
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1000

∆ιεύθυνση έδρας: 41,9 χλμ Αττικής Οδού 

Αριθμός  ΓΕΜΗ ΑΕ: 2230901000 31/12/2017 31/12/2016

Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Aυλα περιουσιακά στοιχεία 267.835 307.307

Σύνθεση ∆Σ: Λοιπά  μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 83.909 86.314
Εκτελεστικά Μέλη Απαιτήσεις από πελάτες 2.876 2.935

∆ημήτριος Κούτρας, Πρόεδρος του ∆.Σ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 223.702 236.188

Κων/νος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 578.322 632.744

Λεωνίδας Μπόμπολας, ∆ιευθύνων Σύμβουλος

Άγγελος Γιόκαρης, Σύμβουλος Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος Μετοχικό Κεφάλαιο 173.694 173.694

Γεώργιος Παπαδάκης, Σύμβουλος Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 170.158 171.606

Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύμβουλος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 343.852 345.300

Θεοχάρης Σταύρου, Σύμβουλος ∆ικαιώματα Μειοψηφίας (β) - -

Κων/νος Κουβαράς, Σύμβουλος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 343.852 345.300

Μαρία Μπόμπολα, Σύμβουλος Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 37.513 63.990

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 136.557 168.246

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26.478 22.366

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.922 32.842

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 234.470 287.444

17/05/2018 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 578.322 632.744

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Έλενα Θεμιστοκλέους

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.etae.gr

01.01.2017- 01.01.2016- 01.01.2017- 01.01.2016-

31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017   31.12.2016

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 176.858 171.212

Κέρδη προ φόρων 98.067 63.699 Μικτά κέρδη 109.962 75.635

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 750 648 103.947 71.597

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 39.961 39.869 Κέρδη προ φόρων 98.067 63.699

Aπόσβεση ΣΕΑ 1.967 1.967

Απομειώσεις χρεογράφων 287 2.149

Απομειώσεις απαιτήσεων 1.295 520 Κέρδη μετά από φόρους  (A) 68.881 44.679

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση διαθεσίμων προς πώληση - (9)

Ζημιές / Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων (10) (2)

Προβλέψεις βαριάς συντήρησης (29.445) (544) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β) 94 (231)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.349) (1.352) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 68.975 44.448

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.229 9.250

 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Αύξηση) /Μείωση απαιτήσεων 612 1.216

Αύξηση /(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.712 2.251

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5.775) (7.954)

Καταβεβλημένοι φόροι (33.269) (27.787) 138.778 104.216

Σύνολο (εκροών)/ εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 82.033 83.921

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από λήξεις χρεογράφων 24.500 45.900

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσμιακών καταθέσεων άνω των 3 μηνών - -

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (1.140) (1.455)

Πωλήσεις ενσώματων  και άυλων πάγιων στοιχείων 10 2

Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - 1.377

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη - (44.455)

Τόκοι εισπραχθέντες 1.749 4.125 31.12.2017 31.12.2016

∆εσμευμένες καταθέσεις (1.485) (119)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 23.634 5.374 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα) 345.300 370.778

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 68.975 46.448

Μερίσματα πληρωθέντα (69.668) (69.406)

Καταβληθείς φόρος μερισμάτων (1.015) (617) ∆ιανομή μερίσματος (70.426) (69.926)

Εξοφλήσεις δανείων (22.366) (21.948) ∆ιανομή αποθεματικού - -

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (93.049) (91.971)

12.618 (2.676)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 181.758 184.433 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα) 343.849 345.300

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 194.376 181.758

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. A E 040139

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των 
ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων:

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

  Α.∆.Τ. A E 023455 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Α.∆.Τ. Σ 237945

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΟΥΣΗΣ

Α.∆.Τ. A E 500871

Παιανία, 17 Μαίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας "ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιασδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή
άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας (www.attiki-odos.gr) όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Oικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

                                                       ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2230901000 (AΡ.Μ.Α.Ε. 35711/04/Β/96/43(02))

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε  χιλ. €)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

1. H εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ενοποιείται στις 31.12.2017 με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του έτους 2016
3. Η Εταιρεία έχει ελεγθεί απο τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009, ελέγχηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/94  για  τις χρήσεις  του  2011, 2012, και 2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τη χρήση του 2014 ,2015 και 2016 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers
Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη . Για τη χρήση του 2017 το φορολογικό πιστοποιητικό είναι σε εξέλιξη  και η ∆ιοίκηση δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων της χρήση ς αυτής .
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 
5. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2017 και 31.12.2016 ανέρχεται σε 56 και 58άτομα αντίστοιχα.
7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

i)  Πωλήσεις: 2.033 χιλ. €
ii)  Αγορές: 44.345 χιλ. €
iii) Απαιτήσεις: 754 xιλ. €
iv) Υποχρεώσεις: 9.548 xιλ €
v)  Παροχές προς την διοίκηση: 1.718 χιλ.€


