
∆ιεύθυνση έδρας: 41,9 χλµ. Αττικής Οδού Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 14 Απριλίου 2011

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 44308/04/Β/99/156 (01)

Αρµόδια Υπηρεσία, Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο: Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Σούρµπης ∆ηµήτριος  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)

Σύνθεση ∆Σ : Μπόµπολας Λεωνίδας Πρόεδρος Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.Ε.

Χαλκιάς Βασίλειος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γεραρχάκης Νικόλαος Α ! Αντιπρόεδρος Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη

Harito Jean  Β! Αντιπρόεδρος ∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.aodos.gr

Γιόκαρης Άγγελος Γραµµατέας

31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2009 01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.283.227 2.622.368 Κύκλος εργασιών 61.523.860 62.246.837

Αποθέµατα 931.489 972.702 Μικτά Κέρδη 22.935.268 23.545.270

Απαιτήσεις από πελάτες 13.441.442 14.226.557 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 19.030.370 19.913.107

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.953.850 9.801.536 Κέρδη  προ φόρων 19.287.153 19.750.710

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 106.181 95.267 Μείον φόροι (7.095.596) (6.963.925)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.716.189 27.718.430 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 12.191.557 12.786.785

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδιοκτήτες µητρικής 12.191.557 12.786.785

Μετοχικό  κεφάλαιο 3.521.670 3.521.670

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 15.072.160 14.966.961 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 18.593.830 18.488.631 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 12.191.557 12.785.785

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 956.860 846.613 -Ιδιοκτήτες µητρικής 12.191.557 12.785.785

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.165.499 8.383.186

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 10.122.359 9.229.799 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 19.766.131 19.170.538

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β) 28.716.189 27.718.430

Προτεινόµενο Μέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,98 1,03

31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 18.488.631 22.214.480

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 12.191.558 12.786.785

30.680.189 35.001.265 2.Οι Πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική κατάσταση ή Λειτουργία της Εταιρείας.

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (12.086.359) (16.512.634)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 18.593.830 18.488.631

5. Στα Πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2009 i)   Πωλήσεις  υπηρεσιών €61.507450

Λειτουργικές δραστηριότητες 
ii)   Αγορές  υπηρεσιών €10.239.959

iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη €13.186.576

Κέρδη προ φόρων 19.287.153 19.750.710
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη €1.419.381

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
v) Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών της ∆ιοίκησης €1.509.633

Αποσβέσεις 735.761 742.570

Προβλέψεις 90.247 192.832

(380.152) (257.161)

(20.150) (33.193)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 123.369 94.764

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 41.213 109.028

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 785.114 3.422.816

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (58.344) (1.161.934)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (123.369) (94.764)

Καταβεβληµένοι φόροι (6.245.851) (7.920.788)

14.234.991 14.844.880

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (447.142) (1.111.020)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 70.671 67.083

Τόκοι εισπραχθέντες 380.153 257.161

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.682 (786.776)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Μερίσµατα πληρωθέντα (12.086.359) (16.512.634)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (12.086.359) (16.512.634)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) 2.152.314 (2.454.530)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 9.801.536 12.256.066

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 11.953.850 9.801.536

1. Η Εταιρεία από 15 ∆εκεµβρίου 2007 ενοποιείται στις Οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. τέως "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ -ΤΕΒ Α.Ε." µε την µέθοδο της 

πλήρους ενοποίησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ε.Λ.Ε.-Σ.Σ. & ∆.Π.Λ.Υ

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 "ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε." .  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους 

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλάγή µε την εταιρεία , να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας (www.aodos.gr) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας.

Α.∆.Τ. : Σ 237945

Αθανάσιος Χριστόπουλος

Α.∆.Τ. : ΑΒ 041352                                             Α.∆.Τ. : Α Ι 082516

8. Η Εταιρεία , ως θυγατρική του οµίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. τέως "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΤΕΒ Α.Ε" είναι υποχρεωµένη να συντάσει τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

                                             Βασίλειος Χαλκιάς

Ζηµίες από πώληση και καταστροφή ενσώµατων παγίων στοχείων

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €) - έµµεση µέθοδος

3.Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 2006 και έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για τις χρήσεις 2007-2010 €80.000 (σηµ.19 στις οικ. καταστ.).

4. Ο Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στην χρήση 2010 ήταν 920 άτοµα και για την χρήση 2009 ήταν 919.

7.   Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής 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: 

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Παιανία, 14 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Λεωνίδας Μπόµπολας

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής                                          Ο ∆ιεθύνων Σύµβουλος

9.Στις 31.03.2011 δηµοσιεύθηκε ο Νόµος 3943/2011 (ΦΕΚ Α66/31.03.2011) σχετικά µε την « Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεκτικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», ο οποίος περιλαµβάνει νοµοθετικές ρυθµίσεις αναφορικά µε τους συντελεστές φορολόγησης στις Ανώνυµες 

Εταιρείες. Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των Ανωνύµων Εταιρειών για την χρήση του 2011 διαµορφώνεται σε 20%.Το γεγονός αυτό δεν επέφερε κάποια 

αλλαγή στα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας κατά την χρήση 2010.


