
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1000

∆ιεύθυνση έδρας: 41,9 χλµ Αττικής Οδού 

Αριθµός  ΓΕΜΗ ΑΕ: 2230901000 31/12/2016 31/12/2015

Αρµόδια Υπηρεσία, Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο: Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ἀυλα περιουσιακά στοιχεία 307.307 346.639

Λοιπά  µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 86.314 68.389

Απαιτήσεις από πελάτες 2.935 3.421

11/05/2017 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 236.188 266.315

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ἐλενα Θεµιστοκλέους ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 632.744 684.763

Ελεγκτική εταιρεία: PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.etae.gr Μετοχικό Κεφάλαιο 173.694 173.694

Σύνθεση ∆Σ: Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 171.606 197.084

Εκτελεστικά Μέλη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 345.300 370.778

∆ηµήτριος Κούτρας, Πρόεδρος του ∆.Σ. Θεοχάρης Σταύρου, Σύµβουλος ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -

Κων/νος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Κων/νος Κουβαράς, Σύµβουλος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 345.300 370.778

Λεωνίδας Μπόµπολας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Μαρία Μπόµπολα, Σύµβουλος Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 63.990 85.156

Αγγελος Γιόκαρης, Σύµβουλος Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 168.246 177.245

Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύµβουλος Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.366 23.148

Γεώργιος Παπαδάκης, Σύµβουλος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 32.842 28.436

Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύµβουλος Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 287.444 313.985

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ

Oικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

                                                       ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2230901000 (AΡ.Μ.Α.Ε. 35711/04/Β/96/43(02))

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €)

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 "ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιασδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή

άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας (www.attiki-odos.gr) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων:

Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύµβουλος Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 287.444 313.985

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 632.744 684.763

01.01.2016- 01.01.2015- 01.01.2016- 01.01.2015-

31.12.2016 31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 171.212 162.779

Κέρδη προ φόρων 63.699 49.979 Μικτά κέρδη 75.635 67.205

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 648 638 71.597 63.950

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 39.869 40.222 Κέρδη προ φόρων 63.699 49.979

Aπόσβεση ΣΕΑ 1.967 1.967

Αποµειώσεις χρεογράφων 2.149 (5.017)

Αποµειώσεις απαιτήσεων 520 351 Κέρδη µετά από φόρους  (A) 44.679 29.193

(Κέρδη)/ζηµιές από πώληση διαθεσίµων προς πώληση (9) 7.278

(Κέρδη)/ζηµιές από πώληση warrants - 381

Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων (2) - Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) (231) 250

Προβλέψεις βαριάς συντήρησης (544) (667) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 44.448 29.443

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.352) (2.326)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.250 16.297

Ἐσοδα από εφάπαξ πληρωµή φόρου εισοδήµατος - (612)

 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Αύξηση) /Μείωση απαιτήσεων 1.216 (3.892)

Αύξηση /(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.251 (4.514) 112.114 104.810

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7.954) (13.582)

Καταβεβληµένοι φόροι (27.787) (31.171)

Σύνολο (εκροών)/ εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 83.921 55.332

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από λήξεις χρεογράφων 45.900 43

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €)4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε  χιλ. €)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων

Εισπράξεις από λήξεις χρεογράφων 45.900 43

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (1.455) (908)

Πωλήσεις ενσώµατων  και άυλων πάγιων στοιχείων 2 -

Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων - 27

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση - (7.500)

Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 1.377 1.554

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη (44.455) (24.947)

Τόκοι εισπραχθέντες 4.125 3.985

∆εσµευµένες καταθέσεις (119) 12.025

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 5.374 (15.722) 31.12.2016 31.12.2015

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσµατα πληρωθέντα (69.406) (60.466) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) 370.778 402.405

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (617) (658) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 44.448 29.443

Εξοφλήσεις δανείων (21.948) (148.567)

Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (91.971) (209.692) ∆ιανοµή µερίσµατος (69.926) (61.070)

    Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσης  (α)+(β)+(γ) (2.676) (170.082)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 184.433 354.514

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 181.758 184.433

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 345.300 370.778

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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

1. H εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ενοποιείται στις 31.12.2016 µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την µητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2015.

3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/94 για τις χρήσεις του 2011 , 2012 και  2013 και  βάσει του  Ν.4174/2013 για τη χρήση του 2014 και 2015  και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης  από την 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ χωρίς επιφύλαξη . Για τη χρήση 2016 το φορολογικό πιστοποιητικό είναι σε εξέλιξη και η Διοίκηση δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων της χρήσης αυτής.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
5. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2016 και 31.12.2015 ανέρχεται σε 58 και 51 άτοµα αντίστοιχα.
7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής 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:

i)  Πωλήσεις: 1.852 χιλ. €
ii)  Αγορές: 43.767 χιλ. €

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. A E 040139

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

  Α.∆.Τ. A Μ 643507 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Α.∆.Τ. Σ 237945

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΟΥΣΗΣ

Α.∆.Τ. A E 500871

Παιανία, 11 Μαίου 2017

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ii)  Αγορές: 43.767 χιλ. €
iii) Απαιτήσεις: 414 xιλ. €

iv) Υποχρεώσεις: 9.563 xιλ €

v)  Παροχές προς την διοίκηση: 1.681 χιλ.€


