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Α. Πλαίσιο εργασίας 
Νομικό πλαίσιο 

Με τον ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 102Α/25.07.2012) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην 

Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 22 παρ. 1 

από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λύεται, λόγω παρόδου του χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 

(EEL 315) η Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ., που συνάφθηκε με 

αντικείμενο την ανάθεση, εκτέλεση και εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη 

κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2898/2001 (Α’ 71) και τροποποιήθηκε με το ν. 3652/2008 (Α’ 45) και το 

άρθρο 17 του ν. 3897/2010 (Α’ 208).  

Από την λύση της Οικονομικής Συμφωνίας περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που η αξία τους 

έχει αποσβεσθεί γίνεται άνευ ανταλλάγματος. Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν πλήρως 

αποσβεσθεί, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ. τη μη αποσβεσθείσα αξία, 

σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4482/2017. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων παραμένει στην 

κατοχή και χρήση του Ο.Α.Σ.Θ. για τις ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου που του ανατίθεται προσωρινά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4482/2017 καθώς και του άρθρου 41 του ν. 4640/2019. 

Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι περί παρακαταθήκης διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για όσο διάστημα 

ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει την κατοχή των περιουσιακών στοιχείων, βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης και καλής 

λειτουργίας τους, καθώς και με κάθε φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση επ’ αυτών. Σύμφωνα 

με το άρθρο 23 παρ. 1 και 2 του ν. 4482/2017 το Ελληνικό Δημόσιο εξαγοράζει τον Ο.Α.Σ.Θ. ως σύνολο, 

εξαιρουμένης της περιουσίας που κατά τα ανωτέρω περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει 

συμβατικού όρου της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφο 4 του ν.4482/2017 ο Ο.Α.Σ.Θ. τίθεται σε εκκαθάριση εν λειτουργία 

και ορίζεται η προσωρινή συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση, για την εκτέλεση 

του μεταβατικού συγκοινωνιακού έργου, ενώ άρθρο 26 του ν 4640/2019 ορίζεται πως ανατίθεται το 

συγκοινωνιακό έργο για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως όχι μετά τις 31.12.2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε πλήρη απογραφή της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. και δημοσίευσε κατά 

τις κείμενες διατάξεις ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης της 25.07.2017. 

Η δράση και οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του ν.4482/2017, οργάνων του 

Ο.Α.Σ.Θ. περιορίζονται μόνο σε όσες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση του προσωρινού 

συγκοινωνιακού έργου. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης του Ο.Α.Σ.Θ. (στο εξής 

«Οργανισμός»), σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4482/2017 και τη διενέργεια των πράξεων της 

παραγράφου 7 του άρθρου 27 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 ν.4640/2019 

και ισχύει από 30/11/2019.. Στην αξία δεν περιλαμβάνεται αυτή που οφείλεται στο μονοπωλιακό 

χαρακτήρα της επιχείρησης, κατά την έννοια της ερμηνευτικής δήλωσης επί του άρθρου 106 του 

Συντάγματος, ούτε η αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ., για την οποία προβλέπουν 

το άρθρο 22 του παρόντος και το άρθρο δεύτερο της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας που 

κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001. 

Πηγές πληροφόρησης 

Για την υλοποίηση της εργασίας μας χρησιμοποιήσαμε πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν από τον 

Οργανισμό καθώς και από ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιήσαμε.  
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Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την εκπόνηση της παρούσης συνοψίζονται ως 

κάτωθι 

• N. 4482/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 41 του ν. 4640/2019, σύμφωνα με 

τον οποίο τέθηκε η επιχείρηση σε λειτουργία υπό εκκαθάριση. 

• Δημοσιευμένες και ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

της επιχείρησης Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης για τις χρήσεις που έληξαν 

την 25/7/2017, την 6/8/2017 και την 6/8/2018, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Ε.Λ.Π. 

• Οικονομική Συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού (30/04/2001), για τον 

οριστικό υπολογισμό των συμβατικών δαπανών, των συμβατικών εσόδων και της 

αντισταθμιστικής καταβολής. Η εν λόγω Οικονομική Συμφωνία υπογράφηκε σε εκτέλεση των 

διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2898/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

ρυθμίσεις της από 4.8.2003 συμπληρωματικής οικονομικής συμφωνίας ως Κ.Υ.Α. 

Α68587/50294/4.7.2003 (ΦΕΚ 934Β), της από 11.1.2008 νέας οικονομικής συμφωνίας που 

κυρώθηκε με τον Νόμο 3652/2008 (ΦΕΚ 45/Α/18.3.2008), της από 8.4.2010 συμπληρωματικής 

οικονομικής συμφωνίας που κυρώθηκε με τον Ν3897/2010 (ΦΕΚ208/Α/10.12.2010) και του 

Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που επικυρώνει μεταξύ των άλλων την υπ’ αριθμ. Α. 

οικ.45787/3551/5.8.2014 κοινή απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 

Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα, εκτός των άλλων, και τον 

προϋπολογιστικό καθορισμό συμβατικών δαπανών, συμβατικών εσόδων και αντισταθμιστικής 

καταβολής χρήσης 2016 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ) και αφού ληφθούν υπόψιν το Πόρισμα της 

Ομάδας Εργασίας για θέματα ΟΑΣΘ της 27.05.2014 και οι αποφάσεις διαιτησίας. 

 

• Επιστολές νομικών συμβούλων σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού. 

• Ειδικές εκθέσεις ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2015 (01/01/2015-

31/12/2015), 2016 (01/01/2016-31/12/2016) και 2017 (01/01/2017-25/7/2017) επί της τηρήσεως 

των διατάξεων της Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού (Αρ.8 

Ν.2898/2001 και Πόρισμα Ομάδας Εργασίας για θέματα ΟΑΣΘ της 27/05/2014) για σκοπούς 

προσδιορισμού του ύψους της απαίτησης του Οργανισμού από το Ελληνικό Δημόσιο την 

25/07/2017. 

• Στοιχεία αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και το στόλο του Οργανισμού. 

• Βιβλία και στοιχεία για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 (01/01/2017-25/7/2017). 

• Αναλύσεις και επεξηγήσεις, οι οποίες μας παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση και τα αρμόδια 

στελέχη του Οργανισμού. 

Σημαντικές παρατηρήσεις 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της αξίας του Οργανισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4482/2017. 

Η εξέταση των βιβλίων και των στοιχείων των Εταιρειών για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης δε συνιστά 

έλεγχο σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα και καμία εργασία επαλήθευσης δεν έχει πραγματοποιηθεί από 

εμάς. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη σχετικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην μελέτη. 

Επίσης, η Grant Thornton δεν μπορεί να εγγυηθεί σε κάποιον που θα διαβάσει την παρούσα μελέτη για 

την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εγγράφων και στοιχείων που μας έχουν παρασχεθεί από τις Διοίκηση. 

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν έχουμε συμμετάσχει στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και 

συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για λάθη ή παραλείψεις που τυχόν υπάρχουν σε αυτές. 
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Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ούτε επισκόπηση σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης επί οικονομικών καταστάσεων. 

Επιπρόσθετα, η Grant Thornton δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που προβλέψεις, 

γεγονότα ή στοιχεία που παρέχονται αποδειχτούν ανακριβή, ή αναληθή, ή παραπλανητικά, ή αναιρεθούν. 

Δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση ιδιαίτερα σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Οργανισμός έχει 

αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία. 

Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της μεθόδου 

αποτίμησης που επιλέχθηκε βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισμός της αξίας του 

Οργανισμού βασίστηκε στην αντικειμενική αλλά και την ποιοτική αξιολόγηση των μεγεθών, τα οποία 

αξιολογήθηκαν µε βάση την εμπειρία και τη γνώση µας. 

Προτείνεται πως ο οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα επιθυμούσε τον προσδιορισμό της αξίας του 

Οργανισμού με βάση ενναλακτικές παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης θα πρέπει να εκτιμήσει, 

στηριζόμενος στην κρίση του, τα σχετικά οικονομικά στοιχεία και δεδομένα. Συνίσταται η περαιτέρω 

ανάλυση από ειδικούς, οικονομικούς, νομικούς ή χρηματοοικονομικούς αναλυτές έτσι ώστε η λήψη 

οποιασδήποτε επιχειρηματικής απόφασης, πέραν του υπολογισμού του τιμήματος της εξαγοράς όπως 

ρητά προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 25 του ν. 4482/2017 να μη βασίζεται μόνο στην παρούσα μελέτη. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα κοινοποιείται αποκλειστικά στον Οργανισμό και στους Υπουργούς 

Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 25 του Ν. 

4482/2017. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή ή κυκλοφορία ολόκληρης ή αποσπασμάτων 

της παρούσας χωρίς την έγγραφη άδειά μας, την οποία θα δώσουμε αφού λάβουμε υπόψη μας τις 

περιστάσεις. 

Γενικά παραδεκτές μέθοδοι αποτίμησης 

Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (DFCF) 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αναγωγή του συνόλου των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της 

επιχείρησης σε παρούσες τιμές µε προεξοφλητικό επιτόκιο που ισούται µε το µέσο σταθμικό όρο του 

κόστους μετοχικού κεφαλαίου και του κόστους δανεισμού, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση της 

φορολογίας. Επιπλέον, η μέθοδος στηρίζεται σε εκτιμήσεις αναφορικά µε το ύψος των μελλοντικών 

κερδών, των μελλοντικών επενδυτικών αναγκών και άλλων σημαντικών οικονομικών μεγεθών της 

εταιρείας. 

 

Πολλαπλάσια Χρηματιστηριακών Δεικτών (Συγκριτική Αποτίμηση) 

Η μέθοδος συνίσταται στην εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης με βάση χρηματιστηριακούς δείκτες, οι 

οποίοι υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη Χρηματιστηριακή Τιμή μετοχών και αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη 

ομοειδών εταιρειών του κλάδου στον οποίον ανήκει η επιχείρηση. 

 

Συγκρίσιμες Συναλλαγές 

Η μέθοδος προσδιορίζει την αξία μιας εταιρείας με βάση δείκτες που υπολογίστηκαν σύμφωνα με 

πρόσφατες συναλλαγές που αφορούν σε ομοειδείς εταιρείες. 

 

Χρηματιστηριακή Αξία (Market Approach) 

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται μόνο σε εισηγμένες εταιρείες και συνίσταται στην εκτίμηση της αξίας 

μίας επιχείρησής με βάση τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών της όπως αυτή καταγράφεται 

στην οργανωμένη αγορά στην οποία αυτές διαπραγματεύονται. Ειδικότερα, θα αναλύσουμε τη 
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χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών των Εταιρειών όπως αυτή καταγράφεται το τελευταίο 

διάστημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση (ΑΚΘ) 

Η εν λόγω μέθοδος συνίσταται στην παρουσίαση της Καθαρής Θέσης της επιχείρησης, με βάση τα 

πορίσματα της επισκόπησης των λογαριασμών του Ισολογισμού από την Grant Thornton και 

πληροφορίες που θα μας παρασχεθούν. 

Μεθοδολογία αποτίμησης 

Η επιλεχθείσα μέθοδος αποτίμησης της αξίας του Οργανισμού, σύμφωνα και με όσα προσδιορίζονται στο 

άρθρο 25 του ν. 4482/2017, είναι παρόμοια με τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης 

(ΑΚΘ). Σύμφωνα με τη μέθοδο της ΑΚΘ, η αξία του Οργανισμού είναι ίση με τη Καθαρή Θέση της, όπως 

αυτή εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την ημερομηνία αποτίμησης, αφού προηγουμένως 

έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές σε ενεργητικό και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

τέθηκαν στην διάθεσή μας. 

Ως ΑΚΘ ορίζεται η διαφορά μεταξύ του αναπροσαρμοσμένου ενεργητικού και των αναπροσαρμοσμένων 

υποχρεώσεων του Οργανισμού. 

Ως ημερομηνία της αποτίμησης ορίζεται η 25η Ιουλίου 2017, ως η ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης 

του Οργανισμού. 

Βασικές παραδοχές αποτίμησης 

Ενσώματα πάγια 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού αποτιμήθηκε με βάση τις διατάξεις των 

άρθρων 23 και 25 του Νόμου 4482/2017 που προβλέπουν ότι γίνεται στην αναπόσβεστη αξία κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, ήτοι 25.07.2017.  

Η διάρκεια ζωής των σημαντικότερων κατηγοριών παγίων είχε καθοριστεί με βάση τους Ν.2898/2001 και 

Ν.4313/2014 ως εξής: 

Κτίρια 30 έτη 

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 12 έτη 

Λεωφορεία (με βάση το Ν.4313/2014) 20 έτη 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός  5 έτη 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Οργανισμού αποτιμήθηκαν ως εξής: 

α) τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία  

β) οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αποτιμήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος κατά την ημερομηνία 

έναρξης της εκκαθάρισης αφού λήφθηκαν υπόψη τυχόν ενδείξεις απομείωσης 

γ) οι εμπορικές και οι δανειακές υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος κατά την ως άνω 

ημερομηνία. 
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Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην τιμή κόστους. Το κόστος κτήσης 

υπολογίστηκε με τη χρήση της μέσης σταθμικής μεθόδου. 

 

Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις 

χορηγήσει. Δεδομένου ότι οι παροχές αυτές έπρεπε να υπολογιστούν για την ημερομηνία έναρξης της 

εκκαθάρισης δεν κατέστη επιτακτική η ανάγκη προεξόφλησής τους. Η πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού υπολογίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/1920 περιοριζόμενες στο μέγιστο ύψος 

των €14.673 ανά εργαζόμενο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2898/2001. Σημειώνουμε ότι η 

πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, βάσει του Ν. 2112/20 

υπολογίστηκε σε ποσοστό 40% της δικαιούμενης κατά την 25.07.2017 αποζημίωσης ανά εργαζόμενο. 

 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αποτιμήθηκαν στην βάση ότι: 

• Υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων 

γεγονότων. 

• Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

• Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 
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Β. Παρουσίαση του Ο.Α.Σ.Θ. 
Σημαντικά Γεγονότα 
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Διάρθρωση υπηρεσιών σύμφωνα με κανονισμό λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ. 
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Εγκαταστάσεις & Στόλος Ο.Α.Σ.Θ. 

Κεντρικά Γραφεία και Αμαξοστάσια 

1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης επί της Αλεξάνδρου Παπαναστασίου στο 

εμπορικό και επιχειρησιακό κέντρο «CIVITAS Επιχειρηματικό Κέντρο», μισθώνει γραφεία 

συνολικής επιφάνειας ΧΧ τ.μ.. Επί των γραφείων αυτών στεγάζονται οι Διευθύνσεις Διοίκησης, 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Διασφάλισης εσόδων, Μισθοδοσίας και Πληρωμών, Ανθρωπίνου 

Δυναμικού καθώς και τα τμήματα Μηχανογράφησης, Ασφαλιστικού Κεφαλαίου και η Νομική 

Υπηρεσία. 

2. Στην περιοχή του Φοίνικα Θεσσαλονίκης βρίσκεται το ένα από τα δύο αμαξοστάσια που μισθώνει 

ο οργανισμός. Το εν λόγω αμαξοστάσιο αποτελεί το παλαιότερο καθώς μισθώνεται από την 

σύσταση του Ο.Α.Σ.Θ.. Στο Αμαξοστάσιο στεγάζεται η Διεύθυνση Συντήρησης όπου υπάγονται 

τομείς Προληπτικής συντήρησης, Μηχανικών μερών, Ηλεκτρικών μερών, Φανοποιείου – 

Βαφείου, Συστημάτων κλιματισμού καθώς και τμήματα Ηλεκτρονικής συντήρησης και γραφεία 

αποθηκών, ποιοτικού ελέγχου και τεχνικής υποστήριξης. 

3. Στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης βρίσκεται το δεύτερο αμαξοστάσιο που 

μισθώνει ο οργανισμός όπου στεγάζονται τομείς Προληπτικής συντήρησης, Μηχανικών μερών, 

Ηλεκτρικών μερών, Φανοποιείου – Βαφείου, Συστημάτων κλιματισμού καθώς και τμήματα 

Ηλεκτρονικής συντήρησης και γραφεία αποθηκών, ποιοτικού ελέγχου και τεχνικής υποστήριξης. 

