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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Αρµόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - ∆/νση Α.Ε. & Πίστεως ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.athena-sa.gr
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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Ιωάννης Πιστιόλης, Πρόεδρος του ∆.Σ. - Εκτελεστικό Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Κύκλος εργασιών 113.897 167.341 76.948 115.500

Χρήστος Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. - Εκτελεστικό Απόστολος Μύτιλης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. - Εκτελεστικό Μικτά κέρδη / (ζηµιές) -2.454 14.727 -2.855 10.266

Αναστάσιος Τσακανίκας, Μέλος ∆.Σ. - Εκτελεστικό Αλέξανδρος Παπατσώρης, Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/τικών

Αθηνά Ηλιάδη, Μέλος ∆.Σ. - Εκτελεστικό Ιωάννης Λυµπερόπουλος, Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό και επενδυτικών αποτελεσµάτων -11.542 7.652 -9.337 5.253

Γεώργιος Απέγητος, Μέλος ∆.Σ. - µη Εκτελεστικό Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -8.852 4.330 -10.411 2.187

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -10.674 144 -10.778 509

28 Μαρτίου 2012 Κατανέµονται σε:

Νόµιµος Ελεγκτής : Λέος Ιωάννης  (Α.Μ.ΣΟΕΛ 24881) - Ιδιοκτήτες µητρικής -10.328 279 -10.778 509

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) - Μη ελέγχουσες συµµετοχές -346 -135 - -

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Με σύµφωνη γνώµη Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -28.398 -8.553 -29.805 -8.486

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -39.072 -8.409 -40.583 -7.977

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € - Ιδιοκτήτες µητρικής -38.726 -8.274 -40.583 -7.977

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Μη ελέγχουσες συµµετοχές -346 -135

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( σε € ) -0,2101 0,0057 -0,2193 0,0103

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - ( σε € ) - - - -

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 62.915 68.326 59.227 64.704 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/τικών, 

Επενδύσεις σε ακίνητα 3.083 3.183 3.083 3.183 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -3.413 18.533 -1.814 15.598

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 47 73 41 67 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 32.147 75.863 37.890 84.099 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.058 6.556 2.335 3.417 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποθέµατα 6.098 10.964 3.894 4.466
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Απαιτήσεις από πελάτες 111.190 131.198 56.974 75.608 Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 68.345 53.122 88.137 71.560 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενης δραστηριότητας) -8.852 4.330 -10.411 2.187

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 288.883 349.285 251.581 307.104 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις 8.129 10.881 7.523 10.345

Μετοχικό κεφάλαιο 39.322 39.322 39.322 39.322 Προβλέψεις -730 5.005 1.413 4.224

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 29.120 67.719 31.182 71.765 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -10.763 -1.285 -8.769 -1.434

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 68.442 107.041 70.504 111.087 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.805 7.105 6.765 5.686

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 343 668 - - Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 68.785 107.709 70.504 111.087 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μακροπρόθεσµες οµολογιακές / δανειακές υποχρεώσεις 20.753 48.315 19.701 47.193 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 4.865 -529 572 410

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.749 23.620 14.564 22.885 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 22.487 -251 -1.528 866

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 56.639 70.671 49.496 58.219 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 26.279 7.028 28.162 2.887

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 127.957 98.970 97.316 67.720 Μείον:

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 220.098 241.576 181.077 196.017 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -7.511 -6.293 -6.490 -5.237

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 288.883 349.285 251.581 307.104 Συναλλαγµατικές διαφορές υποκ/των Εξωτερικού 331 80 316 75

Καταβεβληµένοι φόροι -939 -1.523 -642 -478

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 41.101 24.548 16.911 19.531

1. Στην τρέχουσα χρήση ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά νεοσυσταθείσα κοινοπραξία θυγατρικής. Το γεγονός αυτό δεν επέφερε Επενδυτικές δραστηριότητες

    σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας και του Οµίλου. Ανάλυση για τη δοµή (επωνυµία, έδρα,ποσοστό Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων -34 -8.089 -187 -8.089

