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Σαραντόπουλος Εδουάρδος Γραµµατέας

31 ∆εκ 2007 31 ∆εκ 2006 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 2.248.569 2.499.499 Σύνολο κύκλου εργασιών 63.014.726 57.262.412

Αποθέµατα 1.161.762 1.024.263 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 23.940.184 19.296.201

Απαιτήσεις από πελάτες 14.204.607 11.619.899

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        14.646.211 10.268.219 22.093.987 17.301.333

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.261.149 25.411.880

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 21.021.876 16.469.137

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 787.107 1.185.005 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 20.681.941 16.255.215

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.096.552 7.400.583 Μείον φόροι (4.986.743) (5.136.114)

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 9.883.659 8.585.588 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο 15.695.198 11.119.101

Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο 3.521.670 3.521.670

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας 18.855.820 13.304.622

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων (ή εταίρων) Εταιρίας (β) 22.377.490 16.826.292

Σύνολο Καθαρής Θέσης 22.377.490 16.826.292
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β) 32.261.149 25.411.880

31 ∆εκ 2007 31 ∆εκ 2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα) 16.826.292 16.955.404

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους 15.695.198 11.119.101

32.521.490 28.074.505 2.Οι Πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική κατάσταση ή Λειτουργία της Εταιρείας

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) (10.144.000) (11.248.213)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα) 22.377.490 16.826.292

6. Στα Πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

31 ∆εκ 2007 31 ∆εκ 2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων 20.681.941 16.255.215 i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών €63.014.726

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών €6.103.290

Αποσβέσεις 1.072.111 832.196 iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη €13.898.180

Προβλέψεις 132.375 85.034 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη €785.546

v) Παροχές προς την ∆ιοίκηση €1.095.250

(441.392) (337.515)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 101.457 123.593

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

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (137.498) (347.240)

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (2.585.005) (1.065.642)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 312.494 (5.945.712)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (101.457) (123.593)

Καταβεβληµένοι φόροι (4.172.524) (2.229.102)

14.862.502 7.247.234

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (827.184) (911.579)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.003 183.300

Τόκοι εισπραχθέντες 441.392 337.515

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (379.789) (390.764)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Μερίσµατα πληρωθέντα (10.144.000) (11.248.213)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (10.144.000) (11.248.213)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) 4.338.713 (4.391.743)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 10.032.452 14.424.194

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 14.371.165 10.032.452

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

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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

7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση της Εταιρείας.
8.   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: 

9. Η Εταιρεία , ως θυγατρική του οµίλου της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΤΕΒ Α.Ε" είναι υποχρεωµένη να συντάσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που συµµορφώνονται µ'αυτά.

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε." .   Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων θα πρέπει να 
ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου (www.attikediadromes.gr) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

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 2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων

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

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 2001.

4.Στην χρήση 2008 η Εταιρεία βρίσκεται  υπό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2002-2006.

5. Ο Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στην χρήση 2007 ήταν 770 άτοµα και για την χρήση 2006 ήταν 751.


