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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 41.750.000 νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας
ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρίας µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων,
βάσει της από 01.05.2013 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της.
Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε €33.400.000 και
πραγµατοποιήθηκε µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων
και µε την έκδοση 41.750.000 νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών µετά δικαιώµατος
ψήφου, προς κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων.
Οι 41.750.000 νέες µετοχές διατέθηκαν έναντι της ονοµαστικής τους τιµής €0,80 προς την
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., κύριο µέτοχο και πιστωτή της Εταιρίας, ο οποίος συµφώνησε να λάβει
µετοχές της Εταιρίας ισόποσης αξίας έναντι της απαίτησής του.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.
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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σηµείωµα απαιτείται προκειµένου να παράσχει καθοδήγηση στους
αναγνώστες του Περιληπτικού Σηµειώµατος:
Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σηµειώµατα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά
αριθµούνται σε Τµήµατα A – E (A.1 – E.7).
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συµπεριληφθούν ως
περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να
αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθµηση κάποιων Στοιχείων.
Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σηµείωµα λόγω του είδους
των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να µη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά µε
το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συµπεριλαµβάνεται µια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό
Σηµείωµα µε την αναφορά «µη διαθέσιµο».

Ενότητα A - Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
A1

Προειδοποίηση:
o το παρόν περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να εκλαµβάνεται ως εισαγωγή του ενηµερωτικού δελτίου
o ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στη
µελέτη του ενηµερωτικού δελτίου στο σύνολό του
o σε περίπτωση που προσφυγή σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο
παραπεµφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας των
κρατών µελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα µετάφρασης του ενηµερωτικού δελτίου, πριν
από την έναρξη της νοµικής διαδικασίας, και
o αστική ευθύνη αποδίδεται µόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα,
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, αλλά µόνο εάν το περιληπτικό σηµείωµα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται µαζί µε τα άλλα µέρη του
ενηµερωτικού δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται µαζί µε τα άλλα µέρη του ενηµερωτικού
δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόµενο να
επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.
Ενότητα B - Εκδότης και ενδεχόµενος εγγυητής

Β1

Β2

Νόµιµη και
εµπορική
επωνυµία του
εκδότη
Έδρα και νοµική
µορφή του
εκδότη,
νοµοθεσία βάσει
της οποίας ενεργεί
ο εκδότης και
χώρα σύστασης

Η νόµιµη επωνυµία είναι «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο
διακριτικός του τίτλος «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» στην Ελληνική γλώσσα και «ATHENA
SA» στην Αγγλική.
Η έδρα της Εκδότριας βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου, επί της οδού
Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της. Η
Εταιρία ιδρύθηκε το 1966, είναι ανώνυµη εταιρεία που υπάγεται στην Ελληνική
νοµοθεσία, µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 13556-06Β/86/07 στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, και Αριθµό Μητρώου
305301000 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται γενικότερα από τις διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», όπως ισχύει, καθώς επίσης και από
τις ισχύουσες διατάξεις του χρηµατιστηριακού δικαίου και του δικαίου
Κεφαλαιαγοράς όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά στις διατάξεις του
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, των Ν.3016/2002, Ν. 3340/2005,
Ν.3401/2005, Ν. 3371/2005 και Ν.3556/2007, όπως ισχύουν, καθώς και την εν
γένει εµπορική και εταιρική νοµοθεσία.
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Β3

Περιγραφή της
φύσης των
τρεχουσών
πράξεων και των
κυριότερων
δραστηριοτήτων
του εκδότη - και
σχετικοί κύριοι
παράγοντες αναφέροντας τις
σηµαντικότερες
κατηγορίες
προϊόντων που
πωλήθηκαν ή/και
υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν,
και προσδιορισµός
των κυριότερων
αγορών στις
οποίες
δραστηριοποιείται
ο εκδότης

Β4α Περιγραφή των
σηµαντικότερων
πρόσφατων
τάσεων που
επηρεάζουν τον
εκδότη και των
αγορών στις
οποίες
δραστηριοποιείται

Ο Όµιλος των εταιριών ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στην αγορά των
κατασκευών στην Ελλάδα και το εξωτερικό είτε αυτόνοµα είτε µέσω θυγατρικών
εταιρειών και κοινοπραξιών µε άλλες εταιρίες του κλάδου.
Η Εταιρία διαθέτει το ανώτερο εργοληπτικό πτυχίο (7ης τάξης) στη χώρα µας, το
οποίο σηµαίνει ότι µπορεί να συµµετέχει αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλες
εταιρίες στη διαγωνιστική διαδικασία για δηµόσια έργα µε απεριόριστο
προϋπολογισµό.
Η Εταιρία έχει µακρά εµπειρία από όλο το φάσµα των κατασκευαστικών
εργασιών στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουµανία και την περιοχή του Περσικού
Κόλπου, έχοντας συµµετάσχει στην κατασκευή πολλών έργων υποδοµής που
αποτελούν σηµεία αναφοράς για την περιοχή στην οποία βρίσκονται και τους
καθηµερινούς χρήστες τους.
Ειδικότερα, οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ είναι οι
εξής:
• Κτίρια και τεχνικά έργα
• Υδραυλικά, λιµενικά και ηλεκτρολογικά έργα,
• Χωµατουργικά και έργα Οδοποιίας
• Σήραγγες
• Ενεργειακά έργα
• Περιβαλλοντολογικά έργα
• Γέφυρες
• Λοιπά τεχνικά έργα
Η Εταιρία έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή λιµενικών έργων, για τα οποία
διαθέτει ειδικό µηχανολογικό εξοπλισµό και έµπειρο στελεχιακό δυναµικό.
Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα είχε ως συνέπεια τη µείωση της ρευστότητας,
την κάµψη του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και την επιβράδυνση
µεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες είχαν προγραµµατιστεί.
Η χρηµατοδότηση των εταιρειών κατέστη δυσκολότερη λόγω της συγκράτησης
των πληρωµών και των πολύ αυστηρών κριτηρίων τα οποία επιβλήθηκαν από
τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Επίσης το κόστος χρηµατοδότησης
αυξήθηκε σηµαντικά λόγω της αύξησης του κόστους του χρήµατος και του
περιθωρίου (spread) των τραπεζών.
Η δυσµενής οικονοµική κατάσταση του δηµόσιου τοµέα, είχε σαν αποτέλεσµα
την καθυστέρηση πληρωµής εγκεκριµένων πιστοποιήσεων για εκτελεσθέντα
έργα και τη διακοπή εργασιών σε όλα τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα, τα οποία
έδιναν ανάπτυξη σε ποσοστό 2% περίπου του ΑΕΠ.
Στο εννεάµηνο του 2013 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, ενώ η ζηµία
σε λειτουργικό επίπεδο διπλασιάστηκε έναντι του 2012. Ανάλογη προβλέπεται να
είναι η πορεία των οικονοµικών µεγεθών και στο σύνολο του 2013.
Υπεγράφησαν οι συµβάσεις επανεκκίνησης των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων
στα οποία συµµετέχει η εταιρεία (Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου και Ολυµπία Οδός)
και ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων το ∆εκέµβριο 2013. Η ηµεροµηνία
επανεκκίνησης των έργων ορίστηκε η 17.12.2013. Κατόπιν τούτου, πρόκειται να
εκταµιευτούν τα ποσά τα οποία αφορούσαν σε εκτελεσµένες εργασίες και να
πληρωθούν οι κατασκευαστές και εντός του 2014 να συνεχιστεί κανονικά η
εκτέλεση των έργων αυτών. Από την εκτέλεση των έργων αυτών, η η εταιρεία
προσδοκά κύκλο εργασιών και εξόφληση απαιτήσεων. Επίσης, σύµφωνα µε τις
ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών προβλέπεται να αναστραφεί η ύφεση
της Ελληνικής οικονοµίας, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα και τη δηµοπράτηση
και εκτέλεση νέων έργων.
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Β5

Εάν ο εκδότης
είναι µέλος οµίλου,
περιγραφή του
οµίλου και της
θέσης που κατέχει
σε αυτόν ο
εκδότης

Η Εταιρία αποτελεί τη µεγαλύτερη θυγατρική του Οµίλου εταιριών της J&P-ΑΒΑΞ
ΑΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εταιρία διαθέτει το ίδιο εργοληπτικό πτυχίο (7ης
τάξης) µε την µητρική της εταιρία, και εισφέρει περίπου το 30% του συνολικού
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ.
Ο Όµιλος J&P-ΑΒΑΞ µε ηµεροµηνία αναφοράς 30.09.2013 απαρτίζεται από τις
εξής θυγατρικές εταιρίες οι οποίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής
ενοποίησης:
Επωνυµία

% συµµετοχής
της J&P-ΑΒΑΞ
Α.Ε.
Μητρική
100%
60%
100%
100%
100%

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., Αθήνα
ΕΤΕΘ Α.Ε., Θες/νίκη
ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε., Ιωάννινα
ΠΡΟΕΤ Α.Ε., Αθήνα
J&P DEVELOPMENT Α.Ε., Αθήνα
TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., Αθήνα
S.C.”ISTRIA DEVELOPMENTS” S.R.L, Ρουµανία

98%
95%
99,93%
99,99%
94%
100%

CONCURENT REAL INVESTMENΤS SRL, Ρουµανία
SC BUPRA DEVELOPMENT SRL, Ρουµανία
SOPRA AD, Βουλγαρία
J&P-ΑΒΑΞ IKTEO Α.Ε., Αθήνα
SC FAETHON DEVELOPMENTS SRL, Ρουµανία

80,54%
100%

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., Αθήνα
Ε – CONSTRUCTION Α.Ε., Αθήνα
MONDO TRAVEL Α.Ε. (πρώην TERRA FIRMA S.A.), Αθήνα

99,999%

J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (πρώην ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
99,967%
Α.Ε.), Αθήνα
78,2553%
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Αθήνα
100%
J&P AVAX POLSKA, Πολωνία
100%
JPA ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε., Αθήνα
100%
JPA ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., Αθήνα
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ περιόδου 01.01 – 30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ
από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Οι συγγενείς εταιρίες του Οµίλου J&P ΑΒΑΞ οι οποίες ενοποιούνται µε την
µέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι κάτωθι:
5N A.E., Αθήνα
ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε., Αθήνα
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε., Αθήνα
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε., Αθήνα
POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε., Αθήνα
3G Α.Ε., Αθήνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε., Αθήνα
SC ORIOL REAL ESTATE SRL, Ρουµανία
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, Αθήνα
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45,00%
20,00%
30,84%
30,83%
25,04%
50,00%
45,00%
50,00%
Α.Ε.
24,70%
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STACY INVESTMENTS Sp.zo.o., Βαρσοβία Πολωνίας
50,00%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ A.E., Αθήνα
20,00%
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.(ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ) , Αθήνα
29,62%
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε., Αθήνα
25,00%
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Λάρισα
21,25%
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., Αθήνα
21,55%
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Αθήνα
20,53%
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, Λεµεσός
33,50%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.,
45,00%
Αθήνα
METROPOLITAN ATHENS PARK A.E., Αθήνα
22,91%
VOLTERRA A.E. (πρώην ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.), Αθήνα
50,00%
STARWARE ENTERPRISES LTD, Κύπρος
50,00%
ΕΛΙΞ A.E., Αθήνα
32,14%
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ περιόδου 01.01 – 30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ
από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επίσης στον Όµιλο J&P ΑΒΑΞ περιλαµβάνονται και οι κάτωθι θυγατρικές
επιχειρήσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ τις οποίες ενοποιεί µε τη µέθοδο της ολικής
ενοποίησης ή τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης:

Ολική Ενοποίηση
% συµµετοχής
της Αθηνάς ΑΤΕ
ATHENA LIBYA COMPANY, Λιβύη
65%
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
99%
ARCAT A.E.B.E., Αιγάλεω Αττικής
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., Αθήνα
51%
100%
ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL, Ρουµανία
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ περιόδου 01.01 – 30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ
από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επωνυµία

Ενοποίηση µε Καθαρή Θέση
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε., Ελλάδα

% συµµετοχής
της Αθηνάς ΑΤΕ
26,64%

ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & ΤΕ., Ελλάδα

25%

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,

45%

Επωνυµία

Ελλάδα
ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ, Ελλάδα

50%

ATHENA EMIRATES LLC, Αραβικά Εµιράτα

49%

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ περιόδου 01.01 – 30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ
από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Η εταιρία του εξωτερικού SC ECO S.A., διεγράφη στο σύνολό της στις
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ κατά τη χρήση του 2012.
Επίσης εντός του 2013 λύθηκε, λόγω λήξης του αντικειµένου για το οποίο είχε
συσταθεί, η εταιρία «ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.»
Επιπρόσθετα, η J&P ΑΒΑΞ ενοποιεί µε αναλογική µέθοδο συνολικά 87
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κοινοπραξίες έργων, εκ των οποίων 54 αφορούν στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

Β6

- Στο βαθµό που
είναι γνωστό στον
εκδότη, το όνοµα
κάθε προσώπου το
οποίο κατέχει,
άµεσα ή έµµεσα,
ποσοστό του
κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων
ψήφου του εκδότη
που πρέπει να
κοινοποιείται
δυνάµει της
εθνικής
νοµοθεσίας του
εκδότη, καθώς και
το ύψος της
συµµετοχής που
κατέχει το
πρόσωπο αυτό.
- ∆ιευκρινίζεται
εάν οι κύριοι
µέτοχοι του
εκδότη κατέχουν
διαφορετικά
δικαιώµατα
ψήφου, εφόσον
υπάρχουν.
- Να αναφερθεί
εάν και από ποιον
ο εκδότης
κατέχεται ή
ελέγχεται, άµεσα ή
έµµεσα, στο
βαθµό που ο
εκδότης γνωρίζει
τις σχετικές
πληροφορίες, και
να περιγραφεί η
φύση αυτού του
ελέγχου

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας (ποσοστό ≥5%), µετά την παρούσα αύξηση
κεφαλαίου, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι οι παρακάτω
µέτοχοι κατέχουν και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου.
Μέτοχος

1. J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
2. Πρωτόπαπας Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Λοιποί Μέτοχοι <5%
Σύνολο

Αριθµός Μετοχών Ποσοστό επί
& ∆ικαιώµατα
συνόλου
Ψήφου
81.337.482
89,477%
3.356.935
3,693%
6.208.487
6,830%
90.902.904
100,000%

Η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ελέγχεται µετοχικά αλλά και διοικητικά από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, η
µετοχική σύνθεση της οποίας σύµφωνα µε στοιχεία µετοχολογίου της
19.12.2013 είναι η εξής:
Μέτοχος

1. J&P (Investments) Ltd
2. Μιτζάλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
3. Κουβαράς Κωνσταντίνος του
Επαµεινώνδα
4. Λοιποί Μέτοχοι <5%
Σύνολο

Αριθµός
Ποσοστό επί
Μετοχών &
συνόλου
∆ικαιώµατα
Ψήφου
34.310.000
44,183%
10.819.470
13,933%
4.632.289

5,965%

27.893.091
77.654.850

35,919%
100,000%

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ δεν έχει φυσικό πρόσωπο ως βασικό µέτοχο. Ο στρατηγικός της
επενδυτής είναι η J&P (Investments) Ltd, µη εισηγµένη σε χρηµατιστήριο
εταιρεία συµµετοχών εδρεύουσα στην Κύπρο, η οποία ανήκει κατά διαφορετικά
µετοχικά µερίδια σε ένα µεγάλο αριθµό µελών των οικογενειών Ιωάννου και
Παρασκευαΐδη, µέσα από εταιρείες συµµετοχών ατοµικών συµφερόντων κάθε
φυσικού προσώπου, οι οποίες επίσης εδρεύουν στην Κύπρο.
∆εν υπάρχει, γνωστή στην Εταιρία, συµφωνία της οποίας η εφαρµογή θα
µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά
τον έλεγχο της J&P (Investments) Ltd και της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.
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Επιλεγµένες
ιστορικές κύριες
χρηµατοοικονοµικ
ές πληροφορίες
για τον εκδότη, οι
οποίες παρέχονται
για κάθε
οικονοµική χρήση
της περιόδου που
καλύπτουν οι
ιστορικές
χρηµατοοικονοµικ
ές πληροφορίες
και για κάθε
µεταγενέστερη
ενδιάµεση
οικονοµική
περίοδο που
συνοδεύεται από
συγκριτικά
στοιχεία που
αντιστοιχούν στην
ίδια περίοδο της
προηγούµενης
χρήσης· η
υποβολή ωστόσο
των ισολογισµών
τέλους χρήσεως
είναι αρκετή για να
πληρούται η
απαίτηση περί
συγκρίσιµων
πληροφοριών από
τον ισολογισµό.
Αυτό πρέπει να
συνοδεύεται από
αφηγηµατική
περιγραφή της
σηµαντικής
αλλαγής στη
χρηµατοοικονοµικ
ή κατάσταση του
εκδότη και των
αποτελεσµάτων
Εκµετάλλευσης
κατά τη διάρκεια ή
µετά την περίοδο
που καλύπτουν οι
ιστορικές κύριες
χρηµατοοικονοµικ
ές πληροφορίες

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ποσά σε € ‘000
2012
2011
2010
01.01 –
30.09.13
Πωλήσεις
102.274 113.897 167.341
84.121
Μικτό Κέρδος
3.179
(2.454)
14.727
8.314

01.01 –
30.09.12
75.057
3.430

(% επί Κύκλου Εργασιών)

3,1%

(2,2%)

8,8%

9,9%

4,6%

Κέρδη προ Φόρων &
Χρηµατοοικονοµικών και
επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)

6.749

(3.413)

18.533

(431)

3.713

6,6%

(3,0%)

11,1%

(0,5%)

4,9%

(7.756)

(8.852)

4.330

(1.587)

(6.582)

(% επί Κύκλου Εργασιών)
Κέρδη/ Ζηµιές Χρήσεως
προ Φόρων

(% επί Κύκλου Εργασιών)

(7,6%)

(7,8%)

2,6%

(1,9%)

(8,8%)

Καθαρά Κέρδη/Ζηµιές
Χρήσεως µετά από Φόρους

(9.916)

(10.674)

144

(3.879)

(9.270)

(% επί Κύκλου Εργασιών)

(9,7%)

(9,4%)

0,2%

(4,6%)

(12,4%)

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους Μητρικής
Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές

(9.789)
(126)

(10.328)
(345)

279
(135)

(3.802)
(77)

(9.144)
(126)

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των
χρήσεων 2012 και 2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και δηµοσιευµένες
ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Στα παραπάνω αποτελέσµατα δεν υπάρχει διαφορά στις εταιρίες που
ενοποιούνται µεταξύ της χρήσης του 2012 και του 2013, µε την εξαίρεση της SC
ECO SA η οποία διεγράφη πλήρως το 2013.
Σηµείωση: Το EBITDA έχει υπολογιστεί βάσει της Εγκυκλίου αρ. 34 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής: Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) =
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων +/- Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά
αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων)
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου στο πρώτο εννεάµηνο του 2013 ανήλθε σε
€84.141.297,70 σηµειώνοντας αύξηση 12,10% έναντι €75.057.366,28 το ίδιο
διάστηµα του 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάληψη και
εκτέλεση νέων έργων της Εταιρείας στο εξωτερικό (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα).
Το κόστος πωλήσεων του Οµίλου προσδιορίστηκε σε €75.827.461,33 έναντι
€71.627.254,64 σηµειώνοντας αύξηση κατά 5,86% σε σχέση µε το εννεάµηνο
του 2012. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάλογη αύξηση του κύκλου
εργασιών.
Τα µικτά αποτελέσµατα του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο εννεάµηνο του 2013 σε
κέρδος €8.313.836,37 έναντι κερδών €3.430.111,64 αντίστοιχα τη συγκριτική
περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην αποπεράτωση ζηµιογόνου
κοινοπρακτικού έργου στο εξωτερικό που είχε επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της
συγκριτικής περιόδου αναφοράς και στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης παρουσιάζονται αυξηµένα λόγω των προβλέψεων
αποµείωσης λόγω του «κουρέµατος» των καταθέσεων του υποκαταστήµατος
στην Κύπρο (Μαρίνα Λεµεσού). Μετά την οριστικοποίηση του ποσοστού
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δέσµευσης στο 47,5% έχει δεσµευτεί ποσό €3,2 εκατ. (47,5%) από το υπόλοιπο
καταθέσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στην Κύπρο την 15.3.2013 που ήταν
€6,7 εκατ. Σύµφωνα µε το νόµο περί δέσµευσης καταθέσεων στην Κύπρο για το
ποσό που έχει δεσµευτεί η Εταιρεία έλαβε µετοχές της Τράπεζας Κύπρου
ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ. Ο Όµιλος και η Εταιρία διενήργησε ισόποση
πρόβλεψη (€3,2 εκ) µε την οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας
περιόδου. Όταν αρχίσει η επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας
Κύπρου, ο Όµιλος και η Εταιρία θα προβούν σε επανεκτίµηση των µετοχών
αυτών στην εύλογη αξία τους.
Τα αποτελέσµατα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων της Εταιρείας στο
εννεάµηνο του 2013 διαµορφώθηκαν σε κέρδη 719.542,28 € έναντι κερδών
67.441,85 € τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην
αποπεράτωση κοινοπρακτικού έργου στην Ρουµανία που παρουσίαζε ζηµία την
προηγούµενη περίοδο αναφοράς και έχει αποπερατωθεί και στην αυξηµένη
κερδοφορία σε απόλυτους αριθµούς µίας κοινοπραξίας εσωτερικού.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου στο εννεάµηνο του 2013
διαµορφώθηκαν σε ζηµίες €1.586.671,92 αντίστοιχα έναντι ζηµιών
€6.582.435,69 τη συγκρίσιµη περίοδο. Η βελτίωση των αποτελεσµάτων προ
φόρων οφείλεται κυρίως στα αποτελέσµατα από πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση που ανήλθαν σε κέρδη 7,2 εκ. € σε επίπεδο
Οµίλου και Εταιρείας, λόγω πώλησης από την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ της συµµετοχής της
στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ.
Η κρίση της Ελληνικής οικονοµίας έχει επηρεάσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα
της Εταιρίας επί σειρά ετών, λόγω της:
o µείωσης της προσφοράς νέων δηµοσίων έργων τα οποία δεν επαρκούν
για την αναπλήρωση των παλαιότερων έργων τα οποία
ολοκληρώνονται,
o της κατάρρευσης της αγοράς των ιδιωτικών έργων,
o της ουσιαστικής στάσης από τα τέλη του 2010 των εργασιών για το
οδικό έργο παραχώρησης στο τµήµα Μαλιακός-Κλειδί στο οποίο
συµµετέχει η Εταιρία, και
o της αύξησης του χρηµατοοικονοµικού κόστους και της δυσκολίας
πρόσβασης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2012
2011
2010
30.09.13
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια
51.777
62.915
68.326
44.693
Λοιπά µη
35.759
40.335
85.675
22.102
κυκλοφορούντα
στοιχεία ενεργητικού
Μη κυκλοφορούν
154.001
66.795
87.536 103.250
Ενεργητικό
Αποθέµατα
5.482
6.098
10.964
5.281
Απαιτήσεις
155.996
154.519
173.491
178.127
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
17.254
25.016
10.829
10.457
Κυκλοφορούν
178.732 185.633
195.284
193.865
Ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ
266.268 288.883
349.285
260.660
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ποσά σε € ‘000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά & Λοιπά
Στοιχεία ιδίων
κεφαλαίων

30.09.12
53.827
41.835
95.662
5.502
157.333
20.751
183.586
279.248

39.322

39.322

39.322

72.722

39.322

16.949

29.120

67.719

7.194

22.685
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Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Μητρικής
Μη Ελέγχουσες
Συµµετοχές
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµα &
Οµολογιακά ∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

56.271

68.442

107.041

79.916

62.007

211

343

668

133

215

56.482

68.785

107.709

80.049

62.222

9.637

20.753

48.315

5.329

11.298

15.837

14.749

23.620

16.512

17.034

25.475

35.502

71.935

21.841

28.332

47.645

56.639

70.671

57.512

53.902

136.666

127.958

98.970

101.259

134.792

184.311

184.597

169.641

158.771

188.694

209.786

220.099

241.576

180.611

217.026

266.268

288.883

349.285

260.660

279.248

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των
χρήσεων 2012 και 2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και δηµοσιευµένες
ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Σηµειώσεις:
• Στο κονδύλι "Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού" περιλαµβάνονται
τα κονδύλια "Άυλα πάγια στοιχεία", "Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις",
"Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις", "Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση", "Επενδύσεις σε ακίνητα", και "Λοιπές Mακροπρόθεσµες
Απαιτήσεις".
• Στο κονδύλι "Απαιτήσεις" περιλαµβάνονται τα κονδύλια "Απαιτήσεις από
κατασκευαστικά συµβόλαια", "Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις", "Απαιτήσεις από κοινοπραξίες", και "Λοιπές Απαιτήσεις"
• Στο κονδύλι "Αποθεµατικά & Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων" περιλαµβάνονται
τα κονδύλια "Αποθεµατικά Υπέρ το Αρτιο", "Αποθεµατικά εύλογης αξίας",
"Αποθεµατικά κεφάλαια", "Αποτελέσµατα εις Νέο", και "Συναλλαγµατικές
∆ιαφορές"
• Στο κονδύλι "Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις" περιλαµβάνονται τα
κονδύλια "Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία",
"Λοιπές προβλέψεις", και "Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις"
• Στο κονδύλι "Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις" περιλαµβάνονται τα
κονδύλια "Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις", "Τρέχουσες φορολογικές
υποχρεώσεις", "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
χρήση", "Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες", "Λοιπές Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις"
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συµβόλαια»
€81.065.084,00 έναντι €67.679.089,12 της προηγούµενης
παρουσίασε αύξηση σε επίπεδο Οµίλου και οφείλεται κυρίως
λόγω οικονοµικής κρίσης, τιµολόγησης προς το δηµόσιο
κοινοπρακτικά έργου.