4. Επιπλέον ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί και μισθώνει διάφορα σταθμαρχεία και σταθμούς μετεπιβίβασης 

ανά την πόλη της Θεσσαλονίκης, με κυριότερους αυτών τον σταθμό του Χορτιάτη, τον Ανατολικό 

σταθμό καθώς και το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.  
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Κεντρικά Γραφεία και Αμαξοστάσια 
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Στόλος λεωφορείων της 25.07.2017 
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Ισολογισμός της 25.07.2017 

  

1.Τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. εμφανίζουν αναπόσβεστη αξία ύψους €39,9 εκ., ενώ €149,3 
χιλ. αναπόσβεστης αξίας εμφανίζουν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και τα κλιματιστικά των 
λεωφορείων 

2.α.Το κονδύλι δουλευμένα έσοδα περιόδου περιλαμβάνει απαίτηση από το Ελληνικό 
Δημόσιο λόγω αλλαγής των συντελεστών Φ.Π.Α. ύψους €2,7 εκ. 
2.β.Το κονδύλι λοιπές απαιτήσεις κατά €131,3 εκ. αφορά απαιτήσεις αντισταθμιστικής 
καταβολής των χρήσεων 2013 έως και 2017 μετά τις καταβολές που προέβλεπε το άρ. 30 
του ν 4313/2014  

3.Περιλαμβάνει αποθεματικά: 
- για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης του στόλου ύψους €48,9 εκ.,όπως με το ν 
3721/1957 
- τόκων και κάθε είδος επένδυσης ύψους 2,6 εκ., όπως με το ν. 2898/2001 
- Λοιπά αποθεματικά ύψους €2,2 εκ. 

4.Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Σ.Θ σε φόρους τέλη και ασφαλιστικές εισφορές περιλαμβάνουν 
ενήμερες, ρυθμισμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές και ανήλθαν σε €56,3. 
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Γ. Σύνοψη εργασίας 
 

Για τη διενέργεια της αποτίμησης της αξίας του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4482/2017, 

λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 25.07.2017. Στον πίνακα 

που ακολουθεί, εμφανίζονται συγκεντρωτικά ανά κατηγορία κονδυλίων, η αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Οργανισμού: 

Ποσά σε € Σημ. 
Ισολογισμός ΕΛΠ 

25.7.2017 
Αξία 

Εκτίμησης Προσαρμογές 
          

Ενσώματα πάγια   43.510.785  43.510.785  0  

Άυλα και λοιπά πάγια στοιχεία   67.290  67.290  0  

Αποθέματα   2.408.422  2.408.422  0  

Απαιτήσεις Αντισταθμιστικής καταβολής 1 131.345.586  132.532.277  1.186.691  

Λοιπές Απαιτήσεις 2 7.703.504  7.006.130  -697.374  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   354.517  354.517  0  

Αξία Παγίων και Απαιτήσεων   185.390.103  185.879.421  489.318  

Προβλέψεις 3 -35.877.629  -31.627.221  4.250.407  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   -9.448  -9.448  0  

Τραπεζικά δάνεια   -5.660.423  -5.660.423  0  

Εμπορικές Υποχρεώσεις   -11.938.519  -11.938.519  0  

Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο   -56.290.019  -56.290.019  0  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   -35.008.796  -35.008.796  0  

Αποθεματικό ανανέωσης στόλου*  -48.852.023  -48.852.023  0  

Αξία Υποχρεώσεων   -193.636.858  -189.386.450  4.250.407  

Αξία επιχείρησης βάσει αρθ. 25 Ν. 4482/2017   -8.246.754  -3.507.029  4.739.725  
 

* Το «Αποθεματικό ανανέωσης στόλου» έχει επαναταξινομηθεί από τα Ίδια Κεφάλαια του Ισολογισμού της 25.07.2017 που είχε 

καταρτιστεί με βάση τα ΕΛΠ στις Υποχρεώσεις για το σκοπό της αποτίμησης.  

 

Οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας εκτίμησης του Οργανισμού 
αναλύονται παρακάτω: 
 

1. Οι «Απαιτήσεις αντισταθμιστικής καταβολής» για τις χρήσεις 2015 έως και 25.07.2017 

υπολογίστηκαν σύμφωνα με Ειδική Έκθεση Ελέγχου που συντάχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή προς το σκοπό τούτο. Σύμφωνα με τις εν λόγω εκθέσεις για τις χρήσεις 2015, 2016 και 

την περίοδο 01.01.2017-25.07.2017, η συνολική απαίτηση αντισταθμιστικής καταβολής ανήλθε 

σε €130.659.852, ήτοι υψηλότερη κατά ποσό €1.186.691 από αυτή του Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. 

της 25.07.2017. 

2. Οι «Λοιπές Απαιτήσεις» του Οργανισμού έχουν απομειωθεί κατά το ποσό των €525.057 που 

αφορά απαιτήσεις που δεν έχουν εισπραχθεί/ ρυθμιστεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 

παρούσας μελέτης. Επιπλέον, ποσό €172.317 έχει επαναταξινομηθεί από τις «Προβλέψεις» 

αφαιρετικά των λοιπών απαιτήσεων. 

3. Η αξία εκτίμησης του κονδυλίου «Προβλέψεις» ανήλθε σε €31.627.221, μειωμένη σε σχέση με 

τον Ισολογισμό της 25.07.2017 κατά €4.250.407 λόγω των κατωτέρω προσαρμογών: 

α. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους που υπολογίστηκαν από εμάς υπολείπονται 

κατά ποσό €4.419.198 των αντίστοιχων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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β. Επιπλέον πρόβλεψη λόγω έκτακτων εξόδων που προέκυψαν από διενεργηθέντα έλεγχο των 

φορολογικών αρχών ύψους €341.107. 

γ. Σχηματισμένη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους €172.317 μεταφέρθηκε για σκοπούς 

ορθότερης απεικόνισης αφαιρετικά των λοιπών απαιτήσεων. 

 

Με βάση τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις προσαρμογές που διενεργήθηκαν 

επ’ αυτών, η αναπροσαρμοσμένη αξία των Ιδίων Κεφαλαίων του Οργανισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4482/2017, εκτιμάται στο ποσό των -€3.507.029. Ως εκ τούτου, η 

τελική αξία της αποτίμησης καταλήγει μηδενική. 
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Δ. Αποτίμηση Ο.Α.Σ.Θ. 
1. Στοιχεία Ενεργητικού 

1.1 Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 

1.1.1 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Ποσά σε € 
Αξία 

Εκτίμησης 
    

Ακίνητα 2.240.005 

Επενδύσεις σε ακίνητα 54.394 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 304.427 

Μεταφορικά μέσα 40.052.547 

Λοιπός εξοπλισμός 859.412 

Σύνολο 43.510.785  

 

Τα ενσώματα πάγια του Οργανισμού ανά υποκατηγορία απεικονίζονται ως ποσοστό επί του συνόλου 

στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Η αξία των ενσώματων παγίων του Οργανισμού αποτιμήθηκε στην αναπόσβεστη αξία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4482/2017, όπως αυτή προέκυψε από τα τηρούμενα βιβλία που μας 

τέθηκαν υπόψη.  

Η μελέτη μας, μεταξύ άλλων, έλαβε υπόψη την απογραφή έναρξης εκκαθάρισης στα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία του Οργανισμού, που διενεργήθηκε κατά το διάστημα 28.08.2017 έως 01.09.2017 και 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού (σχετικό έγγραφο 

9119/25.08.2017). 

Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4482/2017, δε 

διενεργήθηκε εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και κατά 

συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε οποιαδήποτε απόκλιση της εκτιμηθείσας αξίας από την 

εύλογη. Επιπλέον, δε λάβαμε υπόψη το ενδεχόμενο απομείωσης παγίων στοιχείων του Οργανισμού και 

ουδεμία πρόβλεψη έχει γίνει επ’ αυτού στην εκτιμηθείσα αξία. 
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Ακίνητα 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Κτίρια 14.584 

Εγκαταστάσεις 142.358 

Κτίρια - εγκαταστάσεις εκτός εκμ/σης 368.017 

Σταθμαρχεία-Περίπτερα-Ηλεκτρ. Εγκατ.-Δίκτυα 1.715.045 

Σύνολο 2.240.005 

 

Ο λογαριασμός «Κτίρια» περιλαμβάνει, αποθήκη επιφάνειας 31,75τ.μ. που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη 

επί της οδού Παπαναστασίου αρ. 90, καθώς και διαμέρισμα επιφάνειας 138τ.μ. που βρίσκεται στην 

Θεσσαλονίκη επί της οδού Ζαλίκη και Γρηγορίου 8, συνολικής αναπόσβεστης αξίας €14.584.  

