεων του υπουργείου 
υγειασ 0,00 4.594.312,36 

Νοιπά Ζξοδα προθγ.χρθςεων 1.009.430,59 102.436,05 

Νοιπά ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 24.983,00 53.972,75 
Ηθμιζσ από καταςτροφι- ανακφκλωςθ 
λεωφορειων 0,00 304.986,49 

Νοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ 23,44 134,15 

Προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ 6.454.996,80 722.320,82 

Σφνολο 10.423.729,03 9.117.725,46 

 



ΟΔΙΜΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ «Ο.Τ.  Α.Ε.» 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 1/1 – 31/12/2013 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ  5 ζωσ και 56 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικ. Ματαςτάςεων   ελ. 45 

4.21 Λοιπά ζςοδα  

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Ενοίκια από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 27.132,30 25.236,81 

Ζςοδα από αποςπαςμζνο προςωπικό 8.936,99 0,00 

Ζςοδα από αςφάλιςθ 766.866,89 571.897,55 

Ζςοδα από διαφθμίςεισ 494.842,74 903.360,23 

Ζςοδα από λοιπζσ δραςτθριότθτεσ 634.633,30 703.342,29 

Ζςοδα από πρόςτιμα επιβατϊν 2.914.916,97 4.602.011,78 

Ποινικζσ ριτρεσ - τόκοι υπερθμερίασ 17.401,38 17.403,57 

Αναλογοφςεσ ςτθ χριςθ αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων επενδφςεων 3.457.570,91 3.457.573,30 

Ζκτακτα κζρδθ από εκποίθςθ μεταφορ. μεςων 0,00 86.406,18 

Νοιπά ζκτακτα ζςοδα 303.060,07 85.671,87 

Ζκτακτθ χρθματοδότθςθ Ο.4093/2012 24.342.074,00 0,00 

Επιδοτιςεισ ΟΑΕΔ προθγοφμενθσ χριςεωσ 0,00 320.785,60 

Ακφρωςθ ςυμβολαίου ΑΠΙ λόγω πτϊχευςθσ 0,00 104.000,00 

Αναδρομικι μείωςθ αποδοχϊν υπαλλιλων 0,00 238.316,91 

Νοιπά ζςοδα προθγοφμενων χριςεων 136.999,19 0,00 
Αναςτροφι (διόρκωςθ) αποςβζςεων προθγ. 
ετϊν 0,00 748.057,96 

Εςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλεψεισ 1.370.930,75 2.343.834,80 

Εςοδα από χρθςιμοποιθμζνεσ προβλεψεισ 2.119.915,39 3.749.100,49 

Σφνολο 36.595.280,88 17.956.999,34 

 

4.22 Χρθματοοικονομικά ζξοδα 

Σα χρθματοοικονομικά ζξοδα τθσ εταιρίασ  αναλφονται ωσ εξισ: 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 
Σόκοι δικαςτικϊν υποκζςεων & λοιπζσ 
επιβαρφνςεισ 336.553,77 127.659,20 

Προμικειεσ και λοιπά ζξοδα 1.205.095,09 804.568,70 

Σφνολο 1.541.648,86 932.227,90 

4.23 Χρθματοοικονομικά ζςοδα 

Σα χρθματοοικονομικά ζςοδα τθσ εταιρίασ  αναλφονται ωσ εξισ: 

Ροςά ςε € 31/12/2013 31/12/2012 

Σόκοι τραπεηικϊν κατακζςεων εςωτερικοφ 211.542,77 90.514,99 

Σφνολο 211.542,77 90.514,99 

4.24 Φόροσ ειςοδιματοσ  

Θ δαπάνθ για φόρο ειςοδιματοσ των χριςεων που ζλθξαν ςτισ 31/12/2013 και 31/12/2012 
αναλφεται ωσ εξισ: 

 
Ποςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 
Σρζχων φόροσ 0,00 0,00 
Σφνολο 0,00 0,00 
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Για τθ χριςθ 2013 θ εταιρεία ζχει υπαχκεί ςτο φορολογικό ζλεγχο των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 