του Οµίλου ύψους
χρήσης 31/12/2012
στην καθυστέρηση,
ενός εκτελούµενου

Το κονδύλι «Απαιτήσεις από κοινοπραξίες» ανέρχεται στην Εταιρεία σε ποσό
€35.800.067,43 και εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε την 31/12/2012 κυρίως
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λόγω πρόβλεψης αποµείωσης κατά την τρέχουσα περίοδο κατά το ποσό του
€1.800.000,00.
Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» ανέρχεται στον Όµιλο σε ποσό 41.144.225,66 €
έναντι ποσού 38.752.302,03 € σε σχέση µε την 31/12/2012 και οφείλεται
κυρίως στην αύξηση προκαταβολών σε προµηθευτές για τα νέα έργα του
υποκαταστήµατος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Σε επίπεδο Εταιρείας
ανέρχεται σε ποσό 33.981.994,23 € έναντι ποσού 40.135.232,01 € και
εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε την 31/12/2012 λόγω µειωµένων απαιτήσεων
του υποκαταστήµατος της Εταιρείας στην Κύπρο (Έργο Μαρίνα Λεµεσού).
Το κονδύλι «Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» σε επίπεδο Οµίλου
αυξήθηκε κατά 9,15% και έφτασε στο ποσό των €65.803.033,44. Η αύξηση
οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες προµήθειες κατασκευαστικών υλικών λόγω του
αυξηµένου κύκλου εργασιών.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) του
Οµίλου ανήλθε την 30/9/2013 σε €62.841.101,33 έναντι €57.281.986,63 την
31/12/2012 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,70% περίπου. Η αύξηση
οφείλεται σε αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης των νέων έργων του
υποκαταστήµατος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Τα ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν την 30/9/2013 σε € 10.457.322,91 για τον
Όµιλο και παρουσιάζουν πτώση λόγω µείωσης των ταµειακών διαθεσίµων του
υποκαταστήµατος στην Κύπρου, λόγω «κουρέµατος» των τραπεζικών
διαθεσίµων κατά ποσοστό 47,5% από το Κυπριακό κράτος (έργο Μαρίνα
Λεµεσού), ενώ η αύξηση σε επίπεδο Εταιρείας στην είσπραξη προκαταβολών για
τα νέα αναληφθέντα έργα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στον Όµιλο ποσού €34.169.951,01
έναντι €75.183.627,77 την 31/12/2012 παρουσιάζουν µείωση εξαιτίας της
αύξησης κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.400.000,00 € µε
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
Η σταδιακή µείωση του συνολικού µεγέθους του ισολογισµού της Εταιρίας κατά
τις τελευταίες χρήσεις οφείλεται στην γενικότερη πτώση του κύκλου εργασιών,
µε αποτέλεσµα τη µείωση κυρίως του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού, αλλά
και το ζηµιογόνο οικονοµικό αποτέλεσµα που έχει περιορίσει την καθαρή θέση.
Β8

Οι επιλεγµένες
κύριες άτυπες (pro
forma)
χρηµατοοικονοµικέ
ς πληροφορίες
πρέπει να
περιλαµβάνουν
σαφή αναφορά
στο γεγονός ότι
λόγω της φύσης
∆εν συντρέχει
τους, οι άτυπες
(pro forma)
χρηµατοοικονοµικέ
ς πληροφορίες
αφορούν µια
υποθετική
κατάσταση και, ως
εκ τούτου, δεν
αντικατοπτρίζουν
την πραγµατική
χρηµατοοικονοµική

Ενηµερωτικό ∆ελτίο της εταιρίας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε

13

θέση ή τα
αποτελέσµατα της
εταιρείας.

Β9

Όταν γίνεται
πρόβλεψη ή
∆εν συντρέχει
εκτίµηση κερδών,
δηλώνεται το
ποσό.
Β10 Περιγραφή της
φύσης τυχόν
επιφυλάξεων στην
έκθεση ελέγχου για ∆εν συντρέχει
τις ιστορικές
χρηµατοοικονοµικέ
ς πληροφορίες
Β11 Εάν το κεφάλαιο
κίνησης του
εκδότη δεν
επαρκεί για τις
τρέχουσες
∆εν συντρέχει
απαιτήσεις του
εκδότη πρέπει να
συµπεριληφθεί
επεξήγηση.
Ενότητα Γ – Κινητές Αξίες Παραρτήµατα
Γ1

Γ2

Περιγραφή του
είδους και της
κατηγορίας των
κινητών αξιών που
προσφέρονται
ή/και εισάγονται
προς
διαπραγµάτευση,
συµπεριλαµβανοµέ
νου οποιουδήποτε
αριθµού
αναγνώρισης
κινητών αξιών.
Νόµισµα στο
οποίο είναι
εκφρασµένες οι
κινητές αξίες.

Οι µετοχές της Εταιρίας που θα εκδωθούν και θα εισαχθούν προς
διαπραγµάτευση είναι άυλες, κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, θα
διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς της Αγοράς Αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και εκδίδονται βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920
και του καταστατικού της Εταιρίας. Ο κωδικός ISIN (International Security
Identification Νumber) των κοινών µετοχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ είναι
GRS233213008. Ο Κωδικός της µετοχής της Εταιρείας στο ΟΑΣΗΣ του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι ΑΘΗΝΑ στα Ελληνικά, και ATHINA στα Αγγλικά.

Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται σε Ευρώ.
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Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ7

Ο αριθµός
µετοχών που
εκδόθηκαν και
έχουν ολοσχερώς
εξοφληθεί, και των
µετοχών που
εκδόθηκαν αλλά
δεν έχουν
εξοφληθεί. Η
ονοµαστική αξία
ανά µετοχή, ή
αναφορά του
γεγονότος ότι οι
µετοχές δεν έχουν
ονοµαστική αξία.
Περιγραφή των
δικαιωµάτων που
συνδέονται µε τις
κινητές αξίες

Περιγραφή τυχόν
περιορισµών στην
ελεύθερη
µεταβίβαση των
κινητών αξιών.
Αναφορά του κατά
πόσο οι
προσφερόµενες
κινητές αξίες
αποτελούν ή θα
αποτελέσουν
αντικείµενο
αίτησης εισαγωγής
προς
διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη
αγορά και της
ταυτότητας όλων
των ρυθµιζόµενων
αγορών, στις
οποίες οι κινητές
αξίες αποτελούν ή
πρόκειται να
αποτελέσουν
αντικείµενο
διαπραγµάτευσης.
Περιγραφή της
µερισµατικής
πολιτικής.

Το καταβεβληµένο ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας προ της
παρούσας αύξησης κεφαλαίου ανερχόταν σε €39.322.323,20 διαιρούµενο σε
49.152.904 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,80 η
καθεµία. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το καταβεβληµένο ονοµαστικό µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €72.722.323,20 διαιρούµενο σε 90.902.904
κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,80 η καθεµία.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και οι
µετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωµένες.

Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται από το Νόµο κ.ν. 2190/1920. ∆εδοµένου, ότι οι µετοχές της
Εταιρίας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ισχύει η σχετική περί
χρηµατιστηρίου νοµοθεσία. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής και η ιδιότητα του
µετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισµό άσκηση
των δικαιωµάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόµο,
το καταστατικό της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των
µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και ελεύθερα
µεταβιβάσιµες και δεν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την
ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα και µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας.

Οι προσφερόµενες κινητές αξίες θα εισαχθούν προς διαπραγµάτευση
αποκλειστικά στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και ειδικότερα στην Κατηγορία
Χαµηλής ∆ιασποράς.

Η Εταιρία την εξεταζόµενη τριετία 2010 - 2012, δεν διένειµε µέρισµα λόγω της
µη επίτευξης κερδών και συσσωρευµένων ζηµιών παρελθόντων ετών. Η Εταιρία
δε δύναται να διασφαλίσει τη διανοµή κερδών σε κάθε οικονοµική χρήση.
Επιπλέον, η µερισµατική πολιτική της Εταιρίας εξαρτάται από την στρατηγική
της, τη χρηµατοοικονοµική της θέση και άλλους παράγοντες, όπως θεσµικοί,
ανάγκες για ρευστότητα, φορολογικοί και άλλοι νοµικοί λόγοι.
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Ενότητα ∆ – Κίνδυνοι
∆1

Κύριες
πληροφορίες
σχετικά µε τους
βασικούς
κινδύνους που
αφορούν ειδικά
στον εκδότη ή
στον τοµέα
δραστηριότητάς
του.

o Η αρνητική οικονοµική συγκυρία στην Ελληνική αγορά επηρεάζει
ποικιλοτρόπως της Εταιρία, µε βασικούς αρνητικούς παράγοντες την
κατάρρευση στην υλοποίηση δηµοσίων επενδύσεων και την καθυστέρηση
στην πληρωµή οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου
o Ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη ή και την Ευρωπαϊκή
Ένωση και µετάβαση σε εθνικό νόµισµα αναµένεται να επηρεάσει δυσµενώς
το ΑΕΠ της χώρας, τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας και την αξία των
µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η υποτίµηση ενός ενδεχόµενου
νέου εθνικού νοµίσµατος εκτιµάται ότι θα είναι πολύ σηµαντική και θα
επηρεάσει αντίστοιχα αρνητικά την αποτίµηση όλων των εγχώριων
οικονοµικών µεγεθών και αξιών
o Ο έντονος ανταγωνισµός στην εγχώρια αγορά και τις διεθνείς αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία θα µπορούσε να έχει σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις
προοπτικές της Εταιρίας.
o Τα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρίας παρουσιάζουν αυξηµένο βαθµό
εξάρτησης µε τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, λόγω του υψηλού ποσοστού
του κύκλου εργασιών που πραγµατοποιείται στο εξωτερικό εκτός της
ευρωζώνης και ιδίως στην περιοχή των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων.
o Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας εξαρτώνται από την καλή εκτέλεση
των έργων που έχουν αναληφθεί
o Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας µπορεί να επηρεαστούν από
κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται µε την καλή εκτέλεση των εργασιών που
έχουν ανατεθεί σε τρίτους υπεργολάβους.
o Η λειτουργία της εταιρίας βασίζεται στην εύρυθµη συνεργασία µε
προµηθευτές καθότι απαιτούνται υψηλές προµήθειες σε υλικά και εξοπλισµό
για την εκτέλεση έργων εντός αυστηρών χρονικών περιθωρίων και µε
ασφυκτικά περιθώρια κέρδους
o Η εύρυθµη λειτουργία της εταιρίας προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία µε
κατά τα άλλα ανταγωνίστριες εταιρίες για την εκτέλεση έργων σε
κοινοπρακτική µορφή.
o Η συµµετοχή της Εταιρίας σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα παραχώρησης
υποδοµών παρουσιάζει κινδύνους όχι µόνο λόγω του µεγέθους των έργων
αυτών αλλά και λόγω της µεγάλης διακύµανσης της δραστηριότητας στην
κατασκευής τους λόγω της οικονοµικής κρίσης της χώρας.
o ∆εδοµένου ότι σηµαντικό µέρος των εσόδων της Εταιρίας προέρχεται από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή εταιρίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ο πιστωτικός
κίνδυνος για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρίας από αυτούς τους
πελάτες είναι υπαρκτός.
o Η οικονοµική κρίση επιδρά αρνητικά τόσο στη δυνατότητα της Εταιρίας να
αντλήσει κεφάλαια, είτε µέσω δανεισµού είτε µέσω αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισµού του, γεγονός που επηρεάζει την
επιχειρηµατική δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας. Η Εταιρία παρουσιάζει σηµαντικό
δανεισµό, ο οποίος σε ενοποιηµένη βάση την 30.09.2013 έφτανε τα
€52.383.778,42 και στο µεγαλύτερο µέρος του προερχόταν από
βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια.
o Η διατάραξη της σχέσης των στελεχών µε την Εταιρία ή απώλειά τους
ενδέχεται να διαταράξει την εύρυθµη λειτουργία της και θα µπορούσε να έχει
σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα
αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας και του Οµίλου.
o Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής, των παγίων δε διασφαλίζεται εκ
των προτέρων η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη όλων των κινδύνων µε
αποτέλεσµα να δύναται να επηρεαστεί η δραστηριότητα και η
χρηµατοοικονοµική της κατάσταση στην περίπτωση ζηµιών που δεν
καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
o Ο Κύριος Μέτοχος ελέγχει την Εταιρία και ενδέχεται να έχει ως κίνητρο
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συµφέροντα διαφορετικά από τα συµφέροντα των λοιπών µετόχων
o Η κρίση στην Κυπριακή οικονοµία επηρεάζει την Εταιρία λόγω της παρουσίας
της στην χώρα αυτή, όχι µόνο λόγω της αναµενόµενης πτώσης της
οικονοµικής δραστηριότητας τα επόµενα χρόνια αλλά και λόγω της έκθεσης
της Εταιρίας στην έκτακτη φορολόγηση των καταθέσεων σε Κυπριακές
τράπεζες στην Κύπρο.
∆3

Κύριες
πληροφορίες
σχετικά µε τους
βασικούς
κινδύνους που
αφορούν ειδικά
στις κινητές αξίες.

o Όλοι οι µέτοχοι της εταιρίας, πλην του Πιστωτή, θα υποστούν µείωση του
ποσοστού συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας λόγω της
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
o Η συναλλακτική δυνατότητα για τις µετοχές της Εταιρίας είναι µειωµένη διότι
υπάγονται στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
µε διαπραγµάτευση µέσω επαναλαµβανόµενων δηµοπρασιών επί εντολών
αγοράς και πώλησης αντί συνεχόµενης ροής εντολών.
o H Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον
µε αποτέλεσµα να απωλέσουν οι µέτοχοι το αναµενόµενο όφελος.
Ενότητα Ε – Προσφορά

Ε1

Τα συνολικά
καθαρά έσοδα και
εκτίµηση των
συνολικών εξόδων
της έκδοσης /
προσφοράς,
συµπεριλαµβανοµέ
νων των κατ’
εκτίµηση εξόδων
που χρεώνονται
στον επενδυτή
από τον εκδότη ή
τον
προσφέροντα.
Λόγοι της
προσφοράς και
της χρήσης των
εσόδων,
εκτιµώµενο
καθαρό ποσό των
εσόδων.
Περιγραφή των
όρων και
προϋποθέσεων
της
προσφοράς.
Περιγραφή τυχόν
συµφερόντων που
επηρεάζουν
σηµαντικά την
έκδοση /
προσφορά,
περιλαµβανοµένων
των
συγκρουόµενων
συµφερόντων.
Όνοµα του
προσώπου ή της
οντότητας που
προσφέρεται να

∆εν συντρέχει

Ε2

Ε3

Ε4

Ε5

∆εν συντρέχει

∆εν συντρέχει

∆εν συντρέχει

∆εν συντρέχει
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Ε6

Ε7

πωλήσει την
κινητή
αξία. Συµφωνίες
υποχρεωτικής
διακράτησης:
ενδιαφερόµενα
µέρη και περίοδος
υποχρεωτικής
διακράτησης.
Ποσό και ποσοστό
της άµεσης
µείωσης της
διασποράς που
προκύπτει από την
προσφορά. Εάν η
προσφορά
εγγραφής γίνεται
σε υφιστάµενους
µετόχους, να
αναφερθεί το
ποσό και το
ποσοστό της
άµεσης µείωσης
της
διασποράς εάν οι
µέτοχοι αυτοί δεν
εγγράψουν τη νέα
προσφορά.
Εκτιµώµενα έξοδα
που χρεώνονται
στον επενδυτή
από τον εκδότη ή
τον
προσφέροντα.

Η αύξηση κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε κατάργηση του δικαιώµατος
προτίµησης των παλαιών µετόχων, υπέρ του Πιστωτή και Κύριου Μετόχου,
προκειµένου να κεφαλαιοποιηθούν υποχρεώσεις της Εταιρίας.
Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου προκάλεσε αναλογική µείωση του ποσοστού
συµµετοχής των υπολοίπων µετόχων, σε ποσοστό 45,93% επί της αρχικής τους
µετοχικής θέσης, ενώ το ποσοστό του Κύριου Μετόχου αυξήθηκε από 80,54%
σε 89,48%.

∆εν συντρέχει

Ενηµερωτικό ∆ελτίο της εταιρίας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε

18

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η επένδυση στις κοινές ονοµαστικές µετοχές ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις
λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει
να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις
µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, η
χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν
δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των
κοινών ονοµαστικών µετοχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους
οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι
που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του
παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας και του Οµίλου.
Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίηση τους όσον
αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς.