Ο λογαριασμός «Εγκαταστάσεις» περιλαμβάνει τις διαμορφώσεις και προσθήκες αυτών, ανά είδος και 

αξία και ανέρχεται στο ποσό των €142.358. 

Ο λογαριασμός «Κτίρια - εγκαταστάσεις εκτός εκμ/σης» περιλαμβάνεικτίσμα συνολικής επιφάνειας 440,55 

τ.μ. Η αξία της εκτίμησης ύψους €368.017 προκύπτει από τα βιβλία που τέθηκαν υπόψη μας. 

Η αναπόσβεστη αξία των Σταθμαρχείων, των δικτύων και των λοιπών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 

€1.715.045. 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Αγροτεμάχια Περαίας  38.014 

Αγροτεμάχιο Κρυοπηγής  16.381 

Σύνολο 54.394 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν αγροτεμάχιο επιφάνειας 3.326,53 τ.μ. που βρίσκεται στους Νέους 

Επιβάτες στο Δήμο Θερμαϊκού και αγροτεμάχιο επιφάνειας 2.876,23 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο 

Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής. Η αξία της εκτίμησης ταυτίζεται με αυτή του δημοσιευμένου 

ισολογισμού και ανέρχεται στο ποσό των €54.934. 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Μηχανήματα και Εργαλεία-Όργανα 304.427 

Σύνολο 304.427 

 

Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού των εργαλείων και των 

οργάνων όπως αυτά προκύπτουν από το Μητρώο Παγίων του Οργανισμού. 

Μεταφορικά μέσα 
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Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Αυτοκίνητα λεωφορεία 39.903.288 

Κλιματιστικά μηχανήματα λεωφορείων  2.489 

Υπηρεσιακά αυτοκίνητα 146.769 

Σύνολο 40.052.547 

 

Ο Ο.Α.Σ.Θ. κατά την 25.7.2017 διέθετε 618 λεωφορεία: 347 συμβατικά, 249 αρθρωτά, 18 μικρά και 4 

Α.μεΑ., συνολικής αναπόσβεστης λογιστικής αξίας ύψους €39.903.288, τα οποία και αναλύονται ως 

ποσοστό επί του συνόλου στο κατωτέρω γράφημα: 

 

Για την εκτίμηση των μεταφορικών μέσων λήφθηκε υπόψη η αναπόσβεστη λογιστική αξία αυτών όπως 

προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 4482/2017. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας προβήκαμε σε φυσική απογραφή όλων των λεωφορείων που ανήκουν 

στον Οργανισμό προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξή τους. Στο Παράρτημα της παρούσας 

παραθέτουμε φωτογραφίες των λεωφορείων που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού ή σε 

θέση σταθμευσης, καθώς και αντίγραφα των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας. 

Από το σύνολο των λεωφορείων όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα, τα 618 έφεραν άδεια 

κυκλοφορίας σε ισχύ κατά την 25.07.2017. Οι άδειες κυκλοφορίας των 617 λεωφορείων παραμένουν σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας μελέτης. Με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 

40/17/20.12.2018 εγκρίθηκε ο αποχαρακτηρισμός του λεωφορείου ΝΕΑ 3224 λόγω καταστροφής 

(αναπόσβεστης αξίας κατά την 25.7.2017 ποσού €55).  

Σημειώνουμε ότι δεν προβήκαμε σε εκτίμηση της εύλογης αξίας και σε έλεγχο απομείωσης της αξίας των 

λεωφορείων καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στις διατάξεις του Ν.4482/2017. Επιπλέον, δε 

προβήκαμε σε έλεγχο της δυνατότητας λειτουργίας τους κατά την ημερομηνία της απογραφής δεδομένου 

ότι αυτή δε συνέπιπτε με την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. 
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Λοιπός εξοπλισμός 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Έπιπλα και σκεύη 348.806 

Μηχανήματα ακύρωσης-Έκδοσης Εισιτηρίων 246.385 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός 262.757 

Σύστημα Αυτόματου εντοπισμού Λεωφορείων  1.465 

Σύνολο 859.412 

 

Η κατηγορία του λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες που παρουσιάζονται στον ανωτέρω 

πίνακα. Η αναπόσβεστη αξία αυτών σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 

€859.412 και προκύπτει από το Μητρώο Παγίων του Οργανισμού. 

 

1.1.2 Άυλα και λοιπά πάγια στοιχεία 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Άυλα πάγια στοιχεία 58.845 

Λοιπά πάγια στοιχεία 8.445 

Σύνολο 67.290 

 

Στην κατηγορία «Άυλα και λοιπά πάγια στοιχεία» που αναλύεται στον ανωτέρω πίνακα, περιλαμβάνονται 

άυλα πάγια στοιχεία καθώς και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Οργανισμού, κυρίως από δοσμένες 

εγγυήσεις. Συνολικά η αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των €67.290. Τα άυλα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αναπόσβεστη αξία τους. 

 

1.2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

1.2.1 Αποθέματα 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Μικρά εργαλεία 162.481 

Πετρέλαιο 161.557 

Λοιπά καύσιμα - λιπαντικά 82.076 

Διάφορα αναλώσιμα υλικά 257.237 

Παλαιό υλικό 1.574 

Υλικά γραφείων και λοιπών ειδών 309.715 

Ανταλλακτικά λεωφορείων 1.361.413 

Ανταλλακτικά υπηρεσιακών αυτοκινήτων 3.515 

Ανταλλακτικά παγίων μηχανημάτων 5.108 

Παλαιό υλικό 63.745 

Σύνολο 2.408.422 
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Τα αποθέματα του Οργανισμού ανά υποκατηγορία απεικονίζονται ως ποσοστό επί του συνόλου στο 

παρακάτω διάγραμμα 

 

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των αποθεμάτων που βρίσκονταν στα αμαξοστάσια 

Σταυρούπολης ποσού €1.006.943 και Φοίνικα ποσού €1.401.479 του Οργανισμού κατά την 25.07.2017. 

Η αξία των αποθεμάτων αυτών σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό ανέρχεται σε €2.408.422. Η 

αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε με βάση την τιμή κτήσεως, η οποία υπολογίστηκε με τη μέθοδο του 

μέσου σταθμικού κόστους. 

Σημειώνουμε, ότι δεδομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την ημερομηνία 

έναρξης της εκκαθάρισης δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ενδεχόμενο απομείωσης ορισμένων 

από αυτά.  

Η παρούσα μελέτη μεταξύ άλλων έλαβε υπόψη την φυσική απογραφή έναρξης εκκαθάρισης στα 

αποθέματα του Οργανισμού. Για την επαλήθευση των πάσης φύσεως αποθεμάτων κατά την 25.07.2017, 

για τα αμαξοστάσια Σταυρούπολης και Φοίνικα αλλά και των εισιτηρίων, καρτών, παγίου εξοπλισμού κλπ 

συγκροτήθηκαν επιτροπές φυσικής απογραφής σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 9119/25.08.2017 έγγραφο 

του Γενικού Διευθυντή. Η απογραφή έγινε υπό όρους «ανοικτής αποθήκης», το οποίο σημαίνει πως 

παράλληλα με την διεξαγωγή της απογραφής των αποθεμάτων ανταλλακτικών, η αποθήκη 

πραγματοποιούσε εισαγωγές και εξαγωγές στα αποθέματά της για τη λειτουργία των τμημάτων του 

Οργανισμού κατά τη συνήθη λειτουργική του δραστηριότητα. 

Κατά τον Ιούλιο του 2019, διενεργήθηκε φυσική απογραφή και καταμέτρηση των πάσης φύσεως 

αποθεμάτων που βρίσκονταν στα αμαξοστάσια του Φοίνικα και Σταυρούπολης, παρουσία υπαλλήλων 

του Ο.Α.Σ.Θ.. Από την εργασία που εκτελέστηκε, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις 

καταστάσεις αποθεμάτων του Οργανισμού που τέθηκαν υπόψη. Κατά συνέπεια, δε προέκυψε η ανάγκη 

διενέργειας προσαρμογών επί των αποθεμάτων της 25.07.2017.  

 

1.2.2 Απαιτήσεις αντισταθμιστικής καταβολής 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Αντισταθμιστική καταβολή 2013-2016 (Λόγω αλλαγής ΦΠΑ) 1.872.425  

Αντισταθμιστική καταβολή 2015-2017  130.659.852  

Σύνολο 132.532.277  

 

Οι απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. αφορούν κατά κύριο λόγο τις απαιτήσεις 

από αντισταθμιστικές καταβολές οι οποίες και αναλύονται κατωτέρω. 
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Αντισταθμιστική καταβολή 2013-2016 (λόγω αλλαγής Φ.Π.Α.) 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Αντισταθμιστική καταβολή 2013 (Λόγω αλλαγής ΦΠΑ) 631.572 

Αντισταθμιστική καταβολή 2014 (Λόγω αλλαγής ΦΠΑ) 242.120 

Αντισταθμιστική καταβολή 2015 (Λόγω αλλαγής ΦΠΑ) 308.846 

Αντισταθμιστική καταβολή 2016 (Λόγω αλλαγής ΦΠΑ) 689.887 

Σύνολο 1.872.425  

 

Η απαίτηση αντισταθμιστικής καταβολής για την περίοδο 2013 – 2016 αφορά την απαίτηση του 

Οργανισμού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από απώλεια Φ.Π.Α. των εισπράξεων αντισταθμιστικής 

καταβολής, όπως προβλέφθηκαν με το άρθρο 30 του ν. 4313/2014, εξαιτίας της αύξησης του συντελεστή 

από 13% σε 23% και σε 24%. 

 

Απαιτήσεις Αντισταθμιστικής καταβολής 2015-2017 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Απαίτηση Αντισταθμιστικής καταβολής 01/01/2015-31/12/2015 43.532.440 

Απαίτηση Αντισταθμιστικής καταβολής 01/01/2016-31/12/2016 54.048.106 

Απαίτηση Αντισταθμιστικής καταβολής 01/01/2017-25/07/2017 33.079.306 

Σύνολο 130.659.852  

 

Η απαίτηση του Οργανισμού από αντισταθμιστικές καταβολές για τις χρήσεις 2015 έως και 25.7.2017 

υπολογίστηκαν σύμφωνα με Ειδική Έκθεση Ελέγχου που συντάχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

προς το σκοπό τούτο και μας προσκομίστηκε την 24.02.2020 («Ειδική Έκθεση Ελέγχου επί της τηρήσεως 

των διατάξεων της Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού»). Σύμφωνα με 

τις εν λόγω Ειδικές Εκθέσεις για τις χρήσεις 01.01.2015-31.12.2015, 01.01.2016-31.12.2016 και 

01.01.2017-25.07.2017 η συνολική απαίτηση αντισταθμιστικής καταβολής που προέκυψε μετά και την 

καταβληθείσα αντισταθμιστική καταβολή της κάθε χρήσης, ανήλθε σε €130.659.852 (2015: €43.532.440, 

2016: €54.048.106 και 2017: €33.079.306). Στην συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού της 

απαίτησης της αντισταθμιστικής καταβολής, όπως αυτή προέκυψε με βάση τις ανωτέρω Ειδικές Εκθέσεις 

Ελέγχου και στη συνέχεια την απαίτηση όπως είχε υπολογιστεί κατά τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της 25.07.2017. 
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Οφειλόμενη συμβατική Αντισταθμιστική Καταβολή με βάση Ειδικές Εκθέσεις Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Απαίτηση απολογιστικής Αντισταθμιστικής Καταβολής με βάση τα βιβλία του Οργανισμού 
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1.2.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε €   Αξία Εκτίμησης 
      

Εμπορικές απαιτήσεις   1.710.044  

Δουλευμένα έσοδα περιόδου   3.545.365  

Λοιπές απαιτήσεις   1.749.503  

Προκαταβολές για αποθέματα   1.218  

Σύνολο   7.006.130  

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ανά υποκατηγορία απαίτησης ως ποσοστό επί του συνόλου στο 

γράφημα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις σύμφωνα με τα βιβλία του Οργανισμού κατά την 25.07.2017 ανέρχονταν στο 

ποσό των €1.724.104 και αφορούν τις απαιτήσεις από πελάτες του Οργανισμού, οι οποίες έχουν 

εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται και απαίτηση 

από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ποσού €1.493.925, η οποία αφορά 

αποζημίωση που δικαιούται ο Οργανισμός για την Ελεύθερη κυκλοφορία Α.μεΑ και δεν έχει εισπραχθεί 

μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας. Από τη Διοίκηση του Οργανισμού κρίνεται ότι η 

συγκεκριμένη απαίτηση είναι εισπράξιμη και συνεπώς συμπεριλήφθηκε στην αξία εκτίμησης. Ποσό ύψους 

€14.060 των εμπορικών απαιτήσεων δεν έχει εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας 

με συνέπεια να απομειωθεί ισόποσα το εν λόγω κονδύλι. 

Ο λογαριασμός «Δουλευμένα έσοδα περιόδου» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και απαίτηση ποσού 

€2.676.855 έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από απώλεια Φ.Π.Α. εσόδων, εξαιτίας της αύξησης του 

συντελεστή, η οποία εισπράχθηκε στην επόμενη χρήση. Το υπόλοιπο αφορά λοιπά δουλευμένα έσοδα 

τα οποία και τακτοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, εκτός από ποσό €71.505 

για το οποίο διενεργήθηκε πρόβλεψη απομείωσης. 

Ο λογαριασμός «Λοιπές απαιτήσεις» αφορά διάφορες απαιτήσεις του Οργανισμού οι οποίες είτε έχουν 

τακτοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας είτε έχουν ρυθμιστεί. Σημειώνουμε ότι στον 

ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται και απαίτηση από το Δήμο Συκεών ποσού €889.330, το οποίο ο 

Οργανισμός είχε καταβάλει στο Δήμο σε παρελθούσες χρήσεις έναντι διαφόρων τελών και με δικαστική 

απόφαση θα πρέπει να επιστραφεί από το Δήμο ποσό €585.060, ενώ για το υπόλοιπο ποσό €304.270 

εκκρεμεί η εκδίκασή του. 

Οι λοιπές απαιτήσεις σύμφωνα με τα βιβλία του Οργανισμού κατά την 25.07.2017 ανέρχονταν στο ποσό 

των €2.348.548. Ποσό ύψους €426.728 που περιλαμβάνεται στις λοιπές απαιτήσεις δεν έχει εισπραχθεί 

μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας με συνέπεια να απομειωθεί ισόποσα το εν λόγω κονδύλι. 
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Επιπλέον, ποσό € 172.317, αφορά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων που είχε απεικονιστεί στις 

Οικονομικές καταστάσεις της 25.07.2017 στις «Προβλέψεις» και επαναταξινομήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας 

Οι προκαταβολές για αποθέματα έχουν απομειωθεί κατά το ποσό των €12.764 σε σχέση με τις 

οικονομικές καταστάσεις της 25.07.2017 δεδομένου ότι ισόποσες προκαταβολές δεν τακτοποιήθηκαν 

μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας μελέτης. 

 

1.2.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Ταμείο 6.635 

Ταμείο παραληπτηρίου Φοίνικα 86.493 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 227.612 

Φθαρμένα κέρματα παραληπτηρίου 33.777 

Σύνολο 354.517 

 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού ανέρχονται στο ποσό των €354.517, όπως 

παρουσιάζεται και στον ανωτέρω πίνακα. Η αξία εκτίμησης ταυτίζεται με το προαναφερθέν ποσό. 

Σημειώνεται ότι φθαρμένα κέρματα συνολικού ποσού €30.400 κατατέθηκαν σε όψεως στις 16.10.2018. 

 

2. Υποχρεώσεις 

2.1 Προβλέψεις 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 24.874.484  

Προβλέψεις για κινδύνους - Ασφαλιστικό Κεφάλαιο 6.411.630  

Προβλέψεις για τόκους πρόστιμα Δημοσίου 341.107  

Σύνολο 31.627.221  

 

Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τις διενεργηθείσες προβλέψεις του Οργανισμού για έξοδα και 

έκτακτους κινδύνους. Το ύψος των ανωτέρω προβλέψεων κατά την 25.07.2017 εκτιμήθηκε σε 

€31.627.221. 