Νογιςτϊν που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 82 παραγρ.5 Ο.2238/1994. Ο ζλεγχοσ 

αυτόσ  βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό προβλζπεται να χορθγθκεί 

μετά τθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων χριςεωσ 2013. Αν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 

φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ εκτιμοφμε ότι αυτζσ δε κα 

ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 

 Σο φψοσ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν 31.12.2012  

προκφπτει από τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

 

 

 

 

 

 

Κατά τθν 
31/12/2011   

Χρεϊςεισ 
(Ριςτϊςεισ) 

Αποτελεςμάτων   

Χρεϊςεισ 
(Ριςτϊςεισ)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων   

Κατά τθν 
31/12/2012 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ 

       Προςαρμογι αξίασ πάγιων και 
αποςβζςεων 42.953.645,12  

 
-3.841.190,77  

 
0,00  

 
39.112.454,35  

Ποςά προοριςμζνα για αφξθςθ Ξ.Μ. 
  

178.268,40  
 

0,00  
 

178.268,40  

 
42.953.645,12    -3.662.922,37    0,00    39.290.722,75  

        Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 
απαιτιςεισ 

       Απομείωςθ αποκεμάτων 408.843,80  
 

0,00  
 

0,00  
 

408.843,80  

Απομείωςθ απαιτιςεων 328.878,96  
 

45.690,53  
 

0,00  
 

374.569,49  

Αποκεματικά 653.338,26  
 

-653.338,26  
 

0,00  
 

0,00  

Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων 0,00  
     

1.695.269,77  
Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 10.646.865,43  

 
-7.108.581,67  

 
0,00  

 
3.538.283,76  

Προβλεψθ για επιδικεσ υποκζςεισ 1.666.539,14  
 

45.320,56  
 

0,00  
 

1.711.859,70  

Αφξθςθ υποχρεϊςεων 28.485,72  
 

-28.485,72  
 

0,00  
 

0,00  

 
13.732.951,31    -7.699.394,56    0,00    7.728.826,51  

        Κακαρζσ αναβαλλόμενεσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ςτον 
Ιςολογιςμό -29.220.693,81  

 
-4.036.472,19  

 
0,00  

 
-31.561.896,24  
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Κατά τθν 
31/12/2012   

Χρεϊςεισ 
(Ριςτϊςεισ) 

Αποτελεςμάτων   

Χρεϊςεισ 
(Ριςτϊςεισ)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων   

Κατά τθν 
31/12/2013 

Αναβαλλόμενεσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

       Προςαρμογι αξίασ πάγιων 
και αποςβζςεων 39.112.454,35  

 
7.051.271,01  

 
0,00  

 
46.163.725,36  

Αποκεματικά 0,00  
 

231.748,92  
   

231.748,92  
Ποςά προοριςμζνα για 
αφξθςθ Ξ.Μ. 178.268,40  

 
-178.268,40  

   

0,00  

 
39.290.722,75    7.104.751,53    0,00    46.395.474,28  

        Αναβαλλόμενεσ 
φορολογικζσ απαιτιςεισ 

       Απομείωςθ αποκεμάτων 408.843,80  
 

-163.070,57  
 

0,00  
 

245.773,23  

Απομείωςθ απαιτιςεων 374.569,49  
 

173.095,25  
 

0,00  
 

547.664,74  
Επιχορθγιςεισ παγίων 
επενδφςεων 1.695.269,77  

 
1.610.294,38  

 
0,00  

 
3.305.564,15  

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου 
από τθν υπθρεςία 3.538.283,76  

 
1.734.851,18  

 
-3.122.789,30  

 
2.150.345,64  

Προβλεψθ για επιδικεσ 
υποκζςεισ 1.711.859,70  

 
2.109.817,49  

 
0,00  

 
3.821.677,19  

Αφξθςθ υποχρεϊςεων 0,00  
 

0,00  
 

0,00  
 

0,00  

 
7.728.826,51    5.464.987,74    -3.122.789,30    10.071.024,95  

        Κακαρζσ αναβαλλόμενεσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 
ςτον Ιςολογιςμό -31.561.896,24  