2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας και του
Οµίλου
Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία λόγω της αρνητικής οικονοµικής
συγκυρίας
Το έτος 2013 είναι µια δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονοµία, µε την κρίση να επηρεάζει
αρνητικά το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Η ύφεση της Ελληνικής Οικονοµίας θα συνεχιστεί και
προβλέπεται να ανέλθει σε 4,5% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τις εκθέσεις της Τρόικας και της Τραπέζης της
Ελλάδος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων καθώς
επίσης και την µη δηµιουργία νέων επενδύσεων από εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα.
Επίσης, η µεγάλη καθυστέρηση εισπράξεως απαιτήσεων για εκτελεσµένες εργασίες είτε από το ∆ηµόσιο
είτε από άλλους φορείς, είχε σαν αποτέλεσµα τον ταµειακό στραγγαλισµό των επιχειρήσεων και
ειδικότερα του κλάδου. Ως εκ τούτου, εάν δεν στηριχθεί µε νέα έργα ο κατασκευαστικός κλάδος και
συνεχιστεί η µείωση των συνολικών πιστώσεων για δηµιουργία νέων υποδοµών και η καθυστέρηση στις
εισπράξεις των πιστοποιήσεων, δεν µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς οι συνέπειες στην
οικονοµική θέση του Οµίλου καθώς για την χρήση 2012 έχει καταγράψει µείωση του κύκλου εργασιών,
αρνητικά αποτελέσµατα και αντιµετωπίζει, παρά την στήριξη από την µητρική εταιρεία (J&P ΑΒΑΞ ΑΕ)
προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.
Η αύξηση των τιµών βασικών κατασκευαστικών υλικών, καυσίµων και του απαραίτητου εξοπλισµού που
απαιτείται για την αποπεράτωση των έργων ενδέχεται να έχει αλυσιδωτές συνέπειες και υπέρµετρες
αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας του Οµίλου. Η αδυναµία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να
χορηγήσει νέα δάνεια και απαραίτητες Εγγυητικές Επιστολές για τις ανάγκες του Οµίλου, ενδέχεται να
οδηγήσει τον Όµιλο σε αναστολή εκτέλεσης των έργων και αδυναµία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων
της προς τρίτους και µείωση του εργατικού της δυναµικού.
Κίνδυνος εξόδου από ευρωζώνη
Ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη ή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και µετάβαση σε
εθνικό νόµισµα αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσµενώς το ΑΕΠ της χώρας, τα οικονοµικά µεγέθη
της Εταιρία και την αξία των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η υποτίµηση του νέου εθνικού
νοµίσµατος ενδέχεται να είναι πολύ σηµαντική και να επηρεάσει αντίστοιχα αρνητικά την αποτίµηση
όλων των εγχώριων οικονοµικών µεγεθών και αξιών Σύµφωνα µε εκτιµήσεις οικονοµικών αναλυτών,
ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδος από την ευρωζώνη αναµένεται να οδηγήσει βραχυπρόθεσµα σε
σηµαντική κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, πτωχεύσεις σηµαντικών οικονοµικών µονάδων,
αύξηση της ανεργίας και ενδεχοµένως ίσως και σε διατάραξη της οµαλής λειτουργίας της αγοράς µε
βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
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Χωρίς να είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί µια τόση σηµαντική αλλαγή, είναι βέβαιο ότι λόγω
δραστικών µεταβολών που θα υποστεί το σύνολο της οικονοµικής ζωής της χώρας, θα επηρεαστούν και
τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι θα αυξηθεί σηµαντικά το κόστος των α’
υλών της Εταιρίας αλλά και των θυγατρικών αυτής ενώ παράλληλα τα έσοδα του Οµίλου στο νέο εθνικό
νόµισµα αναµένεται να επηρεαστούν σηµαντικά αρνητικά από την εκτιµώµενη ένταση της ύφεσης που
θα παρουσιαστεί τουλάχιστον τους πρώτους µήνες της µετάβασης στο νέο νόµισµα.
Σηµειώνεται ότι σε ένα τέτοιο απρόβλεπτο καθεστώς δεν µπορεί να παρασχεθεί καµία διαβεβαίωση για
την κάλυψη του κίνδυνου ρευστότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, της επάρκειας
χρηµατοδότησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και φυσικά δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί καµία
πρόβλεψη για την πορεία και την αξία των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α., η οποία θα εξαρτηθεί και από
τον βαθµό υποτίµησης του νέου νοµίσµατος.
Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδος από την ευρωζώνη ή και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και µετάβαση σε εθνικό νόµισµα αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσµενώς αρνητικά το ΑΕΠ
της χώρας και τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου καθώς και την αποτίµηση των µετοχών της Εταιρίας
στο Χ.Α. που θα εκφράζεται πλέον στο εθνικό υποτιµηµένο νόµισµα.
Εξάρτηση οικονοµικών δεδοµένων από διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την Ελλάδα οι συµβάσεις και οι
συναλλαγές της είναι κυρίως σε ευρώ και συνεπώς δεν εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών
ισοτιµιών που µπορεί να προκύψουν από την ισοτιµία του ευρώ µε άλλα νοµίσµατα.
Για τις συναλλαγές της Εταιρίας στο εξωτερικό και κυρίως στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, υφίσταται
συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθότι οι συµβάσεις και οι συναλλαγές της είναι σε τοπικά νοµίσµατα, τα
οποία είναι συνδεδεµένα µε την ισοτιµία του δολαρίου Αµερικής, παρόλο που οι οικονοµίες των χωρών
αυτών είναι ισχυρές. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου η Εταιρεία συνδέει σε µεγάλο βαθµό
τις εισπράξεις της, καθώς και τις πληρωµές της µε το ίδιο νόµισµα (AΕD).
Η έκθεση της Εταιρίας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον
όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Η Εταιρία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα για
τον περιορισµό της έκθεσης στο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων
Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνει η Εταιρία περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά µε τα την
ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που η Εταιρία διαθέτει µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στην
εκτέλεση σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να
προκύψουν στο µέλλον προβλήµατα λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και υποχρεώσεις από τη µη
συνεπή εκτέλεση συµβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρία µε τους πελάτες της, µε αποτέλεσµα να
επηρεαστούν δυσµενώς και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους
Σε ορισµένα έργα, η Εταιρία αναθέτει µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς της
υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία είναι υπεύθυνη έναντι του πελάτη της για τυχόν λάθη ή
παραλείψεις του υπεργολάβου της. Παρόλο που η Εταιρία φροντίζει να συνάπτει συµφωνίες µε τους
υπεργολάβους οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν
σφαλµάτων µε δική τους ευθύνη, δε µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο σε ορισµένες περιπτώσεις,
ειδικότερα λόγω της οικονοµικής κρίσης, οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω
υποχρεώσεις τους, µε συνέπεια αυτές να βαρύνουν τελικά την Εταιρία, µε αποτέλεσµα να µπορεί να
επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας.
Προµηθευτές
Οι συµφωνίες που αφορούν στην προµήθεια κατασκευαστικών υλικών καθώς και στην υπεργολαβική
εκτέλεση έργων γίνονται µε αξιόπιστους και σηµαντικούς οίκους τόσο του εξωτερικού όσο και του
εσωτερικού. Οι προµηθευτές του εξωτερικού, είναι κυρίως εταιρείες παραγωγής και εµπορίας
ειδικευµένων κατασκευαστικών υλικών (µηχανήµατα, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, βαριά κατασκευαστικά
υλικά έργων θαλάσσης, κλπ), ενώ οι προµηθευτές του εσωτερικού είναι υπεργολάβοι που εκτελούν
υπεργολαβικά τµήµατα έργων ή εταιρείες που προµηθεύουν κατασκευαστικά και αναλώσιµα υλικά. Για
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε αυστηρή επιλογή, µέσω καταλλήλων
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ποιοτικών συστηµάτων αξιολόγησης, προµηθευτών και υπεργολάβων. Παράλληλα, όπου είναι εφικτό,
φροντίζει να µην υπάρχει σηµαντική εξάρτηση από συγκεκριµένους προµηθευτές.
Η Εταιρία ελέγχει κεντρικά τις προµήθειες υλικών εφαρµόζοντας πολιτική οικονοµιών κλίµακας,
διαπραγµατευόµενες τιµές για τις συνολικές ανάγκες των εταιρειών που ελέγχει. Παράλληλα, σε αρκετές
περιπτώσεις προβαίνει σε µεγάλες προ-αγορές υλικών προκειµένου να διασφαλίσει την τιµή προµήθειάς
του, ανεξάρτητα από την µετέπειτα πορεία των τιµών της αγοράς, ενώ παράλληλα προσπαθεί να
διασφαλιστεί έναντι αυτών για τη σταθερότητα των τιµών και της καλής εκτέλεσης παραγγελιών µε
έκδοση εγγυητικών επιστολών από µέρους των προµηθευτών. Παρόλα αυτά κατά το 2012 η Εταιρεία
προµηθεύτηκε υλικά σε πολύ µεγαλύτερες των προβλεφθέντων τιµών, και για το 2013 ως απόρροια της
οικονοµικής κρίσης δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η προµήθεια θα γίνει µε τις τιµές να παραµένουν στα
τρέχοντα επίπεδα. Τυχόν υπέρµετρη αύξησή τους θα έχει άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσµατα
της Εταιρίας.
Πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να απορρέουν από τις εµπορικές συναλλαγές της Εταιρίας είναι η
καθυστέρηση στην προµήθεια κατασκευαστικών υλικών και η καθυστέρηση από τους διάφορους
υπεργολάβους στην εκτέλεση εργασιών µε αντίκτυπο την γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των
αναληφθέντων έργων και την επιβολή από τους κυρίους των έργων ποινικών ρητρών. Πιθανός κίνδυνος
µπορεί να προκύψει και από την µεγάλη καθυστέρηση πληρωµής παλαιών υποχρεώσεων προς
προµηθευτές και τη δηµιουργία δικαστικών εµπλοκών.
Κίνδυνος από Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες
Η κοινοπραξία είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων που απαντάται στις συναλλαγές, η οποία
αποτελεί απλή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα (δηλαδή είναι εµπορική εταιρεία, παρόλο
που ενδέχεται οι κανόνες της οµόρρυθµης ή της αφανούς εταιρείας να εφαρµόζονται και σε αυτήν).
Ωστόσο, αναγνωρίζεται στην κοινοπραξία µια φορολογική και εισοδηµατική αυτοτέλεια. Η κοινοπραξία
έχει φορολογική οντότητα καθώς διαθέτει ΑΦΜ.
Κάθε κοινοπραξία συστήνεται προκειµένου να εξυπηρετήσει την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου έργου
(∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού). Εποµένως, λόγω του συγκεκριµένου σκοπού και αντικειµένου της Κοινοπραξίας
η συµµετοχή µιας Εταιρείας (ως κοινοπρακτούν µέλος) σε µία ή περισσότερες κοινοπραξίες δεν
εµπεριέχει ιδιαίτερους κινδύνους. Ωστόσο τα κοινοπρακτούντα µέλη ευθύνονται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο έναντι του κυρίου του έργου, καθώς και για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας.
Συνεπώς, αν ένα ή περισσότερα µέλη της Κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αυτό
µπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις στην κοινοπραξία και κατά συνέπεια στην Εταιρία.
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα
Η Εταιρία συµµετέχει στις διαδικασίες ανάληψης νέων συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Οι δυσκολίες, οι
οποίες δύναται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην οριστική ανάθεση νέων συγχρηµατοδοτούµενων
έργων µε συµβάσεις παραχώρησης, ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας.
Επίσης, η συµµετοχή της Εταιρίας στην υλοποίηση και εκµετάλλευση των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων απαιτεί την εκτεταµένη χρήση των ιδίων κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι κάποια από τα έργα αυτά
είναι µεγάλης κλίµακας, ενδέχεται να απαιτηθούν κεφάλαια σηµαντικού ύψους για να εξασφαλιστεί η
συµµετοχή της Εταιρίας, τα οποία λόγω της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης δυσκολεύονται να
εξευρεθούν. Επίσης λόγω της δεδοµένης οικονοµικής συγκυρίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχει
ενδεχόµενο προσωρινής διακοπής εκτέλεσης των έργων καθώς επίσης και µείωσης του
κατασκευαστικού αντικειµένου.
Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πελάτες της Εταιρείας είναι κυρίως ο ∆ηµόσιος Τοµέας ή εταιρείες του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης και µεγάλοι Ιδιωτικοί Όµιλοι. Λόγω της φύσεως
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και της ανάπτυξης αυτής στις αγορές του εξωτερικού, έχει
ελαχιστοποιηθεί ο βαθµός εξάρτησης της από συγκεκριµένους πελάτες. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί
ότι τα προβλήµατα του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα, έχουν δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα στην
είσπραξη απαιτήσεων καθώς και στην συνέχιση εκτέλεσης των έργων.
∆υνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα µπορούσε να προκύψει αν το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκδηλώσει αδυναµία
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αφού υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων
στην Ελλάδα από εκτέλεση αυτοχρηµατοδοτούµενων και Ολυµπιακών έργων. Η Εταιρία εκτός των
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πελατών του ∆ηµοσίου ή των εταιρειών του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, συνεργάζεται µε αξιόπιστους
πελάτες των οποίων η οικονοµική τους κατάσταση αξιολογείται στο στάδιο της προσφοράς για την
ανάληψη των έργων που δηµοπρατούν.
Ο κυριότερος κίνδυνος ο οποίος µπορεί να προκύψει στο µέλλον από πελάτες, κυρίως λόγω της
οικονοµικής κρίσης, είναι η διακοπή εκτέλεσης υπογεγραµµένων συµβάσεων που αφορούν την
κατασκευή έργων από την Εταιρεία καθώς επίσης και η µη έγκαιρη αποπληρωµή εκτελεσµένων
εργασιών των έργων.
Χρηµατοδοτικός Κίνδυνος & Υψηλός ∆ανεισµός
Για την χρηµατοδότηση των έργων που εκτελεί ο Όµιλος συνεργάζεται µε Ελληνικές και ξένες Τράπεζες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η χρηµατοδότηση αφορά σε κεφάλαια κίνησης και έκδοση εγγυητικών
επιστολών (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, αντικατάστασης δεκάτων, προκαταβολής, L/C’s προµήθειας
υλικών, κλπ). Τα επιτόκια δανεισµού εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες ενώ και οι
προµήθειες έκδοσης των εγγυητικών επιστολών γενικά αντανακλούν τις συνθήκες πιστωτικής
ρευστότητας της οικονοµίας. Εγκεκριµένα όρια χρηµατοδοτήσεων και εγγυήσεων από τράπεζες,
διασφαλίζουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της µε τα απαιτούµενα κεφάλαια κίνησης καθώς και µε τις
απαραίτητες εγγυητικές επιστολές.
Η ∆ιοίκηση φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την αυτοχρηµατοδότηση των έργων και την προσφυγή της
στον δανεισµό στο µικρότερο δυνατόν βαθµό στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο κατά το 2012
όπως και κατά το 2011 έγινε πολύ αισθητός ο χρηµατοπιστωτικός κίνδυνος λόγω της απότοµης ανόδου
των περιθωρίων δανεισµού αλλά και της απροθυµίας των τραπεζών να δανειοδοτήσουν τις επιχειρήσεις.
Επίσης το κόστος των Εγγυητικών Επιστολών, αυξήθηκε υπέρµετρα και οι τράπεζες λόγω της σύµβασης
«ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ» και του PSI, δυσκολεύονται στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που είναι απαραίτητες
για συµµετοχή σε διαγωνισµούς νέων έργων και τη συνέχιση εκτέλεσης των παλαιών έργων. Εδώ
πρέπει να σηµειωθεί ότι πελάτες για τους οποίους εκτελούνται έργα, κυρίως λόγω της οικονοµικής
δυσπραγίας δεν ήταν απόλυτα συνεπείς στις συµβατικές τους υποχρεώσεις και αυτό είχε αρνητικές
συνέπειες στη ρευστότητα της Εταιρείας. Παρότι η Εταιρία και ο µητρικός όµιλος της J&P-ΑΒΑΞ
διατηρούν καλές σχέσεις µε το τραπεζικό σύστηµα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και οι
πελάτες για τους οποίους εκτελεί έργα είναι αξιόπιστοι, δεν έχει εξαλειφθεί ολοσχερώς ο κίνδυνος
αντιµετώπισης προβληµάτων χρηµατοδότησης των έργων στο µέλλον.
Η Εταιρία παρουσιάζει σηµαντικό δανεισµό, ο οποίος σε ενοποιηµένη βάση την 30.06.2013 έφτανε τα
€53.415.169 αναλυόµενο σε βραχυπρόθεσµα δάνεια ύψους €35.543.600, σε µακροπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις πληρωτέες εντός του επόµενου 12µηνου ύψους €9.871.657 και σε µακροπρόθεσµα δάνεια
και οµολογιακές υποχρεώσεις ύψους €7.999.912, ενώ παράλληλα υπήρχαν ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα ύψους €11.997.971. Οι αυξηµένες δανειακές ανάγκες δύνανται να επηρεάσουν δυσµενώς και
ουσιωδώς τη δραστηριότητα, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές
της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση σηµαντικής ανόδου των επιτοκίων χορηγήσεων.
Προσωπικό
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας στηρίζεται σε έµπειρα και ικανά στελέχη που έχουν πλήρη γνώση και εµπειρία
του αντικειµένου των εταιρειών και των συνθηκών της αγοράς, συµβάλλοντας έτσι στην εύρυθµη
λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη των εταιριών του οµίλου. Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε
πλήρη επικοινωνία και αρµονική συνεργασία µεταξύ τους και επίσης υπάρχει αρµονική συνεργασία
µεταξύ ∆Σ και των ∆ιευθύνσεων της Εταιρίας.
Η σηµερινή δοµή της Εταιρίας επιτρέπει την άµεση συµπλήρωση κάποιων στελεχών, χωρίς σηµαντικές
επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της. Παρόλα αυτά, λόγω της µείωσης του προσωπικού της
Εταιρίας, ενδέχεται να δηµιουργηθεί µελλοντικός κίνδυνος. Οι σχέσεις των διοικούντων µε το
προσωπικό του οµίλου είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα.
Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζηµιές/βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισµό και περιβάλλον
(ασφαλιστική κάλυψη)
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από αρνητικά
γεγονότα όπως, µεταξύ άλλων, ατυχήµατα, τραυµατισµούς (εργαζόµενους ή/και τρίτους), βλάβες στο
περιβάλλον, ζηµιές σε εξοπλισµό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να
προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης εργασιών στα
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εµπλεκόµενα έργα. Τυχόν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις σχετικά µε τα ανωτέρω θέµατα, ενδέχεται,
λαµβάνοντας υπόψη και την ασφαλιστική πολιτική της Εταιρίας και την κάλυψη κάποιων κινδύνων να
επηρεάσουν την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου.
Για την αντιµετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, η ∆ιοίκηση προβαίνει στην ασφάλιση των
κινδύνων αυτών µε την κάλυψη της συνολικής αξίας των έργων και δραστηριοτήτων της, κατά παντός
κινδύνου µε ασφαλιστικά συµβόλαια, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εργοδοτικής αστικής ευθύνης,
µηχανηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π. σε αναγνωρισµένους ∆ιεθνής Ασφαλιστικούς Οίκους, ωστόσο πιθανοί
µελλοντικοί µη προβλέψιµοι σήµερα κίνδυνοι θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα.
Εξελίξεις στην Κυπριακή τραπεζική αγορά
Βάση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κύπρο, µετά την κρίση του τραπεζικού συστήµατος τον
Μάρτιο του 2013, για όλες τις ανασφάλιστες καταθέσεις (άνω των €100.000) κατά την 15.03.2013 θα
ισχύσουν τα εξής:
• ∆έσµευση για «κούρεµα» ποσοστού 37,5% των καταθέσεων για τις οποίες θα δοθούν ισόποσες
µετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονοµαστικής αξίας €1. Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει στις
3 Ιουλίου 2013 απόφαση µε την οποία επιπλέον 10% των καταθέσεων µετατρέπεται σε µετοχικό
κεφάλαιο αυξάνοντας το συνολικό ποσό τέτοιων καταθέσεων που µετατρέπεται σε µετοχικό
κεφάλαιο σε 47,5%.
• Το υπόλοιπο 10% έχει ήδη χρησιµοποιηθεί, καθώς και ένα ποσοστό 5% επιπλέον θα χρησιµοποιηθεί
άµεσα.
• Το υπόλοιπο 37,5% της κατάθεσης κάθε νοµικού προσώπου µετατρέπεται σε τρείς ισόποσες νέες
καταθέσεις προθεσµίας µε χρονική διάρκεια 6, 9, 12 µήνες αντίστοιχα.
Μετά την οριστικοποίηση του ποσοστού δέσµευσης στο 47,5% έχει δεσµευθεί ποσό €3,2 εκατοµµυρίων
από το υπόλοιπο καταθέσεων ύψους €6,7 εκατοµµυρίων του Οµίλου και της Εταιρείας από την
αναλογία συµµετοχής σε µία κοινοπραξία στην Κύπρο την 15.03.2013. Σύµφωνα µε το νόµο περί
δέσµευσης καταθέσεων στην Κύπρο, έναντι του ποσού που έχει δεσµευθεί θα δωθούν µετοχές της
Τράπεζας Κύπρου ονοµαστικής αξίας €1. Ο Όµιλος και η Εταιρεία διανήργησε ισόποση πρόβλεψη (€3,2
εκατοµµύρια) µε την οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 01.01 – 30.06.2013. Όταν
δωθούν οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου και αρχίσει η χρηµατιστηριακή διαπραγµάτευσή τους, ο
Όµιλος και η Εταιρεία θα προβούν σε επανεκτίµηση των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου στην εύλογη
αξία τους.

2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία
Ανταγωνισµός από άλλες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου
Ο ανταγωνισµός στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό παραµένει µεταξύ των κατασκευαστικών
εταιρειών σε πολύ υψηλά επίπεδα και προβλέπεται να συνεχιστεί και τα προσεχή χρόνια. Η επιδείνωση
του οικονοµικού κλίµατος και η ύπαρξη ελάχιστων δηµοπρατουµένων έργων προβλέπεται να εντείνει
τον ανταγωνισµό.
Γενική Οικονοµική Κρίση
Ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας ήδη µετά την ολοκλήρωση των υποδοµών για την διοργάνωση
των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 είχε αποσυνδεθεί σε µεγάλο βαθµό από την γενικότερη
οικονοµική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά αποτελεί αναπτυξιακό µοχλό της εγχώριας
οικονοµίας. Οι καθυστερήσεις στην ανάθεση νέων έργων από την Ελληνική ∆ηµόσια διοίκηση και η
χαµηλή απορροφητικότητα πόρων από Ευρωπαϊκά Ταµεία δηµιούργησε µία υστέρηση στην οικονοµική
δραστηριότητα του κλάδου την περασµένη δεκαετία. Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών έχει
πλήξει µε ιδιαίτερη σφοδρότητα τον κατασκευαστικό κλάδο, λόγω της ουσιαστικής διακοπής έργων
στον ιδιωτικό τοµέα, της αναστολής στην εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων οδικών έργων και της
αναβολής στην δηµοπράτηση νέων έργων, προκάλεσε µεγάλη καθίζηση στην κατασκευαστική
δραστηριότητα, η οποία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια πότε θα αναστραφεί.
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2.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις Μετοχές
Όλοι οι µέτοχοι της εταιρίας, πλην του Πιστωτή, θα υποστούν µείωση του ποσοστού
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας λόγω της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Η παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας η οποία πραγµατοποιήθηκε την 01.05.2013, στέρησε το
δικαίωµα των υπόλοιπων υφιστάµενων µετόχων να ασκήσουν το δικαίωµα συµµετοχής τους στην
αύξηση. Οι µέτοχοι οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
υπέστησαν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η
µετοχική τους αξία όµως δεν θίγεται, αντίθετα θα αυξηθεί δεδοµένου ότι υπήρξε κεφαλαιακή ενίσχυση
µε την έκδοση µετοχών σε τιµή πολλαπλάσια της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της
Εταιρίας.
Μειωµένη συναλλακτική δυνατότητα σε µετοχές της Εταιρίας λόγω υπαγωγής στην
«Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Οι µετοχές της Εταιρίας έχουν ενταχθεί από τη ∆ιοίκηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην Κατηγορία
Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών από 31.10.2007, και στη συνέχεια στην Κατηγορία
Χαµηλής ∆ιασποράς από 10.10.2011, καθώς το ποσοστό των µετοχών σε ελεύθερη διασπορά σύµφωνα
µε τη µεθοδολογία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι χαµηλό µετά την είσοδο της J&P-ΑΒΑΞ στο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας το 2007 ως στρατηγικός επενδυτής. Ως αποτέλεσµα αυτής της
κατηγοριοποίησης, η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας δεν πραγµατοποιείται µε συνεχή ροή
εντολών, αλλά µε επαναλαµβανόµενες δηµοπρατήσεις µετοχών µετά από περιόδους συγκέντρωσης
εντολών αγοράς και πώλησης κατά τη διάρκεια της χρηµατιστηριακής συνεδρίασης, µειώνοντας την
γενικότερη συναλλακτική δυνατότητα των επενδυτών.
H Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον
Η Εταιρία κατά την εξεταζόµενη τριετία αποφάσισε να µη διανείµει µέρισµα λόγω της µη επίτευξης
κερδών. Οποιαδήποτε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας,
για την καταβολή µερισµάτων, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της
οικονοµικής κατάστασης και των οικονοµικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου. Συνεπώς,
δεν µπορεί να δοθεί καµία διαβεβαίωση ότι η Εταιρία θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον µε
αποτέλεσµα να απολέσουν οι µέτοχοι το αναµενόµενο όφελος.
Ο βασικός µέτοχος ελέγχει την Εταιρία
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει ειδικά δικαιώµατα ψήφου για επιµέρους κατηγορίες
µετοχών ή µετόχων. Κατά την 19.12.2013 ο βασικός µέτοχος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. κατείχε ποσοστό 89,477%
επί του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, ο ως άνω µέτοχος,
ο οποίος κατέχει άµεσα ή έµµεσα, περισσότερο από το 2/3 των µετοχών της Εταιρίας, ασκεί έλεγχο στο
αποτέλεσµα της ψήφου των µετόχων, στην εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε
άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν την Εταιρία και απαιτούν απλή ή καταστατική πλειοψηφία. Κατά την
άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου τους, ο βασικός µέτοχος ενδέχεται να έχει ως κίνητρο συµφέροντα
διαφορετικά από τα συµφέροντα των λοιπών µετόχων.
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα - Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες
οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν να αξιολογήσουν µε
εµπεριστατωµένο τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση,
τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» (ή εναλλακτικά στο εξής «η Εταιρία», ή «ο Εκδότης»),
καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές και τις πληροφορίες για τις
θυγατρικές της (εφεξής “o Όµιλος”).
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, β) τους Παράγοντες
Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου. Οι µέτοχοι και επενδυτές
που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται εργάσιµες ηµέρες και
ώρες στα γραφεία της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οδός Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι, τηλ 210-6375500
(αρµόδιοι κ.κ. Αναστάσιος Τσακανίκας, Αγγελος Κιοσκλής).
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 του
Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
(www.athex.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(http://www.athena-sa.gr/). Επίσης, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό
κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οδός ΑµαρουσίουΧαλανδρίου 16, Μαρούσι.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον
Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρία
και στην παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν από την
πλευρά της Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου βεβαιώνουν ότι το Ενηµερωτικό
∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ µέρους της Εταιρίας, που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού
∆ελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής:
o ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, οδός Αµαρουσίου-Χαλανδρίου
16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375000.
o ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας, Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρίας, οδός ΑµαρουσίουΧαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375000,
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ µέρους της
Εταιρίας που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι υπεύθυνοι για το
περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 6 του
Ν.3401/2005 όπως ισχύει.
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ µέρους της
Εταιρίας που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δηλώνουν ότι έχουν λάβει
γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν
υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που
περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να
αλλοιώνουν το περιεχόµενό του
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3.2 Νόµιµοι Ελεγκτές – Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές
3.2.1 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές
Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται από τακτικούς ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές. Περαιτέρω, οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις επισκοπούνται από τους
τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές έχει παραιτηθεί ή
ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες καθώς και µέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Ο έλεγχος των δηµοσιευµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.),
για τις χρήσεις 2010-2012, πραγµατοποιήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Γεώργιο
∆εληγιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791) για τη χρήση 2010, και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Ιωάννη Λέο
(ΑΜ ΣΟΕΛ 24881) για τις χρήσεις 2011 και 2012, αµφότεροι της ελεγκτικής Εταιρείας «Grant
Thornton», διεύθυνση: Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο, ΑΜ ΣΟΕΛ 127.
Οι εκθέσεις ελέγχου των εν λόγω δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη σύµφωνη γνώµη της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας.
Οι ανωτέρω ελεγκτές κκ Γεώργιος ∆εληγιάννης (για τη χρήση 2010) και Ιωάννης Λέος (για τις χρήσεις
2011 και 2012), δηλώνουν δεν υπήρξαν διαφωνίες µεταξύ αυτών και της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, καθώς
και ότι η Εταιρία διαθέτει σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο είναι επαρκές.
Οι ανωτέρω αναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2010, 2011, 2012, µαζί µε τις συνοδές
εκθέσεις ελέγχου και ευρηµάτων των Ορκωτών Ελεγκτών, περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
βρίσκονται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού και είναι αναρτηµένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Εταιρίας www.athena-sa.gr.
3.2.2 Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις χρήσεις 2010-2012
Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα των ως άνω ορκωτών
ελεγκτών - λογιστών, όπως προέρχονται από τις εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων
(Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων, Κατάσταση
Ταµειακών Ροών) της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν, 31.12.2010, 31.12.2011 και 31.12.2012.
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τις
ηµεροµηνίες 28.03.2011, 28.03.2012 και 26.03.2013 αντίστοιχα, και µε τις από 29.06.2011,
25.06.2012, και 01.05.2013 αποφάσεις των αντίστοιχων Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των
Μετόχων της Εταιρίας, και είναι διαθέσιµες στο διαδικτυακό τόπο της (www.athena-sa.gr).