Η πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους ανήλθε σε €24.874.484 και αφορά 2.286 εργαζομένους. Η 

πρόβλεψη ανά υποκατηγορία προσωπικού αναλύεται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους εκτιμήθηκαν στο ποσό των €24.874.484 (ποσό που 

υπολείπεται κατά €4.419.198 της σχηματισθείσας στα βιβλία του Οργανισμού κατά την 25.07.2017) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/1920 περιοριζόμενες στο μέγιστο ύψος των €14.673 ανά 

εργαζόμενο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2898/2001. Σημειώνουμε ότι η πρόβλεψη για 

αποζημίωση του προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, βάσει του Ν. 2112/1920 υπολογίστηκε 

σε ποσοστό 40% της δικαιούμενης κατά την 25.07.2017 αποζημίωσης ανά εργαζόμενο. Ο υπολογισμός 

αυτός αφορά 875 εργαζομένους του Οργανισμού, οι οποίοι κατά την 25.07.2017 δεν είχαν υπερβεί το 

μέγιστο δικαιούμενο ποσό. Για τους εργαζομένους αυτούς, η πρόβλεψη που είχε υπολογιστεί κατά τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της έναρξης εκκαθάρισης αφορούσε σε ποσοστό 100% της 

δικαιούμενης αποζημίωσης κατά την ημερομηνία αυτή. Για τους υπόλοιπους 1.311 εργαζομένους του 

Οργανισμού η πρόβλεψη αποζημίωσης κατά την έξοδο από την υπηρεσία ανήλθε στο μέγιστο 

δικαιούμενο ποσό των €14.673 ανά εργαζόμενο. 

Σημειώνουμε ότι για τον υπολογισμό της συνολικής υποχρέωσης για πρόβλεψη αποζημίωσης 

προσωπικού ο Οργανισμός δεν έχει προβεί στη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης.  

Οι «προβλέψεις για κινδύνους – Ασφαλιστικό Κεφάλαιο» εκτιμήθηκαν στο ποσό των €6.411.630 και 

αφορά το δημιουργημένο βάσει της απόφ. Γ/13758/6820/70 Υπουργού Συγκοινωνιών και του άρθρ. 9 

παρ. 1 της Σύμβασης, «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο» για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του 

Οργανισμού κατά κινδύνων πυρός, αστικής ευθύνης λόγω ατυχημάτων με λεωφορεία αυτοκίνητα αυτού 

καθώς και για τις ζημίες των αυτοκινήτων. Η διενεργηθείσα από τον Οργανισμό πρόβλεψη θεωρήθηκε ότι 

καλύπτει μέρος των ενδεχόμενων υποχρεώσεων από δικαστικές διεκδικήσεις που έχουν αρθεί έναντι του 

Οργανισμού κατά κύριο λόγο για ζημιές. 

Από τη μελέτη που διενεργήσαμε προέκυψε η ανάγκη επιβάρυνσης των προβλέψεων για φορολογικά 

πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού €341.107, οι οποίες αφορούν σε (α) πρόστιμο που καταλογίστηκε 

από τις φορολογικές αρχές στις 14/11/17 για τις χρήσεις 2011 και 2012 ύψους €330.974 για οφειλές από 

ΦΠΑ αυτοπαράδοσης σε εργαζομένους και (β) πρόστιμο που καταλογίστηκε στις 12/2/2018 ύψους 

€10.133 για Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου χρήσης 2011. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ποσά 

αφορούν περιόδους προηγούμενες της έναρξης της εκκαθάρισης προσαύξησαν τις υποχρεώσεις της 

25.07.2017. 

 

2.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Κρατικές επιχορηγήσεις 9.448 

Σύνολο 9.448 
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Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις, τις οποίες έχει λάβει ο Οργανισμός 

για την υλοποίηση επενδύσεων και αποτιμήθηκαν κατά την 25.07.2017 στο ποσό των €9.448. 

 

2.3 Τραπεζικά δάνεια 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

ΕΤΕ  ΑΛΛΗΛ/ΧΡΕΟΣ  2107053100/14.7.2010  5.660.423 

Σύνολο 5.660.423 

 

Οι υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια του Οργανισμού αποτιμήθηκαν κατά την 25.07.2017 σε 

€5.660.423 και αφορούν υπόλοιπο δανειακής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Εθνική Τράπεζα 

Ελλάδος. Η δανειακή υποχρέωση του Οργανισμού αποτιμήθηκε στο αναπόσβεστο κόστος. 

 

2.4 Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Ποσά σε €   Αξία Εκτίμησης 

      
Προμηθευτές λεωφορείων    5.000.078  

Συντηρήσεις ανταλλακτικά   1.288.349  

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες   821.085  

Υπηρεσίες ασφαλείας   834.036  

Καύσιμα - Ελαστικά   2.218.706  

Λοιποί   1.776.265  

Σύνολο   11.938.519 

 

Ο λογαριασμός «Εμπορικές Υποχρεώσεις» ποσού €11.938.519 αφορά τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του 

Οργανισμού προς διάφορους προμηθευτές κατά την 25.07.2017. Οι εμπορικές υποχρεώσεις του 

Οργανισμού αποτιμήθηκαν στο ύψος που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν 

με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι εμπορικές υποχρεώσεις ανά υποκατηγορία σε ποσοστό επί 

του συνόλου απεικονίζονται στο γράφημα που ακολουθεί: 
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2.5 Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο 

Ποσά σε €   Αξία Εκτίμησης 
      

Φόροι και τέλη   28.579.686  

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   27.710.333  

Σύνολο   56.290.019  

 

Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κυρίως από φόρους-

τέλη και ασφαλιστικές εισφορές. Το σύνολο των εν λόγω υποχρεώσεων αποτιμήθηκε σε €56.290.019.  

Οι λοιποί φόροι και τέλη ανά υποκατηγορία σε ποσοστό επί του συνόλου απεικονίζονται στο γράφημα 

που ακολουθεί:  

 

 

Οι υποχρεώσεις ασφαλιστικών εισφορών ανά υποκατηγορία σε ποσοστό επί του συνόλου απεικονίζονται 

ακολούθως: 
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2.6 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ποσά σε €   Αξία Εκτίμησης 
      

Επιχειρηματικό κέρδος   11.620.632  

Λοιπές υποχρεώσεις   18.268.443  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   4.680.260  

Έσοδα επόμενων χρήσεων   439.461  

Σύνολο   35.008.796  

 

Οι συνολικές Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού αποτιμήθηκαν κατά την 25.07.2017 

σε €35.008.796. 

Ο λογαριασμός «Επιχειρηματικό κέρδος» ποσού €11.620.632 αφορά κατά ποσό €2.381.591 υποχρέωση 

του Οργανισμού προς καταβολή στους μετόχους μέρους του επιχειρηματικού κέρδους προηγουμένων 

χρήσεων και κατά ποσό €9.239.041 υποχρέωση προς καταβολή του αναλογούντος επιχειρηματικού 

κέρδους της περιόδου 01/01-25/07/2017, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον Οργανισμό και 

επιβεβαιώθηκε από την Ειδική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που συντάχθηκε στο 

πλαίσιο του υπολογισμού της αντισταθμιστικής καταβολής. 

Οι «Λοιπές Υποχρεώσεις» συνολικού ποσού €18.268.443 αναλύονται σε (α) ποσό €5.823.987 

οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού (β) ποσό €1.243.477 υποχρεώσεις για αποζημιώσεις, για υποχρεώσεις 

σε δικαιούχους αμοιβών και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, (γ) ποσό €6.132.196 υποχρεώσεις 

προς τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» και (δ) ποσό 

€5.068.783 υποχρεώσεις προς το Συνδικάτο εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ. και των φορέων των 

εργαζομένων του και προκύπτουν από εισφορές των μελών εργαζομένων και δόσεις δανείου προς το 

ταμείο αρωγής. Οι υποχρεώσεις προς το Συνεταιρισμό «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» αφορούν κατά ποσό €3.231.969 

υποχρεώσεις από μίσθωση ακινήτων, ενώ κατά ποσό των €2.900.227 υποχρέωση από δάνειο που είχε 

ληφθεί βάσει της με αρ. 1/29/03.11.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού. 