 
-1.639.763,79  

 
-3.122.789,30  

 
-36.324.449,33  

 

 

5. Ραράγοντεσ και πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου  

Θ εταιρία κατζχει  διάφορα χρθματοπιςτωτικά μζςα όπωσ εμπορικζσ απαιτιςεισ και εμπορικζσ 

υποχρεϊςεισ, τα οποία προκφπτουν άμεςα από τισ εργαςίεσ  τθσ.  Πολιτικι τθσ Εταιρίασ  κατά  τθ  

διάρκεια  του  ζτουσ  ιταν  και  παραμζνει  να  μθν  αςχολείται  με  τθν  εμπορία 

χρθματοπιςτωτικϊν μζςων.  Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο εξετάηει και εγκρίνει αρχζσ για τθ διαχείριςθ 

κάκε ενόσ από αυτοφσ τουσ κινδφνουσ, οι οποίοι ςυνοψίηονται πιο κάτω.  

 

5.1. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

5.1.1. Κίνδυνοι που προκφπτουν από ηθμιζσ / βλάβεσ ςε πρόςωπα, εξοπλιςμό και 
περιβάλλον (αςφαλιςτικι κάλυψθ) 

 
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρίασ αντιμετωπίηουν κινδφνουσ που μπορεί να προκφψουν από 

αρνθτικά γεγονότα όπωσ μεταξφ άλλων, ατυχιματα, τραυματιςμοφσ και βλάβεσ ςε πρόςωπα 
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(εργαηόμενουσ ι/και τρίτουσ), βλάβεσ ςτο περιβάλλον, ηθμιζσ ςε εξοπλιςμό και περιουςίεσ τρίτων.  

Όλα τα παραπάνω πολφ πικανόν να προκαλζςουν κακυςτεριςεισ ι ςτθ δυςμενζςτερθ περίπτωςθ 

διακοπι εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςτα εμπλεκόμενα ζργα. Ναμβάνονται βζβαια όλα τα απαραίτθτα  

 

προλθπτικά μζτρα ϊςτε να αποφεφγονται  τζτοιου  είδουσ  αρνθτικά  γεγονότα  και  παράλλθλα  

ςυνάπτονται  τα  ενδεδειγμζνα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια. Δεν μπορεί όμωσ να αποκλειςτεί το 

ενδεχόμενο το φψοσ των υποχρεϊςεων  τθσ Εταιρίασ από  τζτοιου είδουσ αρνθτικά γεγονότα να 

υπερβαίνει τισ αςφαλιςτικζσ αποηθμιϊςεισ  που  κα  λάβουν,  με  ςυνζπεια  μζροσ  των  εν  λόγω  

προκυπτουςϊν  υποχρεϊςεων  να απαιτθκεί να καλυφκεί από τθν ίδια.  

5.2. Χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι  

5.2.1. Κίνδυνοσ επιτοκίου 

 
Δεν υπάρχει τζτοιοσ  κίνδυνοσ. 

5.2.2. Κίνδυνοσ τιμϊν ξζνου ςυναλλάγματοσ  

 
Θ Εταιρία δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα και ωσ εκ τοφτου δεν εκτίκεται ςε ςυναλλαγματικό 

κίνδυνο. 