Οικονοµική Χρήση 2010
Προς τους Μετόχους της ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και
ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες
καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες, που η ∆ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31ης ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οικονοµική Χρήση 2011
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών
εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική τους
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οικονοµική Χρήση 2012
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήµατος ,µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.3 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες από τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Χρήσεων 2010 – 2012 και τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.0130.09.2013
Οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα προέρχονται
από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα ενοποιηµένα στοιχεία της
χρήσεως 2011 και 2012, από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα
ενοποιηµένα στοιχεία της χρήσεως 2010, και από τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
περιόδου 01.01 – 30.09.2013.
Οι ανωτέρω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
κατά τις ηµεροµηνίες 28.03.2011, 28.03.2012 και 26.03.2013 αντίστοιχα, και µε τις από 29.06.2011,
25.06.2012, και 01.05.2013 αποφάσεις των αντίστοιχων Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των
Μετόχων της Εταιρίας, ενώ οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01 – 31.09.2013
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 27.11.2013. Όλες οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι διαθέσιµες στο διαδικτυακό τόπο της (www.athena-sa.gr).
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3.3.1 Επιλεγµένα Στοιχεία Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και Ενοποιηµένης
Κατάστασης Ταµειακών Ροών
Επιλεγµένα στοιχεία των ενοποιηµένων συνολικών εσόδων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2010, 2011,
2012 καθώς και για τις περιόδους 01.01-30.09.2012 και 01.01-30.09.2013 παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
2012
2011
2010
01.01 –
30.09.13
Πωλήσεις
102.274
113.897
167.341
84.141
Μικτό Κέρδος
3.179
(2.454)
14.727
8.314
Κέρδη προ Φόρων & Χρηµατοοικονοµικών και
6.749
(3.413)
18.533
(431)
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Κέρδη/ Ζηµιές Χρήσεως προ Φόρων
(7.756)
(8.852)
4.330
(1.587)
Καθαρά Κέρδη/Ζηµιές Χρήσεως µετά από
(9.916)
(10.674)
144
(3.879)
Φόρους

ποσά σε € ‘000

Συνολικά Έσοδα
Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους Μητρικής
Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές

01.01 –
30.09.12
75.057
3.430
3.713

(6.582)
(9.270)

(9.916)

(10.674)

144

(3.879)

(9.270)

(9.789)
(126)

(10.328)
(345)

279
(135)

(3.802)
(77)

(9.144)
(126)

Αριθµός Μετοχών (τέλος περιόδου)
49.152.904 49.152.904 49.152.904 90.902.904 49.152.904
Μεσοσταθµικός Αριθµός Μετοχών περιόδου
49.152.904 49.152.904 49.152.904 63.528.362 49.152.904
(προσαρµοσµένος)
Καθαρά Κέρδη ή Ζηµιές / µετοχή (σε €)
(0,1992)
(0,2101)
0,0057
(0,0598)
(0,1860)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Σηµείωση: Το EBITDA έχει υπολογιστεί βάσει της Εγκυκλίου αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως
εξής: Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) = Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων +/- Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά
αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων)
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε €84.141.297,70 στο εννεάµηνο του 2013 σηµειώνοντας
αύξηση 12,10% έναντι €75.057.366,28 το ίδιο διάστηµα του 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως
στην ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων της Εταιρείας στο εξωτερικό (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα).
Το κόστος πωλήσεων του Οµίλου προσδιορίστηκε σε €75.827.461,33 έναντι €71.627.254,64
σηµειώνοντας αύξηση κατά 5,86% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2012. Η µεταβολή αυτή οφείλεται
κυρίως στην ανάλογη αύξηση του κύκλου εργασιών.
Τα µικτά αποτελέσµατα του Οµίλου διαµορφώθηκαν την τρέχουσα περίοδο σε κέρδος €8.313.836,37
έναντι κερδών €3.430.111,64 αντίστοιχα τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται
κυρίως στην αποπεράτωση ζηµιογόνου κοινοπρακτικού έργου στο εξωτερικό που είχε επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα της συγκριτικής περιόδου αναφοράς και στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης παρουσιάζονται αυξηµένα λόγω των προβλέψεων αποµείωσης αφ’ ενός
για επισφαλείς απαιτήσεις από κοινοπραξίες, πελάτες και λοιπούς χρεώστες και αφ’ ετέρου για το ποσό
του «κουρέµατος» κατά 47,5% των καταθέσεων του υποκαταστήµατος στην Κύπρο (Μαρίνα Λεµεσού).
Βάσει των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στην Κύπρο για όλες τις ανασφάλιστες καταθέσεις την
15.3.2013 πέραν των 100.000,00 € θα ισχύσουν τα εξής:

Ενηµερωτικό ∆ελτίο της εταιρίας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε

30

∆έσµευση ποσοστού 37,5% των καταθέσεων για τις οποίες θα δοθούν ισόποσες µετοχές της
Τράπεζας Κύπρου ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ.
o ∆έσµευση επιπλέον ποσοστού 22,5% µέχρι να οριστικοποιηθεί το κούρεµα των ανασφάλιστων
καταθέσεων.
o Περιορισµό στην διακίνηση ποσοστού 30%.
o Το υπόλοιπο 10% µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Μετά την οριστικοποίηση του ποσοστού δέσµευσης στο 47,5% έχει δεσµευτεί ποσό 3,2 εκατ. ευρώ
(47,5%) από το υπόλοιπο καταθέσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στην Κύπρο την 15.3.2013 που
ήταν 6,7 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το νόµο περί δέσµευσης καταθέσεων στην Κύπρο για το ποσό που
έχει δεσµευτεί η Εταιρεία έλαβε µετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ. Ο Όµιλος και
η Εταιρία διενήργησε ισόποση πρόβλεψη (€3,2 εκ) µε την οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της
τρέχουσας περιόδου. Όταν αρχίσει η επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου, ο
Όµιλος και η Εταιρία θα προβούν σε επανεκτίµηση των µετοχών αυτών στην εύλογη αξία τους.
o

Τα αποτελέσµατα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε κέρδη
719.542,28 € έναντι κερδών 67.441,85 € τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται κυρίως
στην αποπεράτωση κοινοπρακτικού έργου στην Ρουµανία που παρουσίαζε ζηµία την προηγούµενη
περίοδο αναφοράς και έχει αποπερατωθεί και στην αυξηµένη κερδοφορία σε απόλυτους αριθµούς µίας
κοινοπραξίας εσωτερικού.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµίες €1.586.671,92 αντίστοιχα έναντι
ζηµιών €6.582.435,69 τη συγκρίσιµη περίοδο. Η βελτίωση των αποτελεσµάτων προ φόρων οφείλεται
κυρίως στα αποτελέσµατα από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση που
ανήλθαν σε κέρδη 7,2 εκ. € και σε επίπεδο Οµίλου και σε επίπεδο Εταιρείας.
Η κρίση της Ελληνικής οικονοµίας έχει επηρεάσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας επί σειρά
ετών, λόγω της:
o µείωσης της προσφοράς νέων δηµοσίων έργων τα οποία δεν επαρκούν για την αναπλήρωση των
παλαιότερων έργων τα οποία ολοκληρώνονται,
o της κατάρρευσης της αγοράς των ιδιωτικών έργων,
o της ουσιαστικής στάσης από τα τέλη του 2010 των εργασιών για το οδικό έργο παραχώρησης στο
τµήµα Μαλιακός-Κλειδί στο οποίο συµµετέχει η Εταιρία, και
o της αύξησης του χρηµατοοικονοµικού κόστους και της δυσκολίας πρόσβασης στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
Γεωγραφικά η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και σε Λοιπές Χώρες (Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα, Ρουµανία και Κύπρο). Από την δραστηριοποίηση του σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές πηγάζουν διαφορετικοί κίνδυνοι και αποδόσεις. Η γεωγραφική κατανοµή παρουσιάζεται
συνοπτικά ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο Οµίλου
2012
Πωλήσεις
26.458.323
75.815.328
102.273.651
Κέρδη Εκµετάλλευσης
(5.802.464)
2.831.284
(2.972.180)
Κέρδη Μετά από Φόρους
(11.908.804)
1.993.054
(9.915.750)

ποσά σε €

Πωλήσεις
Κέρδη Εκµετάλλευσης
Κέρδη Μετά από Φόρους

2011
44.253.790
(2.118.169)
1.313.568

69.643.203
(9.423.647)
(11.987.110)

113.896.993
(11.541.816)
(10.673.542)

Πωλήσεις
Κέρδη Εκµετάλλευσης
Κέρδη Μετά από Φόρους

2010
80.812.063
9.496.995
3.185.153

86.528.979
(1.884.717)
(3.040.751)

167.341.042
7.652.278
144.402
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01.01-30.09.2013
21.767.378
(5.359.206)
(2.745.070)

Πωλήσεις
Κέρδη Εκµετάλλευσης
Κέρδη Μετά από Φόρους

62.373.920
(704.237)
(1.133.496)

84.141.298
(6.063.443)
(3.878.566)

01.01-30.09.2012
Πωλήσεις
22.377.273
52.680.093
75.057.366
Κέρδη Εκµετάλλευσης
(1.925.840)
(1.175.735)
(3.101.575)
Κέρδη Μετά από Φόρους
(6.654.246)
(2.615.549)
(9.269.795)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρατηρείται σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας στην
Ελλάδα λόγω της οικονοµικής κρίσης, ενώ η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό παρουσιάζει σχετικά µικρή
διαφοροποίηση ως προς τα έσοδα.
Τα βασικά στοιχεία των ενοποιηµένων ταµειακών ροών της Εταιρίας για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012
καθώς και για τις περιόδους 01.01-30.09.2012 και 01.01-30.09.2013 παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2012
2011
2010
01.01 –
01.01 –
30.09.13 30.09.12
Εισροές / (Εκροές) από
13.248
41.101
24.548
(25.511)
8.764
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α)
Εισροές / (Εκροές) από
(900)
15.328
(16.296)
13.606
(837)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β)
Εισροές / (Εκροές) από
(20.111)
(42.242)
(11.951)
5.108
(12.193)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα
(7.762)
14.187
(3.699)
(6.797)
(4.266)
ταµειακά διαθέσιµα της περιόδου (α+β+γ)
Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης χρήσης
25.016
10.829
14.528
17.254
25.017

ποσά σε € ‘000

Ταµειακά διαθέσιµα λήξης χρήσης

17.254

25.016

10.829

10.457

20.751

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Σχολιασµός για την ενοποιηµένη κατάσταση ταµιακών ροών των χρήσεων 2010 -2012 και της περιόδου
01.01-30.09.2013 γίνεται στο κεφάλαιο «3.10 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρίας» και πιο
συγκεκριµένα στην υποενότητα «Ρευστότητα».
3.3.2 Επιλεγµένα Στοιχεία Ενοποιηµένης Οικονοµικής Θέσης
Τα βασικά στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών θέσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2010, 2011,
2012 καθώς και για τις περιόδους 01.01-30.09.2012 και 01.01-30.09.2013 παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
2012
2011
2010
30.09.13 30.09.12
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
`
Ενσώµατα πάγια
51.777
62.915
68.326
44.693
53.827

ποσά σε € ‘000
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Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

35.759

40.335

85.675

22.102

41.835

87.536
5.482
155.996
17.254
178.732
266.268

103.250
6.098
154.519
25.016
185.633
288.883

154.001
10.964
173.491
10.829
195.284
349.285

66.795
5.281
178.127
10.457
193.865
260.660

95.662
5.502
157.333
20.751
183.586
279.248

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
39.322
39.322
39.322
72.722
39.322
Αποθεµατικά & Λοιπά Στοιχεία ιδίων
16.949
29.120
67.719
7.194
22.685
κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής
56.271
68.442 107.041
79.916
62.007
Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές
211
343
668
133
215
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
56.482
68.785 107.709
80.049
62.222
Μακροπρόθεσµα & Οµολογιακά ∆άνεια
9.637
20.753
48.315
5.329
11.298
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
15.837
14.749
23.620
16.512
17.034
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
25.475
35.502
71.935
21.841
28.332
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
37.444
46.517
56.578
57.512
53.902
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
146.866
138.080
113.063
101.259
134.792
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
184.311
184.597 169.641 158.771 188.694
Σύνολο Υποχρεώσεων
209.786
220.099 241.576 180.611 217.026
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ &
266.268
288.883 349.285 260.660 279.248
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Σηµειώσεις:
• Στο κονδύλι "Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού" περιλαµβάνονται τα κονδύλια "Άυλα
πάγια στοιχεία", "Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις", "Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις",
"Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση", "Επενδύσεις σε ακίνητα", και "Λοιπές
Mακροπρόθεσµες Απαιτήσεις".
• Στο κονδύλι "Απαιτήσεις" περιλαµβάνονται τα κονδύλια "Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια",
"Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις", "Απαιτήσεις από κοινοπραξίες", και "Λοιπές
Απαιτήσεις"
• Στο κονδύλι "Αποθεµατικά & Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων" περιλαµβάνονται τα κονδύλια
"Αποθεµατικά Υπέρ το Αρτιο", "Αποθεµατικά εύλογης αξίας", "Αποθεµατικά κεφάλαια", "Αποτελέσµατα
εις Νέο", και "Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές"
• Στο κονδύλι "Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις" περιλαµβάνονται τα κονδύλια "Υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία", "Λοιπές προβλέψεις", και "Λοιπές
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις"
• Στο κονδύλι "Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις" περιλαµβάνονται τα κονδύλια "Προµηθευτές και
συναφείς υποχρεώσεις", "Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις", "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση", "Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες", "Λοιπές Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις"
Η σταδιακή µείωση του συνολικού µεγέθους του ισολογισµού της Εταιρίας κατά τις τελευταίες χρήσεις
οφείλεται στην γενικότερη πτώση του κύκλου εργασιών, µε αποτέλεσµα τη µείωση κυρίως του µη
κυκλοφορούντος ενεργητικού, αλλά και το ζηµιογόνο οικονοµικό αποτέλεσµα που έχει περιορίσει την
καθαρή θέση.
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συµβόλαια» του Οµίλου ύψους €81.065.084,00 έναντι
€67.679.089,12 της προηγούµενης χρήσης 31/12/2012 παρουσίασε αύξηση σε επίπεδο Οµίλου και
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οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση, λόγω οικονοµικής κρίσης, τιµολόγησης προς το δηµόσιο ενός
εκτελούµενου κοινοπρακτικά έργου.
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από κοινοπραξίες» ανέρχεται στην Εταιρεία σε ποσό €35.800.067,43 και
εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε την 31/12/2012 κυρίως λόγω πρόβλεψης αποµείωσης κατά την
τρέχουσα περίοδο κατά το ποσό του €1.800.000,00.
Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» ανέρχεται στον Όµιλο σε ποσό 41.144.225,66 € έναντι ποσού
38.752.302,03 € σε σχέση µε την 31/12/2012 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση προκαταβολών σε
προµηθευτές για τα νέα έργα του υποκαταστήµατος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Σε επίπεδο
Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 33.981.994,23 € έναντι ποσού 40.135.232,01 € και εµφανίζεται µειωµένο
σε σχέση µε την 31/12/2012 λόγω µειωµένων απαιτήσεων του υποκαταστήµατος της Εταιρείας στην
Κύπρο (Έργο Μαρίνα Λεµεσού).
Το κονδύλι «Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» σε επίπεδο Οµίλου αυξήθηκε κατά 9,15% και
έφτασε στο ποσό των €65.803.033,44. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες προµήθειες
κατασκευαστικών υλικών λόγω του αυξηµένου κύκλου εργασιών.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) του Οµίλου ανήλθε την
30/9/2013 σε €62.841.101,33 έναντι €57.281.986,63 την 31/12/2012 παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξεως του 9,70% περίπου. Η αύξηση οφείλεται σε αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης των νέων
έργων του υποκαταστήµατος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Τα ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν την 30/9/2013 σε € 10.457.322,91 για τον Όµιλο και παρουσιάζουν
πτώση λόγω µείωσης των ταµειακών διαθεσίµων του υποκαταστήµατος στην Κύπρου, λόγω
«κουρέµατος» των τραπεζικών διαθεσίµων κατά ποσοστό 47,5% από το Κυπριακό κράτος (έργο Μαρίνα
Λεµεσού), ενώ η αύξηση σε επίπεδο Εταιρείας στην είσπραξη προκαταβολών για τα νέα αναληφθέντα
έργα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στον Όµιλο ποσού €34.169.951,01 έναντι €75.183.627,77 την
31/12/2012 παρουσιάζουν µείωση εξαιτίας της αύξησης κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των
€33.400.000,00 µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
3.3.3 Φορολογικός Έλεγχος
Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού €100 χιλιάδων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σε
ενοποιηµένο επίπεδο, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών
που ενοποιήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο που έληξε την
30.09.2013.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
ARCAT Α.Ε.Β.Ε. *
2010
ATHENA ROMANIA SRL
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.
2010
ATHENA LIBYA COMPANY
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
2005-2010
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 30.09.2013 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
* Η ARCAT AEBE απορροφήθηκε από την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ εντός του 2012
Για τις χρήσεις 2011 και 2012, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό
έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έλαβαν
Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης, χωρίς να προκύψουν διαφορές. Οι εν λόγω χρήσεις
θεωρούνται τελικές από πλευράς φορολογικού ελέγχου µετά το πέρας δεκαοκτώ µηνών από την
υποβολή του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών.
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Οι περισσότερες κοινοπραξίες της Εταιρίας και των θυγατρικών της έκλεισαν τις ανέλεγκτες χρήσεις
τους µέχρι και τη χρήση 2009 µε τη διαδικασία της περαίωσης του Ν.3888/2010.
Επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µετά και τη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού συµµόρφωσης για τη χρήση
που έληξε την 31.12.2012, έχει µεταφερόµενη φορολογική ζηµία €3.664.370,05. Σύµφωνα µε το άρθρο
72 του Ν.4172/23.07.2013, προβλέπεται φορολόγηση των σχηµατισθέντων αφορολόγητων
αποθεµατικών που εµφανίζονται στα φορολογικά βιβλία της εταιρείας. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα
βάσει του προαναφερθέντος νόµου είτε να συµψηφίσει τα αποθεµατικά αυτά µε µελλοντικές
φορολογικές ζηµιές είτε να τα φορολογήσει µε συντελεστή 15% ή 19%, ανάλογα µε το χρόνο
φορολόγησής τους.

3.4 Πληροφορίες για την Εταιρία
3.4.1 Ιστορικό και ανάπτυξη της Εταιρίας
Η Εταιρία, µε νόµιµη επωνυµία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ
Α.Τ.Ε.», είναι ανώνυµη εταιρεία που υπάγεται στην Ελληνική νοµοθεσία, µε Αριθµό Μητρώου
305301000 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13556-06-Β/86/07), και µε έδρα στο ∆ήµο Αµαρουσίου, οδός ΑµαρουσίουΧαλανδρίου 16. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρείας είναι 094126106. Η Εταιρεία εισήχθη
στο ΧΑ την 30.01.1995. Η ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο είναι η www.athena-sa.gr
Μετά την παρούσα αύξηση ύψους €33.400.000, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
εβδοµήντα δύο εκατοµµύρια, επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες, τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι
λεπτά (€72.722.323,20) και διαιρείται σε ενενήντα εκατοµµύρια, εννιακόσιες δύο χιλιάδες, εννιακόσιες
τέσσερεις (90.902.904) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,80 η καθεµία.
Το µετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.
Οι κατασκευές ιστορικά αποτελούν το βασικό τοµέα δραστηριοποίησης της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. µε
εξειδίκευση στα λιµενικά, τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά έργα, ενώ το τελευταίο διάστηµα έχει
βαρύνει η σηµασία της διαχείρισης συµβάσεων παραχώρησης. Η εταιρεία έχει µακρά εµπειρία από την
εκτέλεση έργων στον Περσικό Κόλπο και αυτό το διάστηµα έχει παρουσία τόσο στα Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα όσο και στη Ρουµανία.
Το 1966 οι µέτοχοι των εταιρειών Ο∆ΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. ίδρυσαν την
ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε., µία από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας. Το 1983 η
ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. µετονοµάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. µε έδρα το ∆ήµο Χαλανδρίου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 26/06/2003 µετονοµάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
Στις 31/01/2003 απέκτησε το πτυχίο της Εβδόµης Τάξεως (ανώτατη), για όλες τις κατηγορίες των
έργων (Οικοδοµικά, Οδοποιία, Λιµενικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Βιοµηχανικά και Ενεργειακά).
Το 2007, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, Κύριος Μέτοχος και Πιστωτής της Εταιρίας, προχώρησε σε προφορική
συµφωνία µε τους βασικούς µετόχους της για την εξαγορά των µετοχικών τους µεριδίων, τα οποία
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 47,37% επί τους µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στη συνέχεια του ιδίου
έτους, µέσω χρηµατιστηριακών συναλλαγών ο Κύριος Μέτοχος αύξανε σταδιακά το ποσοστό
συµµετοχής του στην Εταιρία και υπέβαλλε Υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση για τις υπόλοιπες µετοχές
που βρίσκονταν στον έλεγχο άλλων µετόχων. Κατόπιν αυτών των συναλλαγών και της ∆ηµόσιας
Πρότασης, το ποσοστό συµµετοχής του Κύριου Μετόχου στην Εταιρία ανήλθε σε 80,54% τον Νοέµβριο
του 2007 και από τότε δεν έχει επέλθει µεταβολή στη συµµετοχή αυτή.
Η Εταιρία από το 2007 ενοποιείται λογιστικώς από τον Κύριο Μέτοχο και λειτουργεί στα πλαίσια ενιαίου
Οµίλου επιχειρήσεων, µε συνεργασία στην διεκδίκηση και εκτέλεση έργων, και την διενέργεια
επενδύσεων σε έργα παραχώρησης.
3.4.2 Σηµαντικά Γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρίας
Συνοπτικά, τα σηµαντικά γεγονότα της Εταιρίας από ιδρύσεως και µέχρι σήµερα έχουν ως εξής:
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1966
Ίδρυση εταιρίας µε την επωνυµία ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. από τους µετόχους των εταιρειών Ο∆ΩΝ
ΚΑΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.
∆εκαετίες 1970 και 1980
Εκτέλεση πληθώρας ιδιωτικών και δηµόσιων έργων, κυρίως υποδοµής, σε όλη την Ελλάδα
1983
Μετονοµασία της Εταιρίας σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε.
1993
Ανάπτυξη δραστηριότητας στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, ιδρύοντας και λειτουργώντας εγγεγραµµένα
γραφεία στο Άµπου Ντάµπι και στη Σάρζα
1994
Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε δηµόσια πρόταση και αύξηση κεφαλαίου
1997
Συµµετοχή στη σύµβαση παραχώρησης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
2001-2004
Συµµετοχή στην εκτέλεση σηµαντικών έργων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, µεταξύ άλλων
το ∆ιεθνές Κέντρο Αναµεταδόσεων (IBC), το κέντρο τύπου (MPC), και η οροφή του Ολυµπιακού
Σταδίου η οποία σχεδιάστηκε από τον Ισπανό αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα.
2003
Συγχώνευση µε άλλες τεχνικές εταιρίες µεσαίου µεγέθους και δηµιουργία οµίλου µε εργοληπτικό πτυχίο
ανώτατης (7ης) τάξης, για όλες τις κατηγορίες των έργων (Οικοδοµικά, Οδοποιία, Λιµενικά, Υδραυλικά,
Ηλεκτρολογικά, Βιοµηχανικά και Ενεργειακά).
2006
Συµµετοχή στις συµβάσεις παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Αιγαίου και της Ολυµπίας Οδού
2007
Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Εταιρίας από την J&P-ΑΒΑΞ και ένταξη στον όµιλο
εταιριών της