    συµµετοχής και µέθοδος ενσωµάτωσης) του Οµίλου και των επιδράσεων των µεταβολών στη χρήση 2011 παρατίθεται στη Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -2.927 -10.269 -1.581 -8.541

    σηµείωση 5 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 261 118 190 94

2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικο- Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµ/κών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 17.097 748 17.097 748

    νοµικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, που έχει  έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής 80,54% επί της Εταιρείας. Τόκοι εισπραχθέντες 245 122 11 117

3. ∆εν υπήρξαν αλλαγές στις βασικές λογιστικές αρχές, στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Μερίσµατα εισπραχθέντα 686 1.074 839 1.153

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση 7.40 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 15.328 -16.296 16.369 -14.518

5. Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό χρήσης 2011 : Όµιλος € 2.912 χιλ. Εταιρεία € 1.569 χιλ. Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

6. Επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 21.571 28.486 21.111 27.756

7. Υφίστανται επίδικες διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που εκτιµάται ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση Εξοφλήσεις δανείων -63.759 -39.982 -57.326 -32.366

    στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -54 -366 0 0

8. Τα κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση τον επιµερισµό των κερδών/ζηµιών µετά από φόρους Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -89 0 0

    και δικαιώµατα µειοψηφίας επι του µέσου σταθµισµένου αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία. Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -42.242 -11.951 -36.215 -4.610

9. Οι συναλλαγές το 2011 και τα υπόλοιπα την 31.12.2011 µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 παρατίθενται Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

    στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικότερα στη σηµείωση 7.36 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης: ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 14.187 -3.699 -2.935 403

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 10.829 14.528 5.689 5.286

    α) Έσοδα 18.792 18.814 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 25.016 10.829 2.754 5.689

    β) Έξοδα 1.447 1.582

    γ) Απαιτήσεις 5.129 7.528 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

    δ) Υποχρεώσεις 32.205 32.528 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

    ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 398 240 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

    στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 40 0 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

    ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 528 18 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 107.709 116.207 111.087 119.064

10. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Οµιλο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -39.072 -8.409 -40.583 -7.977

       (εκτός κοιν/ξιών και ΗΑΕ) και στην Εταιρεία είναι : 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 ∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα 0 -89 0 0

      Μισθωτοί (κατά την παρατιθέµενη ηµεροµηνία) 67 159 63 144 Προσθήκες µη ελεγχουσών συµµετοχών 147 0 0 0

      Ηµεροµίσθιοι (κατά την παρατιθέµενη ηµεροµηνία) 26 48 10 21 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 68.784 107.709 70.504 111.087

      Σύνολο 93 207 73 165

15. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής:

11. Ο Οµιλος και η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους 162 χιλ.€ και 62 χιλ. € αντίστοιχα για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

     Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ανέρχεται σωρευτικά σε 5.600 χιλ. € για τον    Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

    Όµιλο και την Εταιρεία. Οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σωρευτικά σε 10.088 χιλ.€ για τον Οµιλο και 5.924 χιλ.€ για την Εταιρεία.     Αποθεµατικά από αποτίµηση/πώληση συµµετοχών -35.911 -10.874 -37.651 -10.784

12. ∆εν κατέχονται µετοχές της Εταιρείας από την ίδια ή από άλλες εταιρείες του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.     Συναλλαγµατικές διαφορές 331 80 316 75

13. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.     Φόρος που αναλογεί 7.182 2.241 7.530 2.223

14. Στην ετήσια οικονοµική έκθεση τα ποσά παρουσιάζονται σε €. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.     Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους -28.398 -8.553 -29.805 -8.486

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΪ∆ΗΣ

Α.∆.Τ.  Ι 089689 Α.∆.Τ.  Ξ 547337 Α.∆.Τ. ΑΖ 601216 Α.∆.Τ.  ΑΙ 665816

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆Σ των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων :

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως 
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου 
του νόµιµου ελεγκτή. 