5.2.3.Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

 
Θ Εταιρία δεν διατρζχει ςθμαντικό πιςτωτικό κίνδυνο κακϊσ τα ζςοδά τθσ κατά κφριο λόγο 

προζρχονται από πωλιςεισ ειςιτθρίων τοισ μετρθτοίσ. Σο μεγαλφτερο μζροσ των ανεξόφλθτων 

απαιτιςεων πελατϊν που εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ κεωροφνται αςφαλοφσ 

είςπραξθσ, για το υπόλοιπο ζχει διενεργθκεί ςχετικι πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  Θ 

ενθλικίωςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ ζχει ωσ εξισ: 

Ενθλικίωςθ απαιτιςεων 

Ξζχρι ζνα ζτοσ 281.239,38 

1-2 ζτθ 246.443,08 

2-5 ζτθ 451.965,47 

Άνω των 5 ετϊν  1.347.530,71 

φνολο 2.327.178,64 
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5.2.4. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ.                                                     

Ο  κίνδυνοσ ρευςτότθτασ διατθρείται ςε μζτρια επίπεδα, μζςω τθσ διακεςιμότθτασ επαρκϊν 

ταμειακϊν διακεςίμων, πιςτωτικϊν ορίων και τθσ εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά τον 

δανειςμό. 
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6. Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ και επεξθγιςεισ  

6.1. Συναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ  

 
Οι διεταιρικζσ  πωλιςεισ - αγορζσ για τθν περίοδο  1/1-31/12/2013 και τθν αντίςτοιχθ ςυγκριτικι 1/1-31/12/2012 αναλφονται ωσ εξισ: 

 

  Αγορζσ - Ρωλιςεισ 31/12/2013       

                                                     Αγοράςτρια εταιρία   

Ρ
ω

λο
φ

ς
α

 

ετ
α

ιρ
ία

 

  ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ Ο.Α.Σ.Α ΑΕ Ο.ΣΥ. ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ     694,97 694,97 

Ο.Α.Σ.Α ΑΕ     6.116.983,63 6.116.983,63 

Ο.ΣΥ. ΑΕ 126.872,46 27.151,72   154.024,18 

ΣΥΝΟΛΟ 126.872,46 27.151,72 6.117.678,60 6.271.702,78 

      

      
  Αγορζσ - Ρωλιςεισ 31/12/2012       

                                                     Αγοράςτρια εταιρία   

Ρ
ω

λο
φ

ς
α

 ε
τα

ιρ
ία

 

  ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ Ο.Α.Σ.Α ΑΕ Ο.ΣΥ. ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ     139,42 139,42 

Ο.Α.Σ.Α ΑΕ     6.790.184,16 6.790.184,16 

Ο.ΣΥ. ΑΕ   22.044,87   22.044,87 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 22.044,87 6.790.323,58 6.812.368,45 
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6.2. Απαιτιςεισ / Υποχρεϊςεισ ςυνδεμζνων μερϊν 

 

  
ΧΘΣΘ 2013 

       

   

ΟΦΕΙΝΟΤΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

  

  ΟΑΑ  Ο.Τ. ΣΑ.Τ. 

Τ
Ο
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Ν

Ο
 

   

ΤΠ
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Α
Π

Α
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Ο
Τ

Α
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ΣΑ
ΙΡ

ΕΙ
Α

 Ο
Α

Α
  ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΔΑΟΕΙΑ             0,00 

ΝΟΙΠΕ 
ΑΠΑΙΣΘΕΙ       5.437.830,27     5.437.830,27 

Ο
.

Τ.
 ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΔΑΟΕΙΑ             0,00 

ΝΟΙΠΕ 
ΑΠΑΙΣΘΕΙ           2.917.751,27 2.917.751,27 

Σ
Α

.
Τ.

 ΑΠΑΙΣΘΕΙ 
ΔΑΟΕΙΑ             0,00 

ΝΟΙΠΕ 
ΑΠΑΙΣΘΕΙ             0,00 

 
  ΤΟΟΝΟ 0,00 0,00 0,00 5.437.830,27 0,00 2.917.751,27 8.355.581,54 

          

          

  

ΧΘΣΘ 2012 
       

   

ΟΦΕΙΝΟΤΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

  

  ΟΑΑ  Ο.Τ. ΣΑ.Τ. Τ Ο
Ο

Ν
Ο
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Α
  ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΔΑΟΕΙΑ             0,00 

ΝΟΙΠΕ 
ΑΠΑΙΣΘΕΙ       194.894.532,27     194.894.532,27 

Ο
.