Τα «έξοδα χρήσεως δουλευμένα» συνολικού ποσού €4.680.260 αναλύονται σε (α) ποσό €2.275.091 

δουλευμένη μισθοδοσία προσωπικού της περιόδου 01/07/2017-25/07/2017, (β) ποσό €635.169 διάφορα 

λοιπά δεδουλευμένα έξοδα της περιόδου και (γ) ποσό €1.770.000 πρόβλεψη για φορολογικά και 

ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις και το επιχειρηματικό κέρδος ανά υποκατηγορία σε ποσοστό επί του συνόλου 

απεικονίζονται στο γράφημα που ακολουθεί: 
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2.7 Λοιπές υποχρεώσεις Νόμων 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Αποθεματικό ανανέωσης στόλου 48.852.023 

Σύνολο 48.852.023 

 

Το αποθεματικό αποσβέσεων αναπροσαρμογής αξίας λεωφορείων και κινητήρων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού 

χρησιμοποιείται για την ανανέωση του στόλου. 

Όπως προβλέπεται από την παρ. 2 της Ενότητας Δ’ του άρθρου Τέταρτου της από 30.04.2001 

Οικονομικής Συμφωνίας «Τα παραπάνω εξ αποσβέσεων ποσά εντάσσονται στον ειδικό λογαριασμό του 

άρθρου 4 της συμβάσεως του ν. 3721/1957, όπως έχει σχηματισθεί μέχρι 31.12.2000, για τη 

χρηματοδότηση ανανέωσης στόλου και λοιπών παγίων αυτού. Τόκοι και κάθε είδους αποδόσεις των 

κεφαλαίων αυτών παραμένουν και προσαυξάνουν τον ίδιο λογαριασμό.» 

Δεδομένου ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο αποθεματικό, όπως αναφέρεται και στην Έκθεση Ελέγχου 

του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή δεν βρίσκεται κατατεθειμένο σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, 

αναταξινομήθηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις και εμφανίζεται πλέον στο κονδύλι των Υποχρεώσεων. 

 
 
 

3. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Ο Οργανισμός κατά τη πορεία των εργασιών του εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις που 

αφορούν κατά κύριο λόγο αγωγές για διάφορα ατυχήματα. 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης που διενεργήσαμε λάβαμε επιστολές από διάφορους νομικούς συμβούλους 

του Οργανισμού, οι οποίοι χειρίζονται διάφορες υποθέσεις που αφορούν αγωγές/διεκδικήσεις τρίτων κατά 

του Οργανισμού ή αγωγές/διεκδικήσεις του Οργανισμού κατά τρίτων. 

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4482/2017 δε προβλέπεται επηρεασμός του 

τιμήματος από ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κρίναμε σκόπιμο να περιγράψουμε τις εκκρεμείς 

δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού. Κατωτέρω περιγράφουμε συνοπτικά την κατάσταση των αγωγών 

τρίτων κατά του Οργανισμού και του Οργανισμού κατά τρίτων και στα Παραρτήματα 1 και 2 παραθέτουμε 

αναλυτική κατάσταση αυτών. 

33%

23%

32%

12%

Επιχειρηματικό κέρδος

Προσωπικό

Συνεταιρισμος ο "Ηρακλής" & Σωματεία

Λοιπές υποχρεώσεις
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Αγωγές τρίτων κατά του Οργανισμού  

Από τις επιστολές που λάβαμε σχετικά με τις αγωγές/ διεκδικήσεις τρίτων κατά του Οργανισμού που 

αφορούν την περίοδο προ της 25.07.2017 προέκυψαν τα εξής: 

• Έχουν εγερθεί έναντι του Οργανισμού αγωγές συνολικού ποσού €2.182.859 για αποζημιώσεις 

ατυχημάτων, από τις οποίες ποσό €465.259 επιδικάστηκε κατά του Οργανισμού. Επιπλέον, για 

αγωγές ποσού €871.341 δεν έχουμε λάβει κάποια εκτίμηση σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης. 

• Έχουν εγερθεί έναντι του Οργανισμού αγωγές συνολικού ποσού € 3.131.814 για λοιπά ζητήματα 

(εργατικά, υποχρεώσεις, λοιπά θέματα) οι οποίες έχουν ευδοκιμήσει, από τις οποίες ποσό € 

3.095.014 έχει λογιστικοποιηθει στις οικονομικές καταστάσεις της 25.07.2017. Τέλος, για αγωγές 

συνολικού ποσού €10.882.293, για τις οποίες έχουν λογιστικοποιηθεί υποχρεώσεις συνολικού 

ποσού € 4.326.196 δεν έχουμε λάβει κάποια εκτίμηση σχετικά με την έκβαση των υποθέσεων. 

• Επισημαίνουμε ότι με βάση δικαστική απόφαση, δικαιώθηκαν ορισμένοι εργαζόμενοι οδηγοί στην 

απαίτησή τους για κίνητρο ασφαλούς οδήγησης για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3652/2008. Σε περίπτωση διεκδικήσεων από λοιπούς εργαζομένους ενδέχεται να προκύψουν 

και επιπλέον επιβαρύνσεις. 

• Ο Ο.Α.Σ.Θ., κατά τα έτη 2012 έως και 2017, λόγω προσωρινής αδυναμίας εμπρόθεσμης 

καταβολής των εισφορών προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προχωρούσε στην καταβολή του 50% των 

οφειλόμενων μηνιαίων εισφορών και ασκούσε ενστάσεις κατά των Πράξεων Επιβολής Εισφορών 

στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.), ζητώντας απαλλαγή από την επιβολή των 

προσαυξήσεων. Από τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εκδόθηκαν αποφάσεις, 

οι οποίες αρχικώς έκαναν δεκτές τις ενστάσεις του Ο.Α.Σ.Θ. ενώ το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ άσκησε 

προσφυγές κατά των αποφάσεων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους έγιναν δεκτές από Τριμελές 

Διοικητικό Πρωτοδικείο. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του Οργανισμού, δεκαέξι 

προσφυγές του ΕΦΚΑ έγιναν αποδεκτές από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο. Ο Οργανισμός 

άσκησε εφέσεις από τις οποίες τέσσερις απορρίφθηκαν, οκτώ εκδικάστηκαν και αναμένονται 

αποφάσεις ενώ δύο δεν έχουν εκδικασθεί έως και την σύνταξη της παρούσας. Για έξι εξ’ αυτών, 

όπου οι προσφυγές του ΕΦΚΑ έγιναν αποδεκτές, τον Νοέμβριο του 2019 κοινοποιήθηκαν στον 

Οργανισμό Πράξεις Πρόσθετου Τέλους με συνολικό ποσό πρόσθετων τελών €5.054.589. Ο 

Οργανισμός άσκησε έφεση κατά των εν λόγω έξι αποφάσεων οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί έως 

και την ημερομηνία της παρούσας. Επιπλέον, μέχρι την ημερομηνίας σύνταξης της παρούσας 

δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Σημειώνουμε ότι ο Οργανισμός έχει ήδη αναγνωρίσει πρόβλεψη στις Οικονομικές του καταστάσεις για 

ενδεχόμενους κινδύνους μέσω του Ασφαλιστικού κεφαλαίου ποσού €6.412.886. 

 

Αγωγές Οργανισμού κατά τρίτων 

Από τις επιστολές που λάβαμε σχετικά με τις αγωγές/ διεκδικήσεις του Οργανισμού κατά τρίτων που 

αφορούν την περίοδο προ της 25.07.2017 προέκυψαν τα εξής: 

• Έχουν εγερθεί από τον Οργανισμό αγωγές συνολικού ποσού €58.811 για διάφορες υποθέσεις, 

από τις οποίες ποσό αξίας €46.361 έχει ήδη ευδοκιμήσει κατά του Οργανισμού, ενώ για ποσό 

€12.450 δεν έχουμε λάβει κάποια εκτίμηση σχετικά με την έκβαση από τους νομικούς 

συμβούλους του Οργανισμού. 

• Ο ΟΑΣΘ έχει ασκήσει κατά του Συνεταιρισμό με την επωνυμία Προμηθευτικός Συνεταιρισμός 

Αυτοκινητηστών Θεσσαλονίκης "Ο ΗΡΑΚΛΗΣ" Συν.Πε. αγωγή συνολικού ποσού €10.852.402 

ως αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας και αιτήσεις διαταγής συντηρητικής κατάσχεσης της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας συνολικού ύψους €87.110.220.  
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Ε. Συμπέρασμα 
 

Από την διενεργηθείσα εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Οργανισμού και των 

αναπροσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν σε κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, όπως 

παρουσιάζονται στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προσδιορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 

4482/2017, η αναπροσαρμοσμένη αξία των Ιδίων Κεφαλαίων εκτιμήθηκε σε ποσό -€3.507.029. 