3.5 Επισκόπηση της Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας της Εταιρίας
3.5.1 Αντικείµενο ∆ραστηριότητας
Οι κατασκευές ιστορικά αποτελούν το βασικό τοµέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας, µε εξειδίκευση στα
λιµενικά, τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά έργα, ενώ το τελευταίο διάστηµα έχει βαρύνει η σηµασία
της διαχείρισης συµβάσεων παραχώρησης.
Η Εταιρία αναγνωρίζει τους αναφερόµενους στον κάτωθι πίνακα επιχειρηµατικούς τοµείς ως τους
λειτουργικούς του τοµείς, οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τη ∆ιοίκηση για εσωτερικούς σκοπούς. Οι
στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης λαµβάνονται µε βάση τα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά
αποτελέσµατα του κάθε παρουσιαζόµενου τοµέα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της
αποδοτικότητας τους.
Στις λοιπές δραστηριότητες περιλαµβάνονται έσοδα που προέρχονται: α) από παροχή υπηρεσιών
ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής και β) από παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινοπραξιών στις οποίες
συµµετέχει η Εταιρία.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευές Παραχωρήσεις
Λοιπές
Σύνολο
∆ραστηριότητες
2012
Καθαρές Πωλήσεις *
100.100.163
0
2.173.488
102.273.651
Μικτό Κέρδος
2.885.535
0
293.473
3.179.008
Κέρδη Εκµετάλλευσης
(3.191.994)
0
219.814
(2.972.180)
Κέρδη Κατανεµηµένα
(3.192.339)
708.188
137.246
(2.346.9050

ποσά σε €

2011
Καθαρές Πωλήσεις *
Μικτό Κέρδος
Κέρδη Εκµετάλλευσης
Κέρδη Κατανεµηµένα

112.111.474
(2.963.682)
(11.043.574)
(11.144.837)

0
0
0
868.007

1.785.518
509.638
(498.243)
(425.395)

113.896.993
(2.454.044)
(11.541.816)
(10.702.225)

2010
Καθαρές Πωλήσεις *
Μικτό Κέρδος
Κέρδη Εκµετάλλευσης
Κέρδη Κατανεµηµένα

161.211.886
11.564.388
5.540.300
5.508.768

0
0
0
1.137.101

6.129.156
3.162.275
2.111.978
2.247.056

167.341.042
14.726.663
7.652.278
8.892.925

83.796.818
8.295.933
(6.009.904)
(5.738.234)

0
0
0
88.082

344.480
17.903
(53.539)
(53.488)

84.141.298
8.313.836
(6.063.443)
(5.703.640)

01.01-30.09.2013
Καθαρές Πωλήσεις *
Μικτό Κέρδος
Κέρδη Εκµετάλλευσης
Κέρδη Κατανεµηµένα

01.01-30.09.2012
Καθαρές Πωλήσεις *
73.213.851
0
1.843.515
75.057.366
Μικτό Κέρδος
3.200.623
0
229.489
3.430.112
Κέρδη Εκµετάλλευσης
(3.182.751)
0
81.176
(3.101.575)
Κέρδη Κατανεµηµένα
(3.182.167)
708.188
84.041
(2.389.938)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
* Καθαρές Πωλήσεις = Πωλήσεις µετά την αφαίρεση τυχόν ενδοοµιλικών συναλλαγών
Η βασική πηγή εσόδων της Εταιρίας είναι η εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, ενώ η συµµετοχή των
παραχωρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων είναι πολύ χαµηλή.
Οι παραχωρήσεις και οι λοιπές δραστηριότητες εισφέρουν θετικά στα αποτελέσµατα του Οµίλου στην
υπό εξέταση τριετία, αλλά η ζηµιογόνος απόδοση του κατασκευαστικού τοµέα ουσιαστικά οδηγεί το
συνολικό αποτέλεσµα του Οµίλου σε ζηµίες την ίδια περίοδο.
3.5.2 Κυριότερες Αγορές
Η Εταιρεία έχει µακρά εµπειρία από την εκτέλεση έργων στον Περσικό Κόλπο, και αυτό το διάστηµα έχει
παρουσία τόσο στα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα όσο και στη Ρουµανία.
Οι γεωγραφικοί τοµείς για τους οποίους αναφέρονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα διακρίνονται σε
Ελλάδα και εξωτερικό.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο
2012
Καθαρές Πωλήσεις *
26.458.323
75.815328
102.273.651
Κέρδη Εκµετάλλευσης
(5.803.464)
2.831.284
(2.972.180)

ποσά σε €

2011
Καθαρές Πωλήσεις *
Κέρδη Εκµετάλλευσης

44.253.790
(2.118.169)

69.643.203
(9.423.647)

113.896.993
(11.541.816)

2010
Καθαρές Πωλήσεις *
Κέρδη Εκµετάλλευσης

80.812.063
9.496.994

86.528.979
(1.844.716)

167.341.042
7.652.278

01.01-30.09.2013
Καθαρές Πωλήσεις *
Κέρδη Εκµετάλλευσης

21.767.378
(5.359.206)

62.373.920
(704.237)

84.141.298
(6.063.443)

01.01-30.09.2012
Καθαρές Πωλήσεις *
22.377.273
52.680.093
75.057.366
Κέρδη Εκµετάλλευσης
(1.925.840)
(1.175.735)
(3.101.575)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
* Καθαρές Πωλήσεις = Πωλήσεις µετά την αφαίρεση τυχόν ενδοοµιλικών συναλλαγών
3.5.3 Χαρτοφυλάκιο Έργων υπό Εκτέλεση
Το χαρτοφυλάκιο των υπό εκτέλεση έργων της Εταιρίας, βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων, την
30.09.2013 είχε ως εξής:

ΕΡΓΑ

Α.
Α.1

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
30.09.2013
(∆ΛΠ)

ΠΟΣΟ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ 30.09.2013
(∆ΛΠ)

ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 100% ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1

ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΥΟ Ι∆ΙΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 50 Μwe ΕΚΑΣΤΗ,ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΑΖΟΥΤ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΜΕΤΑ
ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

41.965.444

108.848

2

ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ 29 ∆/Π ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ Α/∆ ΣΟΥ∆ΑΣ (Κ-413Ν)

11.864.734

151.097

3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ

22.008.664

693.304
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4

Λοιπά έργα µε Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο µικρότερο των €100.000 την
30.09.2013 κατά ∆ΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Α1

Α.2

55.691.619

41.273

131.530.461

994.522

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ

64.217.959

54.683.813

2

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 10-28
(ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟ∆ΡΟΜΟΥ) ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ""

8.971.477

7.302.686

3

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙ∆Ι
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕ∆Ο ΚΟΜΒΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕ∆Ο ΚΟΜΒΟ
ΡΑΧΩΝ

47.477.293

4.725.036

4

Λοιπά έργα µε Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο µικρότερο των €100.000 την
30.09.2013 κατά ∆ΛΠ

365.724

16.959

121.032.453

66.728.494

ΣΥΝΟΛΟ Α2
Α.3

ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1

PORT OF FUJAIRAH - OIL TERMINAL 2 - PHASE 2 (OT2 - PHASE 2 /
PACKAGE 01 AND 02)

37.849.943

9.546.822

2

CONSTRUCTION OF MARINE QUAY WALL FOR COASTAL GUARD
GROUP AT RAS AL KHAIMA - CONTRACT NO. MW-C.G-275-2008

10.585.294

3.325.635

3

QUAY WALLS AT FISH. HARB.

6.653.765

2.645.061

4

YAS ISLAND DEVELOPMENT, ZONE K, INFRASTRUCTURE WORKS

121.378.040

114.336.617

5

INTAKE / MIXING BASIN SHORE PROTECTION & PHASE 2
CONSTRUCTION WHARF FOR UAE BARAKAH NUCLEAR POWER PLANT
SITE

29.050.693

23.181.435

6

SAQR PORT BREAKWATER DAMAGE REPAIRS

1.310.560

798.469

7

Λοιπά έργα µε Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο µικρότερο των €100.000 την
30.06.2013 κατά ∆ΛΠ

45.214.490

123.479

ΣΥΝΟΛΟ Α3

252.042.785

153.957.518

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 100% ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
(Α1+Α2+Α3)

504.605.699

221.680.534

Β.
Β.1

ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
∆ΗΜΟΣΙΑ & Ι∆ΙΩΤ. ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΛΨ) Α-440

50.000.000

9.187.555

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 10-28
(ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟ∆ΡΟΜΟΥ) ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ'

96.423.898

9.474.545

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ.
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (Χ.Θ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18+000
ΕΩΣ Χ.Θ. 26+800) ΚΑΙ ΑΠΟ Α.Κ. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
(Χ.Θ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000), ΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ - ΛΑΜΙΑ-ΡΑΧΕΣ

59.582.300

488.149

4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (M.P.C.)

28.298.980

1.212.764

5

Λοιπά έργα µε Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο µικρότερο των €100.000 την
30.09.2013 κατά ∆ΛΠ

167.677.887

412.189

401.983.065

20.775.202

12.271.000

1.310.629

7.670.760

70.480

19.941.760

1.381.109

108.800.000

26.192.268

ΣΥΝΟΛΟ Β1
Β.2

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ

1

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ 1

2

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙ∆Ι
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕ∆Ο ΚΟΜΒΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕ∆Ο ΚΟΜΒΟ
ΡΑΧΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ Β2

Β.3

ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ DN6 TMHMA CRAIOVA - DROBETA TURNU
SEVERIN, Χ.Θ. 268+390 - Χ.Θ. 298+000. ΣΥΜΒΑΣΗ 4R12

5.467.357

421.934

3

Λοιπά έργα µε Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο µικρότερο των €100.000 την
30.09.2013 κατά ∆ΛΠ

49.712.940

5.464

ΣΥΝΟΛΟ Β3

163.980.297

26.619.666

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ (Β1+Β2+Β3)

585.905.122

48.775.977

1.090.510.821

270.456.511

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (Α+Β)
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

3.5.4 Το Νοµοθετικό Πλαίσιο των Κατασκευαστικών Εταιριών
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των κατασκευαστικών εταιριών στη χώρα µας
είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο και αυστηρό. Το πλαίσιο αυτό έχει διαµορφωθεί σε µεγάλο βάθος χρόνου
και σε συνάρτηση µε τις εξελίξεις στον κλάδο σε διάφορες φάσεις της οικονοµικής ανάπτυξης και των
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κοινωνικών αναγκών της χώρας, αλλά και της εναρµόνισης και προσαρµογής µε τα Ευρωπαϊκά
νοµοθετικά πρότυπα.
Πέρα από τα τυπικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει οποιαδήποτε νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται
επιχειρηµατικά στη χώρα µας, η νοµοθεσία που σχετίζεται µε τις κατασκευαστικές εταιρίες ρυθµίζει
σοβαρά ζητήµατα όπως οι διαγωνιστικές διαδικασίες και η επίβλεψη για έργα του δηµοσίου, η εφαρµογή
των µελετών κατασκευής, η τήρηση των γενικών οικοδοµικών κανονισµών και των πολεοδοµικών
διατάξεων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια του προσωπικού κα.
Ενδεικτικά, οι βασικοί νόµοι για τον κατασκευαστικό κλάδο, µαζί µε τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις
τους µε µετέπειτα νοµοθετήµατα, είναι οι παρακάτω:
o

N.3669/2008, µε τον οποίο κυρώθηκε η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας της κατασκευής
δηµοσίων έργων.

o

Ν.3886/2010, µε τον οποίο καταργείται ο παλαιότερος σχετικός νόµος 2522/1997 και εισάγεται
η δικαστική προστασία για διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία που προηγείται της
σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, και ορίζει τις προυποθέσεις και όρους ακύρωσης
παράνοµα συναφθείσας δηµόσιας σύµβασης καθώς και την αξίωση για αποζηµίωση, ενώ
παράλληλα επηρεάζει τις προθεσµίες και τον τρόπο άσκησης προσφυγών στους διεθνείς
διαγωνισµούς. Με το νόµο αυτό η Ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21.06.1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25.02.1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11.12.2007.

o

Ν.3389/2005, µε τον οποίο ρυθµίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύµπραξής του Ελληνικού
∆ηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών που
ανήκουν στην αρµοδιότητα των ∆ηµοσίων φορέων.

o

Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος αποτελεί τον βασικό νόµο περί σύστασης και λειτουργίας των
Ανωνύµων Εταιριών στη χώρα µας, και ενδεικτικά ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε το µετοχικό
κεφάλαιο, τις γενικές συνελεύσεις και το διοικητικό συµβούλιο των εταιριών.

3.5.5 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβάνουν αγορασθέν λογισµικό
και αναλύονται ως εξής:
Άϋλα Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού

ποσά σε €

01.01.30.09.2013
Μικτή Λογιστική Αξία
507.329
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
(481.978)
Λογιστική Αξία, τέλος χρήσεως
25.351

2012
503.431
(464.348)
39.083

2011
502.127
(455.035)
47.092

2010
484.859
(411.887)
72.971

Λογιστική Αξία, αρχή χρήσεως
39.083
47.093
72.971
110.773
Προσθήκες
4.989
25.577
15.346
57.227
∆ιαγραφές-Μειώσεις
(1.246)
(24.274)
1.923
(26.202)
Αποσβέσεις
(17.473)
(32.701)
(42.195)
(76.401)
∆ιαγραφές
(2)
23.388
(954)
7.575
Λογιστική Αξία, τέλος χρήσεως
25.351
39.083
47.092
72.971
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Η αξία των άϋλων παγίων στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου βαίνει µειούµενη καθώς, παρά τη
συνεχή ανανέωση του χρησιµοποιούµενου λογισµικού, το κόστος κτήσης των νέων προϊόντων είναι
χαµηλό σε σχέση µε τις διενεργούµενες αποσβέσεις επί του λογισµικού που έχει αποκτηθεί στο
παρελθόν.
3.5.6 Ιδιόκτητα Ακίνητα
Τα πιο σηµαντικά ακίνητα του Οµίλου, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 30.09.2013, είναι τα κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΑΓΡΟΤ/ΧΙΟΥ - ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ
(τ.µ.)

ΑΞΙΑ ∆.Λ.Π. (€)
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΜΕΝΑ
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

1.567,50

2

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

27.500,46

3

ΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΚΛΙΣΕ ΚΟΥΚΙΕ" ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

5

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΛΙΑΓΚΥΣΥΡΑ ΑΦΙ∆ΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.560,00

6

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΕΡΚΙ
ΘΗΒΩΝ

16.462,00

7

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΜΠΟΥΤΑΚΟ ΘΗΒΩΝ

46.467,54

1.241.000

8

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 46 ΛΑΡΙΣΑ

225,7

508.400

206.600

715.000

9

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6ου ΧΛΜ. Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ

553.400

243.600

797.000

11

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΙΝΕΡΗ ΜΟΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
12 ∆ΟΒΡΟΥΤΣΙΟΥ-ΒΑΛΙ∆Η-Α.ΤΑΣΣΟΥΖΙΧΝΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
Ο∆ΩΝ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΦΩΚΑ13
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ-ΣΙΝΩΠΗΣ ΣΤΗ Ν.ΙΩΝΙΑ
ΒΟΛΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΚΝΙΝΑΑΤΡΑΚΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ

2.666,00

5.571,20

12.532,00

10 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΥΡΝΑΒΟΥ

1.265.000

26.985,00

503.979

1.265.000

99.825

162.000

1.584,00

444.400

162.000

1.988.600

56.000

1.561,00

623,00

585.214

603.804

2.433.000

56.000

227.754

812.968

1.241.000

1.088,69

131.000

131.000

5.380,93

124.000

124.000

179,87

78,02

6,00
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ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ-ΚΟΝ∆ΥΛΗ-ΣΙΝΩΠΗΣ15
ΦΩΚΑ ΣΤΗ Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
16

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΛΑΥΚΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
∆ΗΜΑΚΙ ΚΑΙ ΤΡΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

1.040,66

540.045

540.045

3.582,61

31.795

31.795

150.964,29

6.697,89

6.146.233

2.766.379

8.912.612

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα/επισκοπηµένα από ορκωτό ελεγκτή.
Την 30.09.2013, επί ενός εκ των παραπάνω ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εµπράγµατα βάρη µέχρι
ποσού €2 εκ για εξασφάλιση απαίτησης τράπεζας για ανάληψη από την Εταιρεία επιχειρηµατικού
σχεδίου, ενώ δεν υφίστανταο την 31.12.2012.
3.5.7 Μηχανολογικός Εξοπλισµός – Μεταφορικά Μέσα
Ο βασικός µηχανολογικός εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα της Εταιρίας την 30.09.2013 αναλύεται
στους παρακάτω πίνακες:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΚΥΡΙΟΣ ΠΛΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, 30.09.2013
ΟΝΟΜΑ
ΤΥΠΟΣ
Νηολόγιο
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (µ)
Πειραιώς
ΠΑΤΜΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α/ΣΑΤΙ
59
80 Χ 12,5 Χ 2,63
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α/ΣΑΤΙ
2515
28 X 12 X 2,4
ΣΑΡΩΝΙΣ
ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α/ΣΑΤΙ
2383
22,1 X 8,1 X 1,9
ΑΙΓΑΙΟΝ
ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α/ΣΑΤΙ
2385
33,51 X 26 X 2,9
ΙΑΣΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΟ
1902
14,4 X 4 X 1,55
ΣΟΥΣΑΚΙ ΙΙ
ΡΥΜΟΥΛΚΟ
2633
10 X 4,22 X 1,55
Υ∆ΡΑ
ΡΥΜΟΥΛΚΟ
3911
20,70 X 5,4 X 2,15
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟ
1963
20,45 X 5,34 X 2,04
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - LIMA 2400
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
S/L
38,50 X 18 X 2,70
100703
ΠΙΝ∆ΟΣ - LIMA 2400
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
36
40 X 20 X 2.88
ΠΡΩΤΕΥΣ - LIMA 2400 B
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
2037
34 X 17 X 2,5
ΒΕΡΜΙΟΝ - LIMA 2400
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
35
36 X 18 X 2,5
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Χ - LIMA
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
2036
35,4 X 18,3 X 2,5
2400 B
ΡΟ∆ΟΣ - LIMA 2400 B
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
95
44,13 X 20,43 X 2,47
IONIO - LIMA 2400 B
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
40
45,70 X 10,28 X 3,35
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΛΑΝΤΖΑ
7283
9,96 X 4,1 X 1,25
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
111
60 X 23 X 3,5
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΑΝΑΦΗ
ΙΜΒΡΟΣ
∆ΗΛΟΣ
ΤΕΝΕ∆ΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΙ
ΝΑΞΟΣ
ΝΙΣΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ ΙΙ
ΠΑΡΟΣ
ΕΡΜΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
37
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
151
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
87
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
105
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
2523
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
106
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
2517
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
67
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
88
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
105
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
66
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ
7279
ΦΟΡΤΗΓΙ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΗΡΕΣΙΑ Κ
Ferry Boat
1594
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα/επισκοπηµένα από ορκωτό

22 Χ 11 Χ 1,90
78 Χ 19 Χ 5,37
50,3 X 12,3 X 2,5
53,52 X 8,52 X 2,88
42,9 X 8,6 X 4,5
53,52 X 8,52 X 2,88
41 X 8,2 X 2,7
60,3 X 11,3 X 3,93
50,3 X 12,3 X 2,5
49,9 X 12 X 2,4
60,3 X 11,3 X 3,93
14,5 X 4,2 X 1,76
39,6 X 10 X 1,87
ελεγκτή.
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1239 ΤΝ
190 TN
60 TN
600 m3
340 HP
440 HP
460 HP
600 ΗΡ
120 TN
120
100
120
100

TN
TN
TN
TN

120 TN
120 TN
240 HP
26 m3/18 m3
110 ΤΝ
6 m3/8 m3
3500 m3
500 m3
1000 m3
500 m3
1000 m3
235 m3
1000 m3
500 m3
600 m3
1000 HP
240 HP
536 HP
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ΚΥΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, 30.09.2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8x4
MERCEDES
3538 8x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8x4
MERCEDES
3538 8x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8x4
MERCEDES
3538 8x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8x4
MERCEDES
ACTROS 4143 8x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 6x4
MERCEDES
2635 6x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 6x4
MERCEDES
2635 6x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 6x6
MERCEDES
2632 6x6
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8x4
MERCEDES
2636 8x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ 6x4
MAN/EFFER
25372 F05 6x4/335-4S
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ 8x4
VOLVO/FASSI
F12 8x4
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ
MERCEDES/EFFER
2435L 6x2/335-4S
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 4x2
MERCEDES
1919
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
MERCEDES
814K 4x2
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
MERCEDES
1619AK
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
MERCEDES
1719ΑΚ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
GROVE
RT522
ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
P&H
OMEGA 23
ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
GROVE
RT740
ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
GROVE
RT75S
ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ DRAGLINE
LIMA
2400B DRAGLINE
ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ DRAGLINE
LIMA
2400A DRAGLINE
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
MANITOU
MC30
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
TOYOTA
6FD25
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ
CATERPILLAR
D6H LGP
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
CATERPILLAR
928G
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
CATERPILLAR
966D
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
CATERPILLAR
966FII
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
CATERPILLAR
966FII
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
CATERPILLAR
936E
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
CATERPILLAR
938G
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
KOMATSU
WA380-3
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
JCB
3CX
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
JCB
3CX-SM4T
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
JCB
3CX-4
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
JCB
3CX
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
CATERPILLAR
14G
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
CATERPILLAR
140G
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
CATERPILLAR
245D
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ LONG REACH
CATERPILLAR
375L ME

40
41
42
43
44

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΠΡΕΣΣΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΕΠ'ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ>8m3

LIEBHERR
KOMATSU
LIEBHERR
MAN/SCHWING
MAN/STETTER

R942HDS LITRONIC
PC210LC-6
A912
26322/BPL1200HDRM
TGA32.410 8x4/AM10FHC

45
46
47
48

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ>8m3
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ/ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ/ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ/ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ

MAN/STETTER
BOMAG
BOMAG
HAMM

41372VF/AM9FH
BW213D-2
BW217D-2
2411SD
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ JEEP 4x4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ JEEP 4x4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ JEEP 4x4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ JEEP 4x4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ JEEP 4x4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ JEEP 4x4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ VAN
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ JEEP 4x4
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΜΗΧ/ΜΑ ΑΝΕΛΚ. ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚ. ΣΚΑΦΩΝ
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ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΑΣ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ

PEUGEOT
RENAULT
SKODA
MAZDA
CITROEN
CITROEN
CITROEN
SEAT
HONDA
HONDA
RENAULT
SKODA
SKODA
SKODA
FIAT
TOYOTA HILUX
VOLKSWAGEN
TOYOTA HILUX
TOYOTA
MITSUBISHI
NISSAN
NISSAN
NISSAN
ISUZU
MAZDA
TOYOTA
SUZUKI
SUZUKI
KIA
TOYOTA
FORD
NISSAN
MITSUBISHI
TOYOTA
MERCEDES
MARINE
TRAVELIFT
MERCEDES
MERCEDES
GROVE
GROVE
RIGO SPA
BUCYRUS-ERIE
AMERICAN HOIST
TOYOTA
TOYOTA
KOMATSU
CATERPILLAR
KOMATSU
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
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406
KANGOO
FABIA
323 CX
XSARA 1,4
ZX1.4
ZX1.4
LEON
CIVIC
CIVIC
CLIO
OCTAVIA
OCTAVIA
OCTAVIA
STRADA
HILUX
70 D
HILUX
HILUX
L300
KING CAB
KING CAB
KING CAB
TFR
UF1U22
HILUX D
JIMNY 1.3JX 4x4
VITARA
SPORTAGE
RAV4 4x4
MAVERICK
X-TRAIL
L300
RAV4 4x4
1719ΑΚ
70BFM
L608D
1619AK
RT75S
RT522
RT450
RB88B
9299C
02-2FD30
2FD30
FD15-1
V50B
D85A12
D7E
988B
980C
980C
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ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

109

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ"BOBCAT"

110
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

120

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΙΝΙ

121

ΠΡΕΣΣΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΕΠ'ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

122
123
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ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ JUMBO
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ/ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ/ΚΑΤΣΙΚΟΠΟ∆ΑΡΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ/ΚΑΤΣΙΚΟΠΟ∆ΑΡΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ/ΚΑΤΣΙΚΟΠΟ∆ΑΡΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ∆Ι∆ΥΜΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ>5t
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ∆Ι∆ΥΜΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ <5t
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ∆Ι∆ΥΜΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΣ >5t
∆ΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ FINISHER

134
135
136
137
138
139

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ "JCB"
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ"BOBCAT"

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΝΕΛ

CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
JCB
JCB
JCB
JCB
INGERSOLL RAND
BOBCAT
INGERSOLL RAND
BOBCAT
CATERPILLAR
O&K
LIEBHERR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
HYUNDAI
LIEBHERR
CATERPILLAR
O&K
LIEBHERR
INGERSOLL RAND
BOBCAT
MAN/SCHWING

SCHWING
TAMROCK
BOMAG
BOMAG
BOMAG
BOMAG
DYNAPAC
BOMAG
HAMM
POWER CURBER
GOMACO
INGERSOLL RAND
ABG
ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
WIRTGEN
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ
CATERPILLAR
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ/ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ
ABG
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ∆Ι∆ΥΜΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ <5t
AMMAN
∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ
TAMROCK
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΙΝΙ
HANIX
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα/επισκοπηµένα από ορκωτό ελεγκτή.

