
∆ιεύθυνση έδρας: 41,9 χλµ. Αττικής Οδού Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 24 Απριλίου 2009
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 44308/04/b/99/156 (01)
Αρµόδια Υπηρεσία, Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο: Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Α.Ε. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Μάριος  Ψάλτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081)

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.attikesdiadromes.gr

Σαραντόπουλος Εδουάρδος Γραµµατέας

31 ∆εκ 2008 31 ∆εκ 2007 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.287.808 2.248.569 Κύκλος εργασιών 66.403.045 63.014.726

Αποθέµατα 1.081.730 1.161.762 Μικτά Κέρδη 27.279.405 23.940.184

Απαιτήσεις από πελάτες 17.581.174 14.204.607 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 24.578.994 21.021.876

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.301.466 14.646.211 Κέρδη  προ φόρων 23.983.661 20.681.941

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.252.178 32.261.149 Μείον φόροι (6.821.027) (4.986.743)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 17.162.634 15.695.198

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 653.782 787.107 Κατανέµονται σε Μετόχους της Εταιρείας 17.162.634 15.695.198

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.383.916 9.096.552

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 11.037.698 9.883.659 25.257.873 22.093.987

Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο 3.521.670 3.521.670

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 18.692.810 18.855.820

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων (ή εταίρων) Εταιρίας (β) 22.214.480 22.377.490 Προτεινόµενο Μέρισµα ανά µετοχή (σε €) 1,29 1,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) = (α) + (β) 33.252.178 32.261.149

31 ∆εκ 2008 31 ∆εκ 2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 22.377.490 16.826.292

Κέρδη  της χρήσεως µετά από φόρους 17.162.634 15.695.198

39.540.124 32.521.490 2.Οι Πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική κατάσταση ή Λειτουργία της Εταιρείας

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (17.325.644) (10.144.000)

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 22.214.480 22.377.490

5. Στα Πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

31 ∆εκ 2008 31 ∆εκ 2007 i)   Πωλήσεις  υπηρεσιών €66.554.623

Λειτουργικές δραστηριότητες 
ii)   Αγορές  υπηρεσιών €9.701.971

iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη €17.239.018

Κέρδη προ φόρων 23.983.661 20.681.941 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη €1.841.616

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
v) Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών της ∆ιοικησης €1.285.485

Αποσβέσεις 678.879 1.072.111

Προβλέψεις (133.324) 132.375

(676.406) (441.392)

75.427 -
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 81.073 101.457

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

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 80.032 (137.498)

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (3.147.497) (2.585.005)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 824.367 312.494

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (81.073) (101.457)

Καταβεβληµένοι φόροι (6.357.452) (4.172.524)

15.327.687 14.862.502

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.105.094) (827.184)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 311.546 6.003

Τόκοι εισπραχθέντες 676.406 441.392

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (117.142) (379.789)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Μερίσµατα πληρωθέντα στους Μετόχους της Εταιρείας (17.325.644) (10.144.000)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (17.325.644) (10.144.000)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) (2.115.099) 4.338.713

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 14.371.165 10.032.452

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 12.256.066 14.371.165

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (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 2007-2008 €40.000 (σηµ.19 στις οικ. καταστ.)

4. Ο Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στην χρήση 2008 ήταν 918 άτοµα και για την χρήση 2007 ήταν 770.

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

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.

Α.∆.Τ. : Σ 237945
Αθανάσιος Χριστόπουλος
Α.∆.Τ. : ΑΒ 041352                                           Α.∆.Τ. : Ι 399070

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Παιανία, 24 Απριλίου 2009

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Λεωνίδας Μπόµπολας

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

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

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 ∆ΛΠ. 

                                           Βασίλειος Χαλκιάς

Ζηµίες από πώληση και καταστροφή ενσώµατων παγίων στοχείων

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ε.Λ.Ε.-Σ.Σ. & ∆.Π.Λ.Υ
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

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.attikesdiadromes.gr) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

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

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

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: 

                                       Ο ∆ιεθύνων Σύµβουλος