Τ.
 ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΔΑΟΕΙΑ             0,00 

ΝΟΙΠΕ 
ΑΠΑΙΣΘΕΙ   90.695.825,40         90.695.825,40 

Σ
Α

.
Τ.

 ΑΠΑΙΣΘΕΙ 
ΔΑΟΕΙΑ             0,00 

ΝΟΙΠΕ 
ΑΠΑΙΣΘΕΙ             0,00 

 
  ΤΟΟΝΟ 0,00 90.695.825,40 0,00 194.894.532,27 0,00 0,00 285.590.357,67 
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6.3. Ραροχζσ βαςικϊν διευκυντικϊν ςτελεχϊν  
 

Οι  παροχζσ προσ τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ  για τισ παρουςιαηόμενεσ  περιόδουσ ζχουν ωσ εξισ: 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Αμοιβζσ Δ. 12.900,00 23.577,92 

Αμοιβζσ Διευκυντικϊν ςτελεχϊν 1.147.862,79 1.298.375,39 

φνολο 1.160.762,79 1.321.953,31 

Δεν ζχουν χορθγθκεί  δάνεια ςε μζλθ του Δ.. ι ςε άλλα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ εταιρίασ  

(και ςτισ οικογζνειζσ τουσ). 

 

6.4. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

6.4.1. Επίδικεσ υποκζςεισ για τισ οποίεσ ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ με βάςθ τθν 

εκτίμθςθ τθσ νομικισ υπθρεςίασ 

Ζναντι τθσ εταιρίασ  εκκρεμοφν δικαςτικζσ υποκζςεισ. Για τισ υποκζςεισ αυτζσ και ςφμφωνα με 

τισ εκτιμιςεισ των νομικϊν ςυμβοφλων τθσ εταιρίασ ςχθματίςτθκαν ςωρευτικά προβλζψεισ. Σο 

ποςό των € 14.698.758,44 περιλαμβάνεται ςτο κονδφλι Προβλζψεισ για ενδεχόμενεσ 

υποχρεϊςεισ ςτισ Νοιπζσ Προβλζψεισ, παρ. 4.13.  

 

6.5.Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ 
 

Ζχουν εκδοκεί υπζρ τθσ εταιρίασ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ ζργων.  

Αναλυτικότερα οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από εγγυθτικζσ επιςτολζσ είναι οι εξισ: 
 

Ροςά ςε €  31/12/2013 31/12/2012 

Μαλισ εκτζλεςθσ 46.060.934,45 54.475.643,86 

Μαλισ λειτουργίασ 384.930,00 539.095,00 

φνολο 46.445.864,45 55.014.738,86 
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6.6.Δεςμεφςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 
 

Οι δεςμεφςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ αφοροφν τθν εταιρεία  και αναλφονται ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 

Υποχρεϊςεισ από 
Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ 

1 ζτοσ και 
λιγότερο 

Μεταξφ 1 
και 2 ετϊν 

Μεταξφ 2 
και 5 ετϊν 

Άνω των 5 
ετϊν 

31/12/2013 
    Τποχρεϊςεισ από ακίνθτα 17.091,57 17.217,92 52.434,23 17.745,85 

Νοιπζσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σφνολο 17.091,57 17.217,92 52.434,23 17.745,85 

     

 

1 ζτοσ και 
λιγότερο 

Μεταξφ 1 
και 2 ετϊν 

Μεταξφ 2 
και 5 ετϊν 

Άνω των 5 
ετϊν 

31/12/2012 
    Τποχρεϊςεισ από ακίνθτα 16.967,41 17.312,23 18.041,23 18.811,65 

Νοιπζσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σφνολο 16.967,41 17.312,23 18.041,23 18.811,65 

     