936E
936E
966FII
3CX-4
3CX-4T
3CX-4T
3CX-SM4T
753
943
120G
G12
R942HDS LITRONIC
245
325BL
ROBEX 200W
A922
M320
MH6 PMS
R912 LITRONIC TUNNEL
X325
30281VF/BPL1201 HD-R
TSR30/10 MSB10
PARAMATIK 205-90
BW217D-2
BW217PD-2
BW219PD-2
BW213DΗ-2
CC41
BW100AD
DH12
8700
GP2500
TITAN 325 EP4
1500DC
D9H
196VS
DTV22
CHA 1100C
S&B 800-2

3.5.8 Σηµαντικές συµβάσεις µε Πελάτες – Συνεργάτες
Μέσω της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών κατασκευαστικών έργων, η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ συνεργάζεται µε
µεγάλο αριθµό πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιτυγχάνοντας ικανοποιητική διασπορά
κινδύνου ως προς το πελατολόγιο.
Στην πλειοψηφία τους, οι πελάτες της Εταιρίας είναι κρατικοί φορείς, µε σηµαντική παρουσία του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς επίσης της κυβέρνησης των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων, αλλά και του έργου παραχώρησης της Μαρίνας Λεµεσού στην Κύπρο, όπως
προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
2012
%
2011
%

ποσά σε €

2010
Πωλήσεις
Ελληνικό ∆ηµόσιο
25.355.050
24,8%
39.483.964
34,7%
69.991.777
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
41.752.170
40,8%
42.273.068
37,1%
67.130.202
Μαρίνα Λεµεσού, Κύπρος
33.131.049
32,4%
23.286.797
20,4%
8.627.843
Λοιποί Πελάτες
2.035.382
2,0%
8.853.163
7,8%
21.591.220
ΣΥΝΟΛΑ
102.273.651 100,0% 113.896.993 100,0% 167.341.042
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα/επισκοπηµένα από ορκωτό ελεγκτή.

%
41,8%
40,1%
5,2%
12,9%
100,0%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
01.01 –
%
30.09.2013
Πωλήσεις
Ελληνικό ∆ηµόσιο
20.663.153
24,56%
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
43.272.222
51,43%
Μαρίνα Λεµεσού, Κύπρος
17.682.708
21,02%
Λοιποί Πελάτες
2.523.214
3,00%
ΣΥΝΟΛΑ
84.141.298 100,00%
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα/επισκοπηµένα από ορκωτό ελεγκτή.

ποσά σε €

3.5.9 Σηµαντικές Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δανειακές συµβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρία και οι
ενοποιούµενες θυγατρικές της, µε υπόλοιπο της 30.09.2013.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ – ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ, 30.09.2013

ποσά σε €
Περιγραφή

Οµολογιακά
∆άνεια

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
EUROBANK
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ALPHA
MARFIN
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ABU DHABI
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
LEASING
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΑΚΙΝΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
ΣΥΝΟΛΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Λοιπά
∆άνεια

Leasing

Σύνολα

1.000.000
0
0
7.500.000
0
0
0
0
8.500.000

1.300.000
2.157.165
4.574.560
5.336.397
4.800.000
5.940.786
1.232.009
3.047.633
28.388.549

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.300.000
2.157.165
4.574.560
12.836.397
4.800.000
5.940.786
1.232.009
3.047.633
36.888.549

0
0
0

19.254.602
749.395
20.003.997

0
0
0

19.254.602
749.395
20.003.997

0
8.500.000

0
48.392.546

729.205
729.205

729.205
57.621.752

0
0

294.808
294.808

0
0

294.808
294.808

0
0
0

2.334.542
2.590.000
4.924.542

0
0
0

2.334.542
2.590.000
4.924.542
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ
0
5.219.350
0
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΙΛΟΥ
8.500.000
53.611.896
729.205
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα/επισκοπηµένα από ορκωτό ελεγκτή.

5.219.350
62.841.101

3.6 Οργανωτική ∆ιάρθρωση
3.6.1 Πληροφορίες για την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
Ο όµιλος της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ δραστηριοποιείται στους κλάδους των κατασκευών και της διαχείρισης
παραχωρήσεων. Εισηγµένη από το 1994 στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η J&P-ΑΒΑΞ έχει σηµαντική
παρουσία στα µεγαλύτερα έργα του τόπου, αλλά και στη διεθνή αγορά µε έµφαση στην Κύπρο, τη
Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.
Ο Όµιλος της J&P-ΑΒΑΞ περιλαµβάνει, πιο συγκεκριµένα, εταιρείες µε εργοληπτικά πτυχία 7ης, 6ης, 4ης
και 3ης τάξης για έργα του ∆ηµοσίου, αλλά και εταιρείες µε συµπληρωµατικές δραστηριότητες, όπως
την ανάπτυξη ακινήτων, τις προκατασκευές, τη διαχείριση παραχωρήσεων για υποδοµές µεταφορών και
επικοινωνιών, τη διαχείριση εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη και εκµετάλλευση Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, κ.α.
Με ηµεροµηνία αναφοράς 30.09.2013, ο Όµιλος J&P-ΑΒΑΞ απαρτίζεται από τις εξής θυγατρικές εταιρίες
οι οποίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης:
Επωνυµία
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., Αθήνα
ΕΤΕΘ Α.Ε., Θες/νίκη
ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε., Ιωάννινα
ΠΡΟΕΤ Α.Ε., Αθήνα
J&P DEVELOPMENT Α.Ε., Αθήνα
TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., Αθήνα
S.C.”ISTRIA DEVELOPMENTS” S.R.L, Ρουµανία
CONCURENT REAL INVESTMENΤS SRL, Ρουµανία
SC BUPRA DEVELOPMENT SRL, Ρουµανία
SOPRA AD, Βουλγαρία
J&P-ΑΒΑΞ IKTEO Α.Ε., Αθήνα
SC FAETHON DEVELOPMENTS SRL, Ρουµανία
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., Αθήνα
Ε – CONSTRUCTION Α.Ε., Αθήνα
MONDO TRAVEL Α.Ε. (πρώην TERRA FIRMA S.A.), Αθήνα
J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (πρώην ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.), Αθήνα

% συµµετοχής της J&PΑΒΑΞ Α.Ε.
Μητρική
100%
60%
100%
100%
100%
98%
95%
99,93%
99,99%
94%
100%
80,54%
100%
99,999%
99,967%

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Αθήνα
78,2553%
J&P AVAX POLSKA, Πολωνία
100%
JPA ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε., Αθήνα
100%
JPA ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., Αθήνα
100%
Πηγή: Οικονοµική Έκθεση 30.09.2013 της J&P-ΑΒΑΞ, µη ελεγµένη/επισκοπηµένη από ορκωτό ελεγκτή.
Οι συγγενείς εταιρίες του Οµίλου J&P ΑΒΑΞ οι οποίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης
είναι οι κάτωθι:
Επωνυµία

% συµµετοχής

5N A.E., Αθήνα
ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε., Αθήνα
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε., Αθήνα
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45,00%
20,00%
30,84%
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ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε., Αθήνα
POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε., Αθήνα
3G Α.Ε., Αθήνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε., Αθήνα
SC ORIOL REAL ESTATE SRL, Ρουµανία
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, Αθήνα

30,83%
25,04%
50,00%
45,00%
50,00%
24,70%

STACY INVESTMENTS Sp.zo.o., Βαρσοβία Πολωνίας
50,00%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ A.E., Αθήνα
20,00%
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.(ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ) , Αθήνα
29,62%
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.,
Αθήνα
25,00%
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Λάρισα
21,25%
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., Αθήνα
21,55%
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Αθήνα
20,53%
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, Λεµεσός
33,50%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε., Αθήνα
45,00%
METROPOLITAN ATHENS PARK A.E., Αθήνα
22,91%
VOLTERRA A.E. (πρώην ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.), Αθήνα
50,00%
STARWARE ENTERPRISES LTD, Κύπρος
50,00%
ΕΛΙΞ A.E., Αθήνα
32,14%
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ περιόδου
01.01 – 30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επίσης στον Όµιλο J&P ΑΒΑΞ περιλαµβάνονται και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
τις οποίες ενοποιεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης ή τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης:

Ολική Ενοποίηση
% συµµετοχής
της Αθηνάς ΑΤΕ
ATHENA LIBYA COMPANY, Λιβύη
65%
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
99%
ARCAT A.E.B.E., Αιγάλεω Αττικής
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., Αθήνα
51%
100%
ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL, Ρουµανία
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ περιόδου
01.01 – 30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Επωνυµία

Ενοποίηση µε Καθαρή Θέση
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε., Ελλάδα

% συµµετοχής
της Αθηνάς ΑΤΕ
26,64%

ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & ΤΕ., Ελλάδα

25%

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,

45%

Επωνυµία

Ελλάδα
ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ, Ελλάδα

50%

ATHENA EMIRATES LLC, Αραβικά Εµιράτα

49%

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ περιόδου
01.01 – 30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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Η εταιρία του εξωτερικού SC ECO S.A., διεγράφη στο σύνολό της στις οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ κατά τη χρήση του 2012. Επίσης εντός του 2013 λύθηκε, λόγω λήξης του
αντικειµένου για το οποίο είχε συσταθεί, η εταιρία «ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.»
Επιπρόσθετα, η J&P ΑΒΑΞ ενοποιεί µε αναλογική µέθοδο συνολικά 87 κοινοπραξίες έργων, εκ των
οποίων οι παρακάτω 54 αφορούν στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ:
Επωνυµία
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – FCC
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – SNAMPROGETTI
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ
K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ
Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.-ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟΡΑΒΙΑ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)
Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ – ΑΘΗΝΑ
Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ)
K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α403)
Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (MPC)
ΚΞ ∆Ω∆ΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
Κ/Ξ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΡΑΪΟΒΑ)
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ)
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΧΛΟΟΤ.ΟΑΚΑ)
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - J&P ΑΒΑΞ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS ΑΕ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α425)
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Β΄ΦΑΣΗ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-417)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ)
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α435)

Έδρα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Λάρισα
Αθήνα
Θεσ/νίκη
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
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Συµ/χή
50,00%
50,00%
34,00%
46,875%
100,00%
50,00%
25,00%
28,00%
33,33%
19,60%
60,00%
26,00%
50,00%
7,74%
33,33%
26,67%
33,33%
33,33%
70,00%
22,50%
50,00%
50,00%
16,50%
35,00%
37,50%
29,00%
50,00%
21,10%
40,00%
25,00%
50,00%
33,33%
26,00%
37,50%
50,00%
99,00%
50,00%
50,00%
50,00%
70,00%
50,00%
5,00%
4,00%
50,00%
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Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α438)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α437)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ∆8642
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ -ΑΘΗΝΑ-ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Α-440)
Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-275)
Κ/Ξ TSO - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ∆.ΣΙΡ∆ΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΠΡΟΕΤ ΑΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
* Έµµεση Συµµετοχή

Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα

50,00%
50,00%
50,00%
48,00%
35,00%
22,95% *
25,50% *
15,30% *
15,30% *
25,50% *

Με δραστηριότητα σε όλους τους τοµείς κατασκευής, µε έργα Πολιτικού Μηχανικού, Κτιριακά,
Υδραυλικά, Λιµενικά, Οδοποιίας, Ηλεκτροµηχανολογικά, Ενεργειακά-Βιοµηχανικά, ∆ίκτυα Σωληνώσεων
και Φυσικού Αερίου, µε εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, αλλά και µε εξαγωγή προς τρίτες
χώρες, πέτυχε να αναγνωρίζεται διεθνώς και να αποτελεί σοβαρό και υπολογίσιµο σχήµα στις
συνεργασίες της µε διεθνείς οίκους και µε τις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσµου.
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ σε ενοποιηµένη βάση για την τριετία 2010-2012 και τις
εννεαµηνιαίες περιόδους 01.01-30.09.2012 και 01.01.-30.09.2013 έχουν ως ακολούθως:
Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
2012
2011
2010
01.0101.0130.09.2013 30.09.2012
Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Κύκλος Εργασιών
473,7
694,8
790,6
272,3
344,8
Μικτά Αποτελέσµατα
45,9
62,3
79,5
29,8
35,2
Λοιπά Έσοδα & Αποµειώσεις Υπεραξίας
(4,3)
2,8
(4,1)
(11,3)
(1,0)
Έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιάθεσης
(36,3)
(39,4)
(43,3)
(27,2)
(30,0)
Αποτελέσµατα Συγγενών Εταιριών
18,1
9,2
15,7
14,3
15,6
Κέρδη Εκµετάλλευσης
23,4
35,0
47,8
5,6
19,8
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
(29,6)
(29,8)
(27,4)
(24,0)
(22,5)
Κέρδη πρό Φόρων
(6,2)
5,2
20,5
(18,4)
(2,7)
Φόροι
(7,5)
(9,0)
(14,1)
(3,4)
(6,4)
Καθαρά Κέρδη Περιόδου
(13,8)
(3,7)
6,3
(21,8)
(9,1)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
(3,2)
(2,7)
0,9
(2,2)
(2,4)
Καθαρά Κέρδη Μετόχων
(10,6)
(1,0)
5,4
(19,6)
(6,7)

ποσά σε € εκατοµµύρια

Ισολογισµός
Πάγιο Ενεργητικό
Αποθέµατα
∆εδουλευµένες Απαιτήσεις από Πελάτες
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Ενεργητικού

584,1
29,4
625,8
62,2
1.301,5

578,9
32,9
587,8
92,2
1.291,7

572,6
36,6
600,7
125,4
1.335,3

587,9
29,5
656,8
71,7
1.346,0

571,7
30,4
626,2
74,9
1.303,3

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρ.
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Καθαρή Θέση
Σύνολο Παθητικού

276,4
75,3
373,4
269,0
307,4
1.301,5

246,7
61,6
361,9
298,4
323,1
1.291,7

Καθαρός ∆ανεισµός

483,2

452,9

234,8
66,7
434,2
256,9
342,7
1.335,3
366,3

280,3
90,4
360,6
319,0
295,7
1.346,0
527,6

283,3
80,6
352,8
277,2
309,3
1.303,3
485,6

Ταµειακές Ροές
Κέρδη πρό Φόρων
Αποσβέσεις

(6,2)
22,4

5,2
22,4

20,5
25,4

(18,4)
13,0

(2,7)
15,8
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Προβλέψεις
0,2
(3,6)
3,2
11,8
0,1
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
33,6
32,8
30,3
24,4
22,1
Λοιπά Στοιχεία
(19,7)
(7,8)
(10,1)
(14,7)
(16,6)
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης
(54,0)
(97,2)
(35,8)
(71,0)
(48,6)
Λειτουργικές Ροές
(23,7)
(48,2)
33,4
(54,9)
(29,8)
Επενδυτικές Ροές
(6,5)
(33,2)
(27,1)
10,5
(2,8)
Χρηµατοοικονοµικές Ροές
0,3
48,2
(20,2)
53,9
15,4
Συνολική Ταµειακή Ροή
(29,9)
(33,2)
(13,9)
9,5
(17,2)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
3.6.2 Πληροφορίες για τις συµµετοχές της Εταιρίας
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες, πέραν της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, που περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά τις χρήσεις 2010 – 2012, έως και την περίοδο 30.09.2013:
Με την µέθοδο της ολικής ενοποίησης περιλαµβάνονται οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις:

Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή
30.09.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
ARCAT AEBE
100,00%
100,00%
ARCAT B.E. – B. ΠΡΩΪΟΣ ΑΕΒΕ
60,00%
ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.
51%
51%
51,00%
51,00%
ΑΤΗΕΝΑ ROMANIA SRL
100%
100%
100,00%
100,00%
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
99%
99%
99,00%
99,00%
ATHENA LIBYA
65%
65%
65,00%
65,00%
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Επωνυµία

Με την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης περιλαµβάνονται οι κάτωθι κοινοπραξίες:
Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή
Επωνυµία
30.09.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL - ΑΤΤΙΚΑΤ
34,0%
34,0%
34,0%
34,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE
46,875%
46,875%
46,875%
46,875%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
50,0%
50,0%
50,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
K/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.-ΚΩΝ.-ΤΣΑΜΠΡΑΣ
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.-ΘΕΜ-PASS.28,0%
28,0%
28,0%
28,0%
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κ/Ξ ΑΘ. - ΘΕΜ. - ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟΡΑΒΙΑ)
60,0%
60,0%
60,0%
60,0%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)
26,0%
26,0%
26,0%
26,0%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ ΑΕ
55,0%
55,0%
55,0%
Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
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Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ)
K/Ξ ΘΕΜ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΝΙ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α403)
Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΟΤΖΗΣ
(ΙΚΑΡΟΣ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (MPC)
ΚΞ ∆Ω∆ΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Κ/ΞΙΑ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΛΘ - Α1
Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
Κ/Ξ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΡΑΪΟΒΑ)
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΑΘΗΝΑ(ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ)
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜ. (ΧΛΟΟΤ.ΟΑΚΑ)
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΤΣΗΣ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ)
ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ (IBC)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑΜΕΤΣΟΒΟ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - J&P ΑΒΑΞ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS ΑΕ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α425)
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Β΄ΦΑΣΗ)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-417)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ)
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α435)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α438)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α437)
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ Φ8781
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ∆8642
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ-ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Α440)
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-275)
Κ/Ξ TSO - ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 – ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ∆.ΣΙΡ∆ΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ
Κ/Ξ ΠΡΟΕΤ ΑΕ – ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΓΚΟΥΝΤΑΣ/ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛ.
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
(ΦΛΟΙΣΒΟΣ)
Κ/Ξ ΚΩΝ.-ΑΘ.Ε∆ΡΑΣΗ-∆ΟΜΙΚΗ (ΑΓ.ΚΟΣ.)
Κ/Ξ ΚΩΝ/∆ΗΣ-ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ Α΄)
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ – ΑΚΤΩΡ (ΛΑΣΠΗ)
Κ/Ξ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ)
Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΕΤ – ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ

7,74%
33,33%
26,67%
33,33%

7,74%
33,33%
26,67%
33,33%

7,74%
33,33%
26,67%
33,33%

7,74%
33,33%
26,67%
33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

70,0%
22,5%
50,0%
50,0%
16,5%
35,0%
37,5%
29,0%
50,0%
21,1%
40,0%
25,0%
50,0%
33,33%

70,0%
22,5%
50,0%
50,0%
55,56%
16,5%
35,0%
37,5%
29,0%
50,0%
21,1%
40,0%
25,0%
50,0%
33,33%
33,33%

70,0%
22,5%
50,0%
50,0%
55,56%
16,5%
35,0%
37,5%
29,0%
50,0%
21,1%
40,0%
25,0%
50,0%
33,33%
33,33%

70,0%
22,5%
50,0%
50,0%
55,56%
16,5%
35,0%
37,5%
29,0%
50,0%
21,1%
40,0%
25,0%
50,0%
33,33%
33,33%

26,0%

26,0%

26,0%

26,0%

37,5%

37,5%

37,5%

37,5%

50,0%
99,0%
50,0%
50,0%
50,0%
70,0%
50,0%
5,0%
4,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%

50,0%
99,0%
50,0%
50,0%
50,0%
70,0%
50,0%
5,0%
4,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%

50,0%
99,0%
50,0%
50,0%
50,0%
70,0%
50,0%
5,0%
4,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%

50,0%
99,0%
50,0%
50,0%
50,0%
70,0%
50,0%
5,0%
4,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%

48,0%

48,0%

48,0%

48,0%

35,0%
22,95% *
25,5% *
15,3% *
15,3% *
25,5% *
-

35,0%
22,95% *
25,5% *
15,3% *
15,3% *
25,5% *
-

35,0%
22,95% *
25,5% *
15,3% *
15,3% *
-

35,0%
22,95% *
25,5% *
50,0% *
70,0%

-

-

-

66,67%

-

-

-

25,0%
50,0%
50,0%
50,0%
25,50% *
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
* Έµµεση Συµµετοχή
Με την µέθοδο της καθαρής θέσης περιλαµβάνονται οι κάτωθι συγγενείς εταιρείες:
Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή
Επωνυµία
30.09.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε.
24,642%
24,642%
24,642%
24,642%
ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ & Τ.Ε.
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
45,00%
45,00%
45,00%
45,00%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΘΗΝΑ –ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
ATHENA EMIRATES LLC
49,00%
49,00%
49,00%
49,00%
ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ. ΟΛΠ ΑΕ
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
SC ECO SA
24,409%
24,409%
24,409%
24,409%
ΣΥ.ΠΡΟ. ΑΒΕΕ
25,00%
25,00%
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Η διακοπή της πλήρους ενοποίησης των θυγατρικών AΡΚAT B.E. – B. ΠΡΩΪΟΣ ΑΕΒΕ και ΑΡΚΑΤ ΑΕ στα
έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα, οφείλεται στην κατ’ αρχήν µεταξύ τους συγχώνευση το 2011 και εν
συνεχεία την συγχώνευση της ΑΡΚΑΤ ΑΕ δια απορροφήσεως από την Εταιρεία το 2012. Εντός του Α’
εξαµήνου 2013, η «ΑΘΗΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ» λύθηκε λόγω λήξης του αντικειµένου για το οποίο είχε
συσταθεί. Οι λοιπές θυγατρικές δεν παρουσιάζουν µεταβολές στο υπό εξέταση διάστηµα.
Οι κοινοπραξίες που ενοποιούνται µε την αναλογική µέθοδο αφορούν σε κοινοπρακτικά σχήµατα για την
εκτέλεση συγκεκριµένων έργων. Με το πέρας των εργασιών και το κλείσιµο των φορολογικών τους
στοιχείων, οι κοινοπραξίες αυτές λύονται και παύουν να ενοποιούνται. Αντίστοιχα, η έναρξη ενοποίησης
νέων κοινοπραξιών προκύπτει όταν συστήνονται νέες κοινοπραξίες λόγω ανάληψης νέων έργων µε
κοινοπρακτική µορφή.
Μεταξύ των συγγενών εταιρειών που ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, η µόνη µεταβολή
στην υπό εξέταση περίοδο αφορά στην παύση της ενοποίησης της ΣΥ.ΠΡΟ. ΑΒΕΕ, λόγω πώλησης της
συµµετοχής από την Εταιρία εντός του 2012.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας, δεν περιλαµβάνονται θυγατρικές εταιρίες των οποίων η λογιστική αξία (book value)
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου ή συµβάλλουν κατά 10%
τουλάχιστον στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ή ζηµίες του Οµίλου.

