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Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 

 
 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο των δώδεκα 
μηνών της κλειόμενης χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και παρέχει συνοπτικές 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας  ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.. Στην έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2016 και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις, οι 
κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, ενώ παρατίθενται και 
ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
κατά τη χρήση 2017.   
 

 

1. Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τιμή να θέσει υπό την κρίση σας τις Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016 – 31/12/2016) 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι 
οι για δέκατη συνεχή χρονιά ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συμμορφώνονται με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ). Η ημερομηνία μετάβασης της 
εταιρείας στα ΔΠΧΑ είναι η 1 Ιανουαρίου 2006.  Η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισμό έναρξης 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατά την ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία σύνταξης/αναφοράς των 
παρόντων οικονομικών καταστάσεων είναι η 31 Δεκεμβρίου 2016. 
 
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 31.12.2016. 
 
 

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016  αφορά κυρίως έσοδα που 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μερίσματα που λαμβάνει από την θυγατρική της εταιρεία 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 80%. Στη κλειόμενη χρήση τόσο  
ο κύκλος εργασιών όσο και τα κέρδη προ φόρων  παρουσιάζονται αυξημένα.   
 
Η αύξηση αυτή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην 
κλειόμενη χρήση σε αντίθεση με την προηγούμενη η εταιρεία έλαβε μέρισμα που αφορούσε τη 
χρήση 2015  ποσού € 2.230.400 ενώ κατά τη διάρκεια Χρήσης (01/01/2015 – 31/12/2015) η 
Eταιρεία δεν είχε έσοδα από μερίσματα.  

  

 

3. Οικονομική Θέση της Εταιρείας 
 

 
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. 
 
Από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμό),  προκύπτουν τα εξής: 
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 3.082.892 έναντι Ευρώ 
7.802.772 της προηγούμενης χρήσεως. 
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Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε 3.087.996 Ευρώ, αποτελείται δε από τα εξής: 
    
 Επενδύσεις σε θυγατρικές     :     2.937.895 Ευρώ 
 Κυκλοφορούν Ενεργητικό     :       150.101  Ευρώ 

 
   Η ανάλυση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι η εξής: 

 
 Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις    :            832 Ευρώ 
 Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα    :    149.269 Ευρώ 

 
 
Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε 3.087.996 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 
 Αποθεματικό από μερίσματα                                              : 2.230.400   Eυρώ        
  

 
 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο             :             (1.297.687)  Ευρώ 

 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     :                        5.104 Ευρώ 

 
 
Η εταιρεία με απόφαση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 διένειμε στους 
μετόχους το  Ειδικό αποθεματικό του Ν.3697/2008, ποσού € 5.552.172, το οποίο είχε σχηματισθεί 
το έτος 2013 από μερίσματα που είχε λάβει από τη θυγατρική της με παρακράτηση φόρου 25%. 
Με την αλλαγή του φορολογικού Νόμου ο παρακρατούμενος φόρος, ήτοι ποσό ευρώ 
1.388.042,91, ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στις απαιτήσεις του Δημοσίου, διαγράφεται με 
ανάλογη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εταιρείας.   
 
Επίσης η Εταιρεία προέβη, σύμφωνα με την οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης  και 
Ελέγχων Σ.Λ.Ο.Τ. υπ’αριθμ. 1049/18-6-2015, στο σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού το 
απαλασσόμενο από φορολογία εισοδήματος μέρισμα, που έλαβε μέσα στη χρήση 2016, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κερδών της χρήσης δημιουργώντας ζημίες εις νέο.   
 

 
 

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν 
σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση 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. 

 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
 
(α1)       Κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρεία δεν είναι εκτιθέμενη σε οποιαδήποτε μορφή δανείου και κατά συνέπεια δεν 
αντιμετωπίζει κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου. 
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(α2)     Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 
 
(α3)    Κίνδυνος τιμών 
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή της αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές.  
  
 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα, στα ταμειακά ισοδύναμα, τις 
καταθέσεις προθεσμίας και τις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να 
προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
προς την Εταιρεία. 
 
 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης του Ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού 
χρηματοπιστωτικού τομέα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση των 
χρηματοροών έχει γίνει πιο επιτακτική. 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) Κίνδυνος  διαχείρισης κεφαλαίων 
Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισμού.  

 

 

 
Δείκτες αποδοτικότητας  
 
 Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών. 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ                                                              
 

 
Κλειόμενη 

χρήση 

 
Προηγούμενη 

χρήση 

 
Α. Δείκτης Ειδικής ρευστότητας  

 
Διαθέσιμα 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

 
29 

 

 
94 

 
Β. Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης % 

 
Ίδια κεφάλαια 
Σύνολο ενεργητικού 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

 
Γ. Δείκτης Καθαρού Κέρδους  % 

 
Κέρδη μετά από φόρους 
Κύκλος εργασιών 

 
37 

 
0,00 

 
 

5. Ακίνητα της εταιρίας 
 
Η Εταιρεία  δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της.  
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6. Υποκαταστήματα εταιρείας 
 
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

  
 

7. Γεγονότα μετά τις 31.12.2016 
 

 
Ουδέν άλλο σημαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2016 μέχρι σήμερα.  
 
Η εταιρεία Αττικά Διόδια Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών και τα έσοδα της προέρχονται κυρίως από 
την θυγατρική εταιρεία Αττικές Διαδρομές.  
 
Το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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 Δεκεμβρίου 2016. 
 
 
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Δημήτριο Αθαν. Κούτρα, για τη δημοσίευση του Ισολογισμού, όπως ο νόμος ορίζει. 

 
 

Παιανία, 17 Mαίου 2017 
 

Ο Διευθύνων 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, 18 Μαίου 2017 
 
 

H ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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