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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε.  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 
 
 

Αξιότιµοι Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο των δώδεκα 
µηνών της κλειόµενης χρήσεως 2014 (01.01-31.12.2014) και παρέχει συνοπτικές 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε., περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά 
την τρέχουσα οικονοµική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για τη χρήση 2015, καθώς και παράθεση 
ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας κατά τη χρήση 2015.  
 
 
1. Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των 
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της  δέκατης τέταρτης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 – 
31/12/2014), ήτοι την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµό), την Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και 
τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2014. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 είναι οι 
για όγδοη συνεχή χρονιά ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆ΠΧΑ). Η ηµεροµηνία µετάβασης της εταιρείας 
στα ∆ΠΧΑ είναι η 1 Ιανουαρίου 2006.  Η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΑ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Η ηµεροµηνία σύνταξης/αναφοράς των παρόντων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι η 31 ∆εκεµβρίου 2014. 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Κωδ. 
Ν.2190/20, εµφανίζουν δε µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής 
διάρθρωσης και της χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας κατά την 31.12.2014. 
 
 
2. Μετοχικό Κεφάλαιο Αττικών ∆ιοδίων Α.Ε. 
 
Το  Μετοχικό Κεφάλαιο Αττικών ∆ιοδίων Α.Ε. αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 
METOXOI 

 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
% 

Αξία Μετοχικού 
Κεφαλαίου  
(σε EURO) 

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

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

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

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

 Σύνολο 2.140.805 100,0000% 642.241,50 
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3. Οικονοµικά αποτελέσµατα 2014 
 
Τα έσοδα που προκύπτουν για την Εταιρεία  προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα µερίσµατα που 
λαµβάνει από την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, στην οποία συµµετέχει µε 
ποσοστό 80%.  
Κατά τη διάρκεια της δέκατης τέταρτης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) η Eταιρεία 
δεν είχε έσοδα από µερίσµατα.  
Από την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµό),  προκύπτουν τα εξής: 
 
 
Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε 7.813.666 Ευρώ, αποτελείται δε από τα εξής: 

    
• Επενδύσεις σε θυγατρικές     :     2.937.895 Ευρώ 
• Κυκλοφορούν Ενεργητικό     :    4.875.771 Ευρώ 

 
   Η ανάλυση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι η εξής: 

 
� Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις    :   1.389.488 Ευρώ 
� Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα   :   3.486.283 Ευρώ 

 
 
Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε 7.813.666 Ευρώ αποτελείται δε από τα εξής: 
 

• Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβληµένο   :            642.242 Ευρώ 
 
•  Αποθεµατικό Κεφάλαιο 

� Τακτικό Αποθεµατικό     :         214.080 Ευρώ 
� Ειδικό Αποθεµατικό από µερίσµατα  

υπό µορφή µετοχών     :     1.293.857 Ευρώ 
� Ειδικό Αποθεµατικό από µερίσµατα του 
     του  Ν.3697/2008    :        5.552.172 Ευρώ 

 
• Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο             :          106.815 Ευρώ 

 
• Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
�    Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις      :                   4.500 Ευρώ 

 
 
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε  
την επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το  
µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην  
οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών  
οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη  
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να  
επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την  
κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα  
όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες  της Εταιρείας. 
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4.       ∆είκτες αποδοτικότητας 
 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιους κινδύνους. 

 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα, στα ταµειακά ισοδύναµα και τις καταθέσεις 
προθεσµίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του 
αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.  
 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 
χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα. Η Εταιρεία δεν έχει 
τραπεζικό δανεισµό. 

 

(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 

 
(ε) Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισµού. 

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

                                                                                           
 
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών. 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ                                                             
 

 

Κλειόµενη 
χρήση 

 

Προηγούµενη 
χρήση 

 

 

Α. ∆είκτης Ειδικής ρευστότητας  

 

∆ιαθέσιµα 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

 

 
775 

 

 
764 

 

Β. ∆είκτης Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης % 

 

Ίδια κεφάλαια 
Σύνολο ενεργητικού 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

 

Γ. ∆είκτης Καθαρού Κέρδους   

 

Κέρδη µετά από φόρους 
Κύκλος εργασιών 

 
0,00 

 
1,01 
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5. Γεγονότα µετά τις 31.12.2014 
 
 
Ουδέν άλλο σηµαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2014 µέχρι σήµερα, 
εκτός από την συµµετοχή της εταιρείας στο επενδυτικό αµοιβαίο κεφάλαιο SICAV  µε την ονοµασία  
ΒΝP PARIBAS Insticash  µε το ποσό ευρώ € 3.000.000 . 
 
Η εταιρεία Αττικά ∆ιόδια Α.Ε. είναι εταιρεία συµµετοχών και τα έσοδα της προέρχονται κυρίως από 
την θυγατρική εταιρεία Αττικές ∆ιαδροµές. ∆εν υπάρχουν υποκαταστήµατα. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της Εταιρικής Χρήσης και της θητείας του, 
εργάσθηκε µε ζήλο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, υπόσχεται δε, ότι τις ίδιες και 
µεγαλύτερες προσπάθειες θα καταβάλλει και στο µέλλον. Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακαλεί 
τη συνέλευση για την έγκριση της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµό), της Κατάστασης 
Συνολικού Εισοδήµατος, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης 
Ταµειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 
∆εκεµβρίου 2014. 
Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. 
∆ηµήτριο Αθαν. Κούτρα, για τη δηµοσίευση του Ισολογισµού, όπως ο νόµος ορίζει. 

 
 

Παιανία, 18 Μαΐου 2015 
 
 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
 

Λεωνίδας Μπόµπολας 
 
Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 

 
 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2015 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 

∆έσποινα Μαρίνου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681 

 
ΠράϊςγουώτερχάουςΚούπερς 
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113 