Ποσά σε € Αξία Εκτίμησης 
    

Καθαρή θέση με βάση το δημοσιευμένο Ισολογισμό της 25.07.2017 40.605.269  

Προσαρμογές εκτίμησης 4.739.725 

 - Απαιτήσεις Αντισταθμιστικής καταβολής 1.186.691 

 - Λοιπές Απαιτήσεις -525.057 

 - Προβλέψεις 4.078.091 

Κονδύλι Αποσβέσεων ανανέωσης στόλου -48.852.023  

Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση -3.507.029  

 

Ως εκ τούτου, η τελική αξία της αποτίμησης καταλήγει μηδενική. 

Αναλυτικά, η αξία της επιχείρησης προέκυψε από την αύξηση της αξίας της Καθαρής Θέσης κατά το ποσό 

των προσαρμογών της παρούσας μελέτης ύψους €4.739.725 καθώς και τη μείωση αυτής κατά το ποσό 

της αναταξινόμησης του κονδυλίου «Κονδύλι αποσβέσεων ανανέωσης Στόλου» ύψους €48.852.023 

Αναλυτικότερα το ποσό των προσαρμογών όπως αναλύθηκε και στα κεφάλαια «4. Απαιτήσεις 

Αντισταθμιστικής καταβολής», «5. Λοιπές Απαιτήσεις» και «7.Προβλέψεις» της παρούσας μελέτης 

προέκυψε ως εξής: 

α) από επιπλέον απαίτηση ύψους €1.186.691 αντισταθμιστικής καταβολής των χρήσεων 2015 έως και 

25.7.2017 σύμφωνα με τις ειδικές εκθέσεις ελέγχου,  

β) από την απομείωση του κονδυλίου των λοιπών απαιτήσεων κατά ποσό €525.057  

γ) από τις μειωμένες προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους ποσού €4.078.091 και  

δ) από τον σχηματισμό πρόβλεψης φορολογικού προστίμου ποσού €341.107, όπως προέκυψε από 

διενεργηθέντα έλεγχο των φορολογικών αρχών στις 14/11/17 για τις χρήσεις 2011 και 2012. 
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Στ. Παραρτήματα 
1. Ισολογισμός 
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(ποσά σε €) 1/1/2017 - 25/7/2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ενσώματα πάγια   
Ακίνητα 2.240.005 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 304.427 
Μεταφορικά μέσα 40.052.547 
Λοιπός εξοπλισμός 859.412 
Επενδύσεις σε ακίνητα 54.394 

Σύνολο 43.510.785 

Άυλα πάγια στοιχεία   
Λοιπά άυλα 58.845 

Σύνολο  58.845 

Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή 0 
Λοιπά 8.445 

Σύνολο   8.445 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 43.578.075 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέματα   
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 2.408.422 
Προκαταβολές για αποθέματα 13.982 

Σύνολο  2.422.404 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   
Εμπορικές απαιτήσεις 1.724.104 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 3.616.870 
Λοιπές απαιτήσεις 133.694.134 
Προπληρωμένα έξοδα 0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 354.517 

Σύνολο     139.389.625 

Σύνολο κυκλοφορούντων 141.812.028 

Σύνολο ενεργητικού 185.390.103 

Καθαρή θέση   
Καταβλημένα κεφάλαια   
Κεφάλαιο 21.640.611 

Σύνολο      21.640.611 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 53.642.716 
Αποτελέσματα  (ζημιές) σε νέο -34.678.059 

Σύνολο        18.964.658 

Σύνολο καθαρής θέσης 40.605.269 

Προβλέψεις   
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 29.293.682 
Λοιπές προβλέψεις 6.583.947 

Σύνολο         35.877.629 

Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Κρατικές επιχορηγήσεις 9.448 

Σύνολο          9.448 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια 5.660.423 
Εμπορικές υποχρεώσεις 11.938.519 
Λοιποί φόροι και τέλη 28.579.686 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 27.710.333 
Λοιπές υποχρεώσεις 29.889.076 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 4.680.260 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 439.461 

Σύνολο           108.897.757 

Σύνολο υποχρεώσεων 108.907.206 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 185.390.103 
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2. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

 



 

Αποτίμηση αξίας της επιχείρησης Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), κατά το άρθρο 25 του Ν. 4482/2017 2 

Αγωγές τρίτων κατά Ο.Α.Σ.Θ. 
 

Είδος αγωγής Αντίδικος 
Ποσό 

Αγωγής 
Επιδικασθέν 

Ποσό 
Λογιστικοποιημένο 

Ποσό 

          

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΙΚΑ 4.384 3.413 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΙΕ 8.470 4.438 1.300 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΤΑ 5.800 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΖΙ 72.682 8.080 5.500 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΔΣ 118.969 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΓΙ 1.010 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΧ 18.600 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΜΙ 2.399 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΧ 200 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΣ 34.300 7.036 1.200 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΤΕ 56.084 2.480 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΒΠ 30.419 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΓ 47.630 27.630 50.000 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΤΧ 4.600 3.980 4.600 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΓΘ 110.128 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΑΖ 207.437 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΑ 30.171 12.877 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΓΑ 126.377 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΝΝ 228.445 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΕΙ 14.083 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΔΝ 128.750 128.750 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΚ 1.392.786 64.833 20.000 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΗΡ 3.618.413 0 3.231.969 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΤΑ 94.726 0 39.627 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΣ 50.587 0 50.587 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΑ 205.898 0 129.965 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΧΑ 410.761 0 371.347 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΗΡ 2.977.894 2.977.894 2.977.894 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις MA 10.265 0 9.674 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΛΙ 623.872 0 460.909 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΚΔ 291.400 0 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΚΔ 12.400 0 5.797 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις HO 122.520 122.520 117.120 

Αγωγές εργαζομένων ΓΑ 20.900 20.900 0 

Αγωγές εργαζομένων ΠΡ 3.439.090 0 0 

Αγωγές εργαζομένων ΠΡ 2.018.547 0 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΜ 91.819 0 26.321 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΣΕΠΕ 10.500 10.500 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΣΑ 1.500 0 0 

Αγωγές εργαζομένων ΠΓ 13.015 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΟΙ 5.237 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΝ 1.274 1.274 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΜ 15.367 15.367 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΙΕ 2.500 2.500 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΕ 2.770 2.481 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΙΚΑ 622 622 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΔΣ 350.000 159.000 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΝΕ 12.991 12.991 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΜΔ 4.024 2.124 1.000 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΝΕ 13.454 5.382 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΤΒ 213 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΜ 2.024 0 0 
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Αγωγές  Ο.Α.Σ.Θ. κατά τρίτων 
 
 

Είδος αγωγής Αντίδικος 
Ποσό 

Αγωγής 
Επιδικασθέν 

Ποσό 
Λογιστικοποιημένο 

Ποσό 
          

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΑ 18 18 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΜ 3.096 0 2.096 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΤΑ 832 830 832 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΜ 300 300 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΝΙ 224 210 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΘ 150 150 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΣΣ 804 0 804 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΓΕ 0 4.144 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΜΚ 0 540 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΒΒ 0 1.800 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΠΣ 0 951 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΓΔ 0 200 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΜΧ 0 80 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΑΑ 0 2.700 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΘΓ 0 1.941 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος IL 0 670 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΧΔ 0 200 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΒ 7.118 7.118 6.110 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΧΙ 590 0 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΤΕ 1.184 0 984 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΚ 675 0 950 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΚ 5.132 1.259 1.932 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΜΣ 4.140 4.260 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΑΓ 1.000 1.000 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΜΑ 25.741 25.741 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις BA 731 521 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΤΑ 615 515 0 

Αγωγή για ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΡΑ 360 360 0 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΣ 347 0 180 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΚΜ 2.046 0 1.010 

Αγωγή αποζημίωσης ατυχήματος ΓΚ 3.709 0 0 

  



 

 

 
 

©2020 Grant Thornton Greece.  All rights reserved. 

 “Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services  to 
their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton Greece is a member firm of Grant 
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a 
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member 
firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions. 

grant-thornton.gr   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