     Απαιτιςεισ από Λειτουργικζσ 
Μιςκϊςεισ 

1 ζτοσ και 
λιγότερο 

Μεταξφ 1 
και 2 ετϊν 

Μεταξφ 2 
και 5 ετϊν 

Άνω των 5 
ετϊν 

31/12/2013 
    Απαιτιςεισ από ακίνθτα 15.996,37 15.865,32 46.821,37 15.352,80 

Νοιπζσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σφνολο 15.996,37 15.865,32 46.821,37 15.352,80 

     

 

1 ζτοσ και 
λιγότερο 

Μεταξφ 1 
και 2 ετϊν 

Μεταξφ 2 
και 5 ετϊν 

Άνω των 5 
ετϊν 

31/12/2012 
    Απαιτιςεισ από ακίνθτα 16.562,63 16.383,04 16.834,95 17.298,21 

Νοιπζσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σφνολο 16.562,63 16.383,04 16.834,95 17.298,21 

 

6.6.1.Δεςμεφςεισ για επενδυτικά προγράμματα  

 
Τπάρχει  δζςμευςθ για επενδυτικά προγράμματα ποςοφ € 1.431.839,24, που αφοροφν κυρίωσ 
ςτθν καταςκευι του αμαξοςταςίου τθσ Ανκοφςασ και τθ ςφνδεςθ του αμαξοςταςίου Ρουφ με 
το υπαρχον δίκτυο των τρόλλεχ του Πειραιά. 
 
 
6.6.2.Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ  
τισ χριςεισ 2011-2012 ζχει χορθγθκεί ςτθν εταιρεία Ζκκεςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ από 

τουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Νογιςτζσ, όπωσ προβλζπεται  από τισ διατάξεισ του άρκρου 82 

παραγρ.5 Ο.2238/1994. 

Εντόσ τθσ χριςθσ ολοκλθρϊκθκε ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τισ χριςεισ 2005 ζωσ 2007 και 

εξοφλικθκαν τα ςχετικά πρόςτιμα. Οι χριςεισ 2008-2010 δεν ζχουν εξεταςτεί ακόμθ από τισ 

φορολογικζσ αρχζσ.  Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων 2008-2010 δεν 
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ζχουν καταςτεί οριςτικά. Θ εταιρία δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και 

των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει 

ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ.  

 
 
6.6.3.Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

Ο μζςοσ όροσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ τθσ εταιρίασ ζχει ωσ εξισ: 

     31.12.2013 31.12.2012 

  
  Αρικμόσ προςωπικοφ 5.887,00 6.282,00 

      

 

 
6.6.4. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ. 
 

φμφωνα με τισ από 16/4/2014 αποφάςεισ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 

ΟΤ ΑΕ εγκρίκθκαν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2011 και 2012 ωσ ζχουν, κακϊσ 

και των επί ουςία ςυνδεομζνων και ςυνεχόμενων κεμάτων τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ. Επίςθσ,  

αποφαςίςτθκε θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2013 ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 100 Ο.4199/2013. 

    

 

ΑΘΘΟΑ,   21/05/2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.  KAI ΔΙΕΤΘΤΟΩΟ  ΤΞΒΟΤΝΟ                                    ΣΟ ΞΕΝΟ ΔΙΟΙΜΘΣΙΜΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ  
 

 

                 ΙΩΑΟΟΘ Δ. ΟΙΜΟΟΟΞΟΤ        ΧΑΡΙΝΑΟ  Μ. ΟΦΙΑΟΟΠΟΤΝΟ   
 

Ο ΓΕΟ. Δ/ΟΣΘ  ΑΟΘΡ/ΙΟΟΤ ΔΤΟΑΞΙΜΟΤ & ΠΟΡΩΟ 
 
 

ΣΑΞΑΣΘ Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΩΟ ΤΠΘΡΕΙΩΟ                        Θ ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΘ ΝΟΓΙΣΘΡΙΟΤ 

            

                  ΓΕΩΡΓΙΟ Μ. ΦΡΑΓΜΑΜΘ                                                                      ΜΤΡΙΑΜΘ . ΜΤΡΞΑΟΙΔΟΤ  

 