3.7 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2010 – 2012 και περιόδων 01.0130.09.2013 και 01.01-30.09.2012
Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα προέρχονται από τις
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα ενοποιηµένα στοιχεία των χρήσεων
2012 και 2011, από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα ενοποιηµένα
στοιχεία της χρήσεως 2010, και από τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδων
01.01-30.09.2013 και 01.01-30.09.2012.
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3.7.1 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων χρήσεων 2010 – 2012
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων του Οµίλου για τις
χρήσεις 2010 - 2012:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ποσά σε €
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Επενδυτικά Αποτελέσµατα
Εσοδα απο κοινοπρακτική εκτέλεση έργων
Ζηµία από αποτίµηση Χρηµ/κων στοιχείων
Αποτελέσµατα απο Αναπρ/γή Επενδύσεων σε
ακίνητα
Αποτέλεσµα από πώληση Χρηµ/κων στοιχείων
Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων
Αποτέλεσµα απορρόφησης θυγατρικής
Έσοδα από µερίσµατα
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανεµηµένα σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των
οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του εξωτερικού
Αποθεµατικό απο Αναπροσαρµογή Συµµετοχών σε
Εύλογη Αξία
Φόρος εισοδήµατος στοιχείων των λοιπών
συνολικών εσόδων
Αποτελέσµατα απορρόφησης θυγατρικών
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Αποδιδόµενα σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

2012
102.273.651
(99.094.643)
3.179.008
589.175
(5.288.373)
(211.797)
(1.240.192)

2011
113.896.993
(116.351.036)
(2.454.044)
953.903
(6.724.751)
(500.175)
(2.816.749)

2010
167.341.042
152.614.379
14.726.663
898.256
(5.789.754)
(610.486)
(1.572.401)

(2.972.180) (11.541.816)

7.652.278

(4.943.836)
203.898
417.552
0
0

(7.886.074)
796.478
(155.688)
0
0

(4.555.642)
184.336
(91.259)
0
0

0

(100.000)

(100.000)

(448.340)
9.195.061
(82.914)
(28.416)
(638.139)
0
708.188
868.007
(7.755.771) (8.852.448)
(2.159.979) (1.821.094)
(9.915.750) (10.673.542)

0
(2.662)
0
1.243.309
4.330.361
(4.185.959)
144.402

(9.789.430)
(126.320)

(10.328.072)
(345.470)

279.212
(134.810)

2.022.818

330.798

80.488

(5.511.960)

(35.910.385)

(10.874.014)

1.102.392

7.182.077

2.240.714

0
0
(2.386.750) (28.397.510)

0
(8.552.812)

(12.302.500) (39.071.052)

(8.408.410)

(12.170.511)

(38.725.582)

(8.273.600)

(131.989)

(345.470)

(134.810)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και
18.532.556
6.748.663 (3.412.997)
Αποσβέσεων
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών
49.152.904
49.152.904
49.152.904
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Ανάλυση Κύκλου Εργασιών και Αποτελεσµάτων του Οµίλου
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών και των
αποτελεσµάτων του Οµίλου για τις χρήσεις 2010 - 2012:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευές
Παραχωρήσεις
Λοιπές
Σύνολο
∆ραστηριότητες

ποσά σε €

2012
Καθαρές Πωλήσεις *
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

100.100.163
77.069.679
1.913.217
0
21.117.267

0
0
0
0
0

2.173.488
372.105
0,00
1.801.383
0

102.273.651
77.441.785
1.913.217
1.801.383
21.117.267

Μικτό Κέρδος
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

2.885.535
846.149
300.234
0
1.739.152
0

0
0
0
0
0
0

293.473
234.370
0
55.538
0
3.565

3.179.008
1.080.519
300.234
55.538
1.739.152
3.565

Κέρδη Εκµετάλλευσης
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

(3.191.994)
(4.011.381)
(165.351)
0
993.462
(8.724)

0
0
0
0
0
0

219.814
184.833
0
29.914
0
5.067

(2.972.180)
(3.826.548)
(165.351)
29.914
993.462
(3.657)

Κέρδη Κατανεµηµένα
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

(3.192.339)
(4.011.726)
(165.351)
0
993.462
(8.724)

708.188
708.188
0
0
0
0

137.246
102.264
0
29.914
0
5.067

(2.346.905)
(3.201.274)
(165.351)
29.914
993.462
(3.657)

Καθαρές Πωλήσεις *
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ARCAT AEBE
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

112.111.474
76.380.244
1.757.184
0
0
34.020.145
(46.100)

0
0
0
0
0
0
0

1.785.518
568.159
0
680.282
537.077
0
0

113.896.993
76.948.403
1.757.184
680.282
537.077
34.020.145
(46.100)

Μικτό Κέρδος
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ARCAT AEBE
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

(2.963.682)
(3.188.047)
(145.568)
0
0
471.614
(101.681)

0
0
0
0
0
0
0

509.638
333.152
0
162.177
14.309
0
0

(2.454.044)
(2.854.894)
(145.568)
162.177
14.309
471.614
(101.681)

(11.043.574)
(9.604.150)
(562.997)

0
00
0

(498.243)
266.885
0

(11.541.816)
(9.337.265)
(562.997)

2011

Κέρδη Εκµετάλλευσης
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
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ARCAT AEBE
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

0
0
(774.745)
(101.681)

0
0
0
0

(776.873)
11.365
0
380

(776.873)
11.365
(774.745)
(101.301)

Κέρδη Κατανεµηµένα
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ARCAT AEBE
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

(11.144.837)
(9.705.413)
(562.997)
0
0
(774.745)
(101.681)

868.007
868.007
0
0
0
0
0

(425.395)
339.732
0
(776.873)
11.365
0
380

(10.702.225)
(8.497.674)
(562.997)
(776.873)
11.365
(774.745)
(101.301)

Καθαρές Πωλήσεις *
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ARCAT AEBE
ARCAT ΒΕ-ΠΡΩΪΟΣ ΑΕΒΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

161.211.886
110.749.038
4.079.925
0
0
45.644.094
738.829

0
0
0
0
0
0
0

6.129.156
4.750.505
0
518.857
859.794
0
0

167.341.042
115.499.543
4.079.925
518.857
859.794
45.644.094
738.829

Μικτό Κέρδος
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ARCAT AEBE
ARCAT ΒΕ-ΠΡΩΪΟΣ ΑΕΒΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

11.564.388
7.539.454
318.071
0
0
3.312.992
393.870

0
0
0
0
0
0
0

3.162.275
2.726.122
0
209.570
226.584
0
0

14.726.663
10.265.576
318.071
209.570
226.584
3.312.992
393.870

5.540.300
2.652.994
(16.831)
0
0
0
2.567.559
336.578

0
0
0
0
0
0
0
0

2.111.978
2.599.991
0
(196.528)
(290.179)
(1.805)
0
499

7.652.278
5.252.985
(16.831)
(196.528)
(290.179)
(1.805)
2.567.559
337.077

2010

Κέρδη Εκµετάλλευσης
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ARCAT AEBE
ARCAT ΒΕ-ΠΡΩΪΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κέρδη Κατανεµηµένα
5.508.768
1.137.101
2.247.056
8.892.925
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
2.621.462
1.137.101
2.822.669
6.581.232
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
(16.831)
0
0
(16.831)
ARCAT AEBE
0
0
(196.528)
(196.528)
ARCAT ΒΕ-ΠΡΩΪΟΣ ΑΕΒΕ
0
0
(290.179)
(290.179)
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
0
0
(1.805)
(1.805)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
2.567.559
0
0
2.567.559
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
336.578
0
(87.101)
249.477
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
* Καθαρές Πωλήσεις = Πωλήσεις µετά την αφαίρεση τυχόν ενδοοµιλικών συναλλαγών
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Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά την εξεταζόµενη τριετή περίοδο παρουσιάζει πτωτική πορεία λόγω
της κάµψης της κατασκευαστικής αγοράς στην Ελλάδα, ως συνέπεια της γενικευµένης οικονοµικής
κρίσης.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ* ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2012
2011
2010
Κατασκευές
100.100.163
112.111.474
161.211.886
Παραχωρήσεις
0
0
0
Λοιπές ∆ραστηριότητες
2.173.488
1.785.518
6.129.156
Σύνολο
102.273.651
113.896.993
167.341.042
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

* Κύκλος Εργασιών µετά την αφαίρεση τυχόν ενδοοµιλικών συναλλαγών
Κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρατηρείται σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας
κυρίως λόγω της πτώσης της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς, που αποτελεί και τη βασική πηγή
εσόδων της Εταιρίας. Το µεγαλύτερο µέρος της µείωσης παρατηρείται µεταξύ 2010 και 2011,
δεδοµένου ότι τα προβλήµατα από την οικονοµική κρίση επηρέασαν άµεσα την εγχώρια
κατασκευαστική αγορά, και παράλληλα διεκόπη η εκτέλεση των έργων παραχώρησης στους βασικούς
οδικούς άξονες της χώρας, στους οποίους συµµετέχει και η Εταιρία.
Μικτό Κέρδος – Μικτό Περιθώριο Κέρδους – Κόστος Πωλήσεων
Το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο για την τριετία 2010-2012 διαµορφώθηκε
ως εξής:
Ενοποιηµένο Κόστος Πωληθέντων
ποσά σε €
2012
2011
2010
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
27.633.369
31.551.659
36.890.830
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
18.968.327
24.338.243
29.897.946
Συνταξιοδοτικές παροχές
11.750
0
67.868
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
23.855.714
30.662.263
41.981.860
Παροχές τρίτων
8.800.158
15.245.136
19.004.344
Φόροι – τέλη
1.730.302
1.636.603
2.337.063
∆ιάφορα έξοδα
3.357.791
664.143
4.276.526
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών έργων
2.741.771
3.003.733
4.011.429
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
9.584.625
7.640.076
10.633.341
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
2.479
28.494
65.042
Προβλέψεις
2.408.358
1.580.684
3.448.131
Σύνολο
99.094.643
116.351.036
152.614.379
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο για την τριετία 2010-2012 παρουσιάζει
φυσιολογική µείωση σε αντιστοιχία µε την πτώση του κύκλου εργασιών. Η µείωση του κόστους
πωληθέντων έως ένα βαθµό αντικατοπτρίζει την συνεχή προσπάθεια της Εταιρίας για ορθή τιµολόγηση
των διεκδικούµενων έργων µέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Υπάρχει όµως και µία σειρά από παράγοντες οι οποίοι δεν µπορούν να ελεγχθούν από την
Εταιρία, όπως είναι τα έξοδα για τις απαραίτητες αµοιβές τρίτων που εµπλέκονται στην υποστήριξη των
έργων, τα τραπεζικά έξοδα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, και οι αποσβέσεις παγίων µε βάση
διεθνείς κανόνες λογιστικής.
Εξοδα ∆ιοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο για την τριετία 2010-2012 διαµορφώθηκαν ως
εξής:
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Ενοποιηµένα Έξοδα ∆ιοίκησης
2012
2011
2010
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
0
0
0
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
1.875.472
2.158.098
1.396.718
Συνταξιοδοτικές παροχές
0
0
0
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
833.802
1.449.585
1.333.797
Παροχές τρίτων
1.490.637
1.626.488
1.811.256
Φόροι – τέλη
282.364
343.402
257.969
∆ιάφορα έξοδα
404.963
745.857
862.150
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών έργων
0
0
0
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
80.952
387.489
113.104
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
29.392
12.970
9.826
Προβλέψεις
290.791
861
4.934
Σύνολο
5.288.373
6.724.751
5.789.754
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Τα ενοποιηµένα έξοδα διοίκησης της Εταιρίας παρουσιάζουν σχετικά µεγάλη διακύµανση κατά την υπό
εξέταση τριετία. Σε εξέλιξη βρίσκεται µία προσπάθεια περιστολής συγκεκριµένων διοικητικών δαπανών
στα πλαίσια της γενικότερης εξοικονίµισης πόρων, όπως για παράδειγµα των εξόδων για αµοιβές και
παροχές τρίτων. Παράλληλα διενεργούνται σηµαντικές προβλέψεις και αποσβέσεις λειτουργικών παγίων.
Εξοδα ∆ιάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο για την τριετία 2010-2012 διαµορφώθηκαν ως
εξής:
Ενοποιηµένα Έξοδα ∆ιάθεσης
2012
2011
2010
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
0
0
96
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
36.295
231.943
344.899
Συνταξιοδοτικές παροχές
0
0
0
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
104.069
47.110
77.109
Παροχές τρίτων
19.730
102.622
51.435
Φόροι – τέλη
3.645
17.040
8.715
∆ιάφορα έξοδα
19.566
38.750
55.854
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών έργων
5.097
2.219
9.958
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
22.565
59.060
57.431
Αποσβέσεις άϋλων παγίων
830
730
1.533
Προβλέψεις
0
701
3.458
Σύνολο
211.797
500.175
610.486
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Τα ενοποιηµένα έξοδα διάθεσης της Εταιρίας παρουσιάζουν έντονα πτωτική πορεία κατά την υπό
εξέταση τριετία κυρίως επειδή έχει περιοριστεί ο όγκος των εργασιών σε ότι αφορά στην υποβολή
προσφορών σε διαγωνιστικές διαδικασίες για νέα έργα. Ταυτόχρονα όµως, η Εταιρία καταβάλει σοβαρή
προσπάθεια εξορθολογισµού του κόστους προσωπικού µε την εσωτερική αναδιάταξη του στελεχιακού
δυναµικού του Οµίλου.
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα – Έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα & έξοδα της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο για την τριετία 2010-2012
διαµορφώθηκαν ως εξής:
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Ενοποιηµένα Λειτουργικά Έσοδα - Εξοδα
2012
2011
2010
Έσοδα από Ενοίκια
423.747
6.600
6.600
Κέρδος πώλησης µε επαναµίσθωση
6.725
6.725
(sale & leaseback)
4.484
Κέρδη από πώληση παγίων
333.112
90.482
21.347
Προβλέψεις για υποτίµηση συµµετοχών
0
0
0
Ζηµιά από πώληση παγίων
(343.790)
(259.495)
(125.931)
Σύνολο
417.552
(155.688)
(91.259)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της Εταιρίας σε ενοποιηµένη βάση παρουσιάζουν σηµαντική ανάκαµψη το
2012 έναντι των προηγούµενων ετών, καθώς υπήρξε σηµαντική ενίσχυση των εσόδων από ενοίκια και
παράλληλα ισοσκελίστηκε το οικονοµικό αποτέλεσµα από την πώληση παγίων, το οποίο ήταν αρνητικό
το 2010 και το 2011.
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα - Έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της Εταιρίας σε ενοποιηµένη βάση για τις χρήσεις 2010 – 2012
αναλύονται ως εξής:

ποσά σε €

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα - Έξοδα
2012

Έσοδα τόκων από:
Καταθέσεις Τραπεζών
Έσοδα τόκων κοινοπραξιών
Έσοδα από τόκους οµολογιών
Σύνολο Πιστωτικών Τόκων
Έξοδα τόκων από:
Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο Χρεωστικών Τόκων
Εσοδα απο Μερίσµατα:
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
Σύνολο Εσόδων από Μερίσµατα

2011

2010

4.745
44.831
154.322
203.898

67.710
177.723
551.045
796.478

97.441
86.895
0
84.336

7.050

10.065

19.089

3.943.957
14.084
959.706
19.040
4.943.836

7.007.517
32.256
825.537
10.699
7.886.074

4.420.455
19.138
0
96.960
4.555.642

620.106
88.082
0
0
708.188

747.775
120.232
0
0
868.007

1.003.113
118.470
106.207
15.519

1.243.309

Καθαρά Χρηµατοοικοοµικά Έσοδα / (Έξοδα)
(4.031.750)
(6.221.589) (3.227.997)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρίας παρουσιάζουν µείωση κατά την τριετία 2010-2012
κυρίως λόγω της σηµαντικής κάµψης του βραχυπρόθεσµου και του µακροπρόθεσµου δανεισµού
προχωρώντας στην πώληση διαφόρων συµµετοχών, και παράλληλα κάνοντας προσεκτική
διαπραγµάτευση των όρων συνεργασίας µε το τραπεζικό σύστηµα.
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Φόρος Εισοδήµατος
Η φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ενοποιηµένη βάση για τις χρήσεις 2010 – 2012 αναλύονται
ως εξής:
Φόρος Εισοδήµατος
2012
2011
2010
Φόρος χρήσης
(506.520)
(282.245)
(336.133)
Αναβαλλόµενος φόρος
(1.660.762)
(1.528.573)
(2.875.269)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
0
(8.786)
(785.931)
Μη ενσ. στο λειτ. Κόστος Φόροι
(10.086)
(1.490)
0
Έκτακτη Εισφορά Ν.3845/10
17.390
0
(188.626)
Σύνολο
(2.159.979) (1.821.094) (4.185.959)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Η Εταιρία επιβαρύνεται µε σηµαντικούς φόρους κατά την υπό εξέταση τριετία καθώς η ακολουθούµενη
δηµοσιονοµική πολιτική στοχεύει στην κάλυψη των δηµοσίων εξόδων χωρίς να εξετάζεται η
αναπτυξιακή διάσταση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονοµίας. Στα πλαίσια
αυτά, έχουν επιβληθεί έκτακτοι φόροι και υπάρχει ένα ασφυκτικό πλαίσιο φοροδοτικών µηχανισµών και
ελέγχων. Η Εταιρία καλύπτει τις φορολογικές υποχρεώσεις της και έχει ενηµερότητα σε κάθε
φορολογικό έλεγχο.
Αποτελέσµατα µετά από Φόρους
Το καθαρό αποτέλεσµα της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο έχει παρουσιάσει σηµαντική κάµψη κατά
τις χρήσεις 2010 – 2012, αντικατοπτρίζοντας τη σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών και την
επιδείνωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στη χώρα µας. Από κερδοφορία ύψους €0,1 εκατοµµυρίων το
2010, το καθαρό αποτέλεσµα των µετόχων της Εταιρίας µετά την αφαίρεση της φορολογίας
εισοδήµατος και των δικαιωµάτων µειοψηφίας µειώθηκε σε ζηµία ύψους €10,3 εκατοµµυρίων το 2011
και σηµείωσε ελαφρά µόνο βελτίωση σε ζηµία €9,9 εκατοµµυρίων το 2012.

3.7.2 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες οικονοµικής θέσης χρήσεων 2010 – 2012
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των ισολογισµών του Οµίλου για τις
χρήσεις 2010 - 2012:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς
πώληση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις απο κατασκευαστικά συµβόλαια
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις
Απαιτήσεις απο κοινοπραξίες
Λοιπές Απαιτήσεις

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

51.776.814
39.083
0
3.806.749

62.914.513
47.092
0
4.472.507

68.326.056
72.971
0
4.479.875

28.447.948

32.147.006

75.862.876

3.082.995
382.119
87.535.707

3.082.995
585.707
103.249.821

3.182.995
2.075.931
154.000.705

5.481.723
67.679.089

6.098.285
64.554.372

10.963.854
69.903.633

49.564.801

46.635.894

61.294.545

0
38.752.302

0
43.328.472

0
42.293.212
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Αποθεµατικά κεφάλαια
Ιδιες µετοχές
Αποτελέσµατα εις νέο
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσµες Οµολογιακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

17.253.986
178.731.901

25.016.396
185.633.419

10.828.960
195.284.204

266.267.608

288.883.239

349.284.909

39.322.323
29.287.512
13.688.021
9.325.761
0
(35.028.269)
(323.942)
56.271.406
210.596
56.482.002

39.322.323
29.287.512
18.097.590
7.426.224
0
(23.339.303)
(2.352.429)
68.441.917
342.585
68.784.502

39.322.323
29.287.512
46.825.898
7.426.224
0
(13.143.511)
(2.677.237)
107.041.209
667.697
107.708.906

12.561.262

11.949.509

17.558.796

2.488.477

2.354.417

2.912.242

3.500.000
6.137.348
779.707
8.021
25.474.815

7.500.000
13.253.277
441.533
3.478
35.502.214

31.000.000
17.314.769
2.813.839
355.528
71.935.174

60.287.540
1.194.984
37.444.479

59.826.477
2.053.163
46.516.995

72.977.779
3.528.846
56.578.006

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόµενη χρήση
Υποχρεώσεις πρός κοινοπραξίες
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

10.200.160

10.122.366

14.093.062

0
75.183.628
184.310.791

0
66.077.522
184.596.523

0
22.463.135
169.640.828

Σύνολο Υποχρεώσεων

209.785.606

220.098.737

241.576.002

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
349.284.909
266.267.608 288.883.239
Υποχρεώσεων
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Ενσώµατα Πάγια
Το υπόλοιπο του ενοποιηµένου λογαριασµού των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων και των επενδύσεων
σε ακίνητα της Εταιρίας στα τέλη των χρήσεων 2010, 2011 και 2012 διαµορφώθηκε ως εξής:
Ενσώµατα Πάγια
2012

ποσά σε €
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο προηγ.χρήσης
Προσθήκες περιόδου
Λοιπές µεταβολές περιόδου
(Συναλ.διαφορές κλπ)

2011

2010

132.097.415
417.117

131.020.334
2.911.919

118.862.446
10.211.857

(933.891)

2.060.294

4.463.448
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Πωλήσεις περιόδου
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο προηγ.χρήσης
Αποσβέσεις περιόδου
Λοιπές µεταβολές περιόδου
(Συναλ.διαφορές κλπ)
Πωλήσεις περιόδου
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

(5.633.598)
125.947.044

(3.895.132)
132.097.415

(2.517.417)
131.020.334

(69.182.902)
(9.688.142)

(62.694.278)
(8.086.625)

(51.378.935)
(10.803.876)

759.650

(858.991

(1.308.481)

3.941.164
(74.170.230)

2.456.992
(69.182.902)

797.014
(62.694.278)

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
51.776.814
62.914.513
68.326.056
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Η Εταιρία κατά την εξεταζόµενη τριετία 2010-2012 δεν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις σε ακίνητα και
ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια, δεδοµένης της περιστολής των αναγκών λόγω του µειωµένου όγκου
δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, το υπόλοιπο της αναπόσβεστης αξίας των εσνώµατων παγίων
στοιχείων του ενεργητικού της παρουσιάζει συνεχή µείωση.
Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες
Το υπόλοιπο του ενοποιηµένου λογαριασµού των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες Εταιρίας στα τέλη
των χρήσεων 2010, 2011 και 2012 διαµορφώθηκε ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
2012
2011
2010
Αρχή περιόδου
4.472.507
4.479.875
4.390.377
Λογισµός Αποτελέσµατος Συγγενών
(82.914)
(28.416)
(2.662)
Αντιλογισµός Εισπραχθέντων Μερισµάτων
0
(8.760)
(78.840)
Προσθήκες
0
29.808
171.000
Πωλήσεις/ διαγραφές/ Υποτίµηση
(582.845)
0
0
Υπόλοιπο λήξεως
3.806.749
4.472.507
4.479.875
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Στη διάρκεια του 2012 η Εταιρία προέβη σε πώληση του ποσοστού που κατείχε στην εταιρεία
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΒΕ». Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.09.2013, η Εταιρεία
συµµετείχε κατά το ποσοστό της συµµετοχής της (30%) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας «ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ. ΟΛΠ ΑΕ» µε το ποσό των €59.940 ενώ επίσης προέβη σε
πώληση του ποσοστού συµµετοχής της στην εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ» και προέκυψε κέρδος
€7.179.359,18 σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας.
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα για Πώληση
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου και της Εταιρείας αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και
ταξινοµούνται σε τρία επίπεδα, ανάλογα µε την ποιότητα των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για
την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους και τον κίνδυνο ρευστότητας. Το υπόλοιπο του ενοποιηµένου
λογαριασµού της Εταρίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση στα τέλη των
χρήσεων 2010, 2011 και 2012 διαµορφώθηκε ως εξής:
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς πώληση
2012
2011
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
32.147.006
75.862.876
Προσθήκες
- Συµµετοχή σε µετοχικό κεφάλαιο
1.747.690
3.960

ποσά σε €
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79.567.460
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- Συµµετοχή σε ΧΣΕ
65.212
92.774
7.481.607
Πωλήσεις/ διαγραφές
0
(28.035.244)
(726.177)
Προσαρµογή σε εύλογη αξία
-5.511.960
(15.777.361)
(10.874.014)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου
28.447.948
32.147.006
75.862.876
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Επωνυµία

Ποσοστό
συµµετοχής
11,00%
7,886%
8,808%
0,76%
5,00%
18,00%
18,00%
3,00%
3,00%
3,00%

ΤΥΕ ΜΕΓ.ΜΟΥΣ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΛΙΞ ΑΤΕ
ΓΕΦΥΡΑ SA
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
INTERNATIONAL COMMERCIAL BLACK SEA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
LEMESOS MARINA LTD
LEMESOS MARINA ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤ. ΑΕ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Ποσό (€)
30.09.2013
17.317,62
0,00
1.184.908,66
177.254,52
4.408.650,90
1.911.833,25
1.783.422,18
4.040.730,63
886.733,04
21.000,00
14.431.850,80

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς πώληση
ποσά σε €
2012
2011
2010
Επίπεδο 1
0
0
0
Επίπεδο 2
0
0
0
Επίπεδο 3
28.447.948
32.147.006
75.862.876
Σύνολο
28.447.948
32.147.006
75.862.876
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σηµείωση
Επίπεδο 1: είναι οι τιµές (χωρίς προσαρµογές) ενεργούς αγοράς
Επίπεδο 2: πρόκειται για τα δεδοµένα που είναι άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµα (observable) και
αφορούν τα στοιχεία προς αποτίµηση (στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται τα στοιχεία του
επιπέδου 1)
Επίπεδο 3: είναι δεδοµένα τα οποία προκύπτουν από εκτιµήσεις της ίδιας της επιχείρησης καθώς δεν
υπάρχουν παρατηρήσιµα δεδοµένα στην αγορά
Το σύνολο της συµµετοχής της Εταιρίας σε τρία αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα έχει ενεχυριαστεί από τις
δανειοδότριες τράπεζες για τα συγκεκριµένα έργα.
Οι σηµαντικότερες µεταβολές, κατά την διάρκεια του 2012 αναλύονται ως εξής:
• Στα πλαίσια της µείωσης των τραπεζικών της δανείων, η εταιρεία προέβη σε µεταβίβαση όλων των
µετοχών που κατείχε στην εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΒΕ». Από την παραπάνω
µεταβίβαση προέκυψε ζηµία ποσού € 448.340,35.
• Το σύνολο των επενδύσεων έχουν αποτιµηθεί σε εύλογες αξίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π
39. Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας των συµµετοχών βασίστηκε στο µοντέλο αποτίµησης των
προεξοφληµένων µελλοντικών καθαρών ταµειακών ροών. Η αξία της εκάστοτε επένδυσης
προσδιορίστηκε βάσει των αναµενόµενων µελλοντικών καθαρών ταµειακών ροών κατά το χρονικό
ορίζοντα της επένδυσης. Οι εν λόγω ροές προεξοφλήθηκαν σε παρούσες αξίες µε επιτόκιο 7%, τα οποία
αντικατοπτρίζουν το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital – WACC) της
Εταιρείας για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
• Κατά την χρήση 2012 προέκυψε ζηµιά από την αποτίµηση της συµµετοχής της εταιρείας στην
«ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε.» ποσού € 1.347.653,33 η οποία καταχωρήθηκε στο κονδύλι «Ζηµιά από
αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων».
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Η Εταιρία την 31.12.2012 συµµετέχει σε εταιρείες παραχώρησης (ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, LIMASSOL
MARINA LTD), µε δύο τρόπους: µέσω της συµµετοχής της στο µετοχικό τους κεφάλαιο και µέσω της
συµµετοχής της στα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού (ΧΣΕ) Κατώτερης Εξασφάλισης
(Subordinated Debt) που εκδίδονται από τις εταιρείες παραχώρησης.
Τα ΧΣΕ ταξινοµούνται και λογιστικοποιούνται βάσει του ∆ΛΠ 39, ως Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
∆ιαθέσιµα προς Πώληση (Καθαρή Επένδυση σε Εταιρείες Παραχώρησης). Τα Χρηµατοοικονοµικά
Στοιχεία της Επένδυσης αποτιµούνται µαζί µε την συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών
παραχώρησης στην Εύλογη Αξία (µέθοδος της Παρούσας Αξίας). Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής (Αξία
κτήσης) και Εύλογης Αξίας αναγνωρίζεται κατευθείαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της Εταιρείας (δηλ.
Καθαρή Θέση).
Αποθέµατα
Το υπόλοιπο του ενοποιηµένου λογαριασµού των αποθεµάτων της Εταιρίας στα τέλη των χρήσεων
2010, 2011 και 2012 διαµορφώθηκε ως εξής:
Αποθέµατα
2012
2011
2010
Εµπορεύµατα
1.838.177
1.838.177
2.131.395
Πρώτες Ύλες
1.869.521
2.511.697
3.138.859
Κτίρια υπό κατασκευή
1.306.593
1.306.593
1.306.593
Αναλώσιµα Υλικά
58.027
67.235
103.747
Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας
1.041
8.666
13.104
Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες Κοινοπραξιών
408.365
365.917
4.270.156
Καθαρή λογιστική αξία
5.481.723
6.098.285
10.963.854
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Η µείωση της δραστηριότητας της Εταιρίας και των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει κατά την
τριετία 2010-2012, όπως εκφράζεται από το πλήθος των εκτελούµενων έργων και τον κύκλο εργασιών,
έχει αντιµετωπιστεί από τη διοίκηση µε αυξηµένη ανάλωση και περιορισµένη αντικατάσταση των
αποθεµάτων σε υλικά και πρώτες ύλες. Ως συνέπεια, το υπόλοιπο του λογαριασµού των αποθεµάτων
της Εταιρίας καταγράφει πτωτική πορεία κατά την παραπάνω περίοδο.
Εµπορικές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του ενοποιηµένου λογαριασµού των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρίας στα τέλη των
χρήσεων 2010, 2011 και 2012 διαµορφώθηκε ως εξής:
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
2012
2011
2010
Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός)
33.505.261
30.184.122
38.838.381
Πελάτες- λογαριασµός παρ/νων εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης
3.778.161
5.696.099
10.950.053
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
& Γραµµάτια Εισπρακτέα
805.659
378.234
836.444
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες & χρεώστες
0
196.513
409.777
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
(3.887.784)
(3.108.396)
(2.958.618)
Κοινοπραξίες (Πελάτες - επιταγές γραµµάτια)
15.363.504
13.289.322
13.218.508
Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από
Πελάτες
49.564.801
46.635.894
61.294.545
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Οι προβλέψεις αποµείωσης για εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
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Ενηλικίωση απαιτήσεων
2012
2011
2010
Λιγότερο από 3 µήνες
17.466.791
16.451.410
22.312.136
Μεταξύ 3 και 6 µηνών
9.292.734
14.440.051
22.375.617
Μεταξύ 6 µηνών και 9 µηνών
8.185.141
7.413.659
8.009.294
Μεταξύ 9 µηνών και 1 έτους
14.620.135
8.330.773
8.597.497
Σύνολο
49.564.801
46.635.894
61.294.545
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Οι προβλέψεις για τις απαιτήσεις από τους πελάτες αναλύονται ως ακολούθως:
Προβλέψεις απαιτήσεων από πελάτες
2012
2011
2010
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
3.108.396
2.958.618
3.068.618
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
0
0
(50.000)
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
779.388
149.778
160.000
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
3.887.784
3.108.396
2.958.618
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Η εξέλιξη του ενοποιηµένου λογαριασµού των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρίας στα τέλη των
χρήσεων 2010, 2011 και 2012 αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό την υποχώρηση του κύκλου εργασιών,
καθώς η Εταιρία επιτυγχάνει ένα υγιές ποσοτό εισπραξιµότητας των απαιτήσεών της. Η µείωση των
απαιτήσεων είναι άµεσα σχετιζόµενη µε την πτώση του υπολοίπου των οφειλών των πελατών και των
σχετικών εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί.
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του ενοποιηµένου λογαριασµού των λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρίας
στα τέλη των χρήσεων 2010, 2011 και 2012 διαµορφώθηκε ως εξής:
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις
2012
2011
2010
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων
1.261.313
2.264.643
1.183.324
Προκαταβολές για αγορά παγίων
0
0
9.760
Χρεώστες ∆ιάφοροι
30.644.909
31.362.099
27.241.399
Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης προκαταβολών &
397.277
620.651
424.940
πιστώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
1.190.613
1.764.011
2.797.772
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
(7.106.653)
(7.549.150)
(7.368.626)
Απαίτηση από Τόκους ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
3.956.463
3.956.463
3.956.463
Κοινοπραξίες - Προκαταβολές για αγορές
1.412.700
1.462.172
1.382.991
αποθεµάτων
Κοινοπραξίες - Χρεώστες & Λ/σµοί
9.043.289
11.735.016
6.212.643
διαχείρησης και προκαταβολών
Κοινοπραξίες - Εξοδα επόµενων χρήσεων
785.084
677.139
652.988
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων
38.752.302
43.328.472
42.293.212
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Οι προβλέψεις για τις ενοποιηµένες λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως
ακολούθως:
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Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµων Απαιτήσεων
2012
2011
2010
7.743.747
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
7.549.150
7.368.626
(24.880)
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
(117.503)
(258.194)
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
560.000
77.671
400.000
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
7.106.653
7.549.150
7.368.626
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας στην υπό εξέταση τριετία 2010-2012 δεν
παρουσιάζουν ιδιαίτερες µεταβολές στο σύνολό τους. Εξαίρεση αποτελεί η ελαφρά υποχώρηση κατά το
2012, η οποία σχετίζεται µε την µείωση των χρεωστών και των λογαριασµών διαχείρισης και
προκαταβολών των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρία, λόγω της γενικότερης πτώσης του
κύκλου εργασιών. Για τους παραπάνω λόγους, και οι προβλέψεις για τις ενοποιηµένες λοιπές
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά στην τριετία 2010-2012.
Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.09.2013, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε
και έλαβε επιπλέον προβλέψεις για αποµείωση των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων ποσού €3,9
εκατοµµυρίων. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων για την αποµείωση των παραπάνω απαιτήσεων
ανέρχεται πλέον στο ποσό των €10.734.033.
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Το υπόλοιπο του ενοποιηµένου λογαριασµού των χρηµατικών διαθεσίµων της Εταιρίας στα τέλη των
χρήσεων 2010, 2011 και 2012 διαµορφώθηκε ως εξής:
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
2012
2011
2010
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
198.231
99.568
247.654
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
14.050.919
20.414.856
6.033.346
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
4.501.972
4.547.960
3.004.835
κοινοπραξιών
Σύνολο
17.253.985
25.016.396
10.828.960
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Τα χρηµατικά διαθέσιµα της Εταιρίας σύµφωνα µε τα ενοποιηµένα στοιχεία για το κλείσιµο της χρήσης
την τριετία 2010 – 2012 παρουσιάζουν υψηλή διακύµανση που είναι συγκυριακή, καθώς στο τέλος του
έτους διευθετούνται πολλές υποχρεώσεις πληρωµών και ταυτόχρονα κλείνουν αρκετές απαιτήσεις για
εισπράξεις. Ο βασικός παράγων για τη διαµόρφωση του ύψους των ενοποιηµένων διαθεσίµων είναι ο
λογαριασµός καταθέσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της, καθώς τα ταµειακά διαθέσιµα των
κοινοπραξιών διατηρούνται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τα οποία επαρκούν για την εκτέλεση των
αναληφθέντων έργων και µόνο.
Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου των εταιρειών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ παρουσιάζουν σηµαντική πτώση κατά την
υπό εξέταση περίοδο, έχοντας µειωθεί από €107.708.906 στο τέλος του 2010, σε €68.784.502 στο
τέλος του 2011 και σε €56.482.002 στο τέλος του 2012. Η µείωση συνδέεται µε την αρνητική
αναπροσαρµογή των συµµετοχών σε εύλογη αξία ύψους περίπου 36 εκατοµµυρίων κατά τη χρήση του
2011, αλλά και τη ζηµία ύψους περίπου €5,5 εκατοµµυρίων από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του
Οµίλου διαθέσιµα προς πώληση που επιβάρυναν τη χρήση 2012, σε συνδυασµό µε τις υψηλές ζηµίες
των αποτελεσµάτων κατά τις χρήσης 2011 και 2012.
Σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, δηλαδή 2010-2012, το εκδοθέν, εγκεκριµένο και
καταβεβληµένο ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €39.322.323,20 διαιρούµενο
σε σαρανταεννέα εκατοµµύρια εκατό πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερεις (49.152.904) κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,80 η κάθε µία. Κατά την ίδια περίοδο, τα ίδια κεφάλαια της
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Εταιρίας περιλαµβάνουν και πλήρως καταβληθέν κεφαλαιακό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών σε
τιµή υπέρ το άρτιο ύψους €29.287.512.
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
& Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)
Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις από µακροπρόθεσµες συµβάσεις leasing
της Εταιρίας σε ενοποιηµένη βάση κατά τις ηµεροµηνίες αναφοράς για τις χρήσεις 2010-2012
αναλύονται ως ακολούθως:

ποσά σε €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ∆ΑΝΕΙAΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2012
2011
∆άνεια
(µε
Εγγυήσεις
και
3.500.000
7.500.000

2010
Οµολογιακά
31.000.000
εξασφαλίσεις)
Τραπεζικά ∆άνεια (χωρίς Εγγυήσεις και
5.422.083
12.483.428
16.496.267
Εξασφαλίσεις)
Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις
715.265
769.849
818.502
Σύνολο
9.637.348
20.753.277
48.314.769
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Επισηµαίνεται ότι για το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρίας έχει εγγυηθεί η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
ως µητρική εταιρεία.
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας σε ενοποιηµένη βάση είναι οι
εξής:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙAΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ποσά σε €
2012
2011
2010
1 έτος έως και 2 έτη
6.457.375
10.420.872
21.077.552
Μεταξύ 2 και 5 ετών
2.758.937
9.844.444
6.633.206
Πάνω από 5 έτη
421.036
487.961
604.011
Σύνολο
9.637.348
20.753.277
48.314.769
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Οι παρούσες αξίες του Οµίλου που αφορούν µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται ως εξής:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING
2012
2011
2010
Έως 1 έτος
54.730
51.673
49.803
Μεταξύ 2 και 5 ετών
232.528
222.220
214.490
Πάνω από 5 έτη
482.736
547.627
604.011
Σύνολο
769.995
821.522
868.304
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας παρουσιάζουν κατακόρυφη µείωση την τριετία
2010-2012 καθώς οι θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές επιτρέπουν την αποπληρωµή αυτών των
υποχρεώσεων προκειµένου να περιοριστεί η εξάρτηση από ξένα κεφάλαια.
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ενοποιηµένη βάση κατά τις ηµεροµηνίες
αναφοράς για τις χρήσεις 2010-2012 αναλύονται ως ακολούθως:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ∆ΑΝΕΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2012
2011
2010
Τραπεζικός δανεισµός
32.549.748
40.413.596
45.966.966
Τραπεζικός δανεισµός Κοινοπραξιών
4.840.000
6.051.726
10.561.237
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
54.730
51.673
49.803
Μακροπρόθεσµος
τραπεζικός
δανεισµός
10.200.160
10.122.366
14.093.062
πληρωτέος στην επόµενη χρήση
Σύνολο
47.644.638
56.639.361
70.671.068
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

ποσά σε €

Επισηµαίνεται ότι για το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρίας έχει εγγυηθεί η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
ως µητρική εταιρεία.
Αντίστοιχα µε την πορεία των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων, ο βραχυπρόθεσµος
τραπεζικός δανεισµός της Εταιρίας παρουσιάζει µεγάλη µείωση την τριετία 2010-2012 καθώς η διοίκηση
προωθεί τον περιορισµό της εξάρτησης από ξένα κεφάλαια κάνοντας χρήση της θετικής λειτουργικής
ταµειακής ροής της.
3.7.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών
χρήσεων 2010 - 2012
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των ταµειακών ροών της Εταιρίας για τις
χρήσεις 2010 - 2012:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
2012
2011
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου)
(7.755.771)
(8.852.448)
Προσαρµογές σε Κέρδη / (Ζηµιές)
17.136.488,64
4.440.615
9.380.718
(4.411.833)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση/ (Αύξηση) αποθεµάτων
618.966
4.865.570
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(2.342.775)
22.486.974
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων
(9.624.510)
26.616.677
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
(337.226)
(246.112)
λόγω συνταξιοδότησης
Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης
7.654.588
53.631.995

ποσά σε €

Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Συναλ/µές διαφορές υποκ/των εξωτερικού
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Αγορά χρηµ/κών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση

2010
4.330.361
21.705.863
26.036.224
(529.307)
(251.680)
7.311.820
(283.904)
6.246.9288

17.035.306

49.220.162

32.283.151

(4.816.081)
2.022.818
(994.096)

(7.511.376)
330.798
(938.830)

(6.292.688)
80.488
(1.522.758)

13.247.948

41.100.754

24.548.193

(417.117)
(25.577)
503.285
531.141
49.576
0
0

(2.911.919)
(15.346)
260.794
685.725
245.433
0
(29.808)

(10.211.857)
(57.227)
117.801
1.073.694
122.156
0
(171.000)

(1.812.902)

(3.960)

(7.917.923)
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Πώληση χρηµ/κών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα Πληρωθέντα
∆άνεια αναληφθέντα
Αποπληρωµή δανεισµού
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Τόκοι Πληρωθέντες
Καθαρές Ταµειακές ροές από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

271.887

17.097.280

748.493

(899.708)

15.328.200

(16.295.864)

0
4.144.039
(24.203.163)

0
21.571.439
(63.758.815)

(89.376)
28.486.274
(32.876.323)

(51.526)

(54.141)

(347.434)

0

0

(7.124.625)

(20.110.651)

(42.241.517)

(11.951.484)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά
(7.762.411)
14.187.436
(3.699.155)
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή
25.016.396
10.828.960
14.528.115
της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο
17.253.985
25.016.396
10.828.960
τέλος της χρήσης
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010,
οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
3.7.4 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων περιόδου 01.01-30.09.2013
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων του Οµίλου για τις
περιόδους 01.01-30.09.2013 και 01.01-30.09.2012:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
01.01ποσά σε €
30.09.2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
84.141298
Κόστος πωλήσεων
(75.827.461)
Μικτό Κέρδος
8.313.836
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
276.737
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
(4.636.327)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
(129.846)
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
(9.887.842)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
(6.063.443)
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
(3.024.793)
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
66.264
Επενδυτικά Αποτελέσµατα
(103.862)
Αποτέλεσµα από πώληση Χρηµ/κων στοιχείων
7.179.359
Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων
271.720
Εσοδα από Μερίσµατα
88.082
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων
(1.586.673)
Φόρος εισοδήµατος
(2.291.894)
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους
(3.878.566)
Κατανεµηµένα σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής
(3.801.361)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
(77.205)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των οικονοµικών
985.295
καταστάσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού
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01.0130.09.2012
75.057.366
(71.627.255)
3.430.112
771.963
(6.495.239)
(159.101)
(649.310)
(3.101.575)
(4.030.895
130.886
34.909
(327.398)
3.449
708.188
(6.582.436)
(2.687.359)
(9.269.795)
(9.144.231)
(125.564)
2.470.799
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Κέρδη / (Ζηµίες) χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση
Φόρος εισοδήµατος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων

(7.179.359)

295.183

512.712

(59.037)

(5.681.352)
(9.559.918)

2.706.945
(6.562.850)

Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

(9.482.297)
(77.621)

(6.434.655)
(128.194)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

(430.673)

3.713.438

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Αποδιδόµενα σε :

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών
63.528.362
49.152.904
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.0130.09.2013 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το εννεάµηνο του 2013 ανήλθε σε €84.141.297,70 σηµειώνοντας
αύξηση 12,10% έναντι €75.057.366,28 το ίδιο διάστηµα του 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως
στην ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων της Εταιρείας στο εξωτερικό (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα).
Το κόστος πωλήσεων του Οµίλου προσδιορίστηκε σε €75.827.461,33 έναντι €71.627.254,64
σηµειώνοντας αύξηση κατά 5,86% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2012. Η µεταβολή αυτή οφείλεται
κυρίως στην ανάλογη αύξηση του κύκλου εργασιών.
Τα µικτά αποτελέσµατα του Οµίλου διαµορφώθηκαν την τρέχουσα περίοδο σε κέρδος €8.313.836,37
έναντι κερδών €3.430.111,64 αντίστοιχα τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται
κυρίως στην αποπεράτωση ζηµιογόνου κοινοπρακτικού έργου στο εξωτερικό που είχε επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα της συγκριτικής περιόδου αναφοράς και στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης παρουσιάζονται αυξηµένα λόγω των προβλέψεων αποµείωσης αφ’ ενός
για επισφαλείς απαιτήσεις από κοινοπραξίες, πελάτες και λοιπούς χρεώστες και αφ’ ετέρου για το ποσό
του «κουρέµατος» κατά 47,5% των καταθέσεων του υποκαταστήµατος στην Κύπρο (Μαρίνα Λεµεσού).
Βάσει των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στην Κύπρο για όλες τις ανασφάλιστες καταθέσεις την
15.3.2013 πέραν των 100.000,00 € θα ισχύσουν τα εξής:
o ∆έσµευση ποσοστού 37,5% των καταθέσεων για τις οποίες θα δοθούν ισόποσες µετοχές της
Τράπεζας Κύπρου ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ.
o ∆έσµευση επιπλέον ποσοστού 22,5% µέχρι να οριστικοποιηθεί το κούρεµα των ανασφάλιστων
καταθέσεων.
o Περιορισµό στην διακίνηση ποσοστού 30%.
o Το υπόλοιπο 10% µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Μετά την οριστικοποίηση του ποσοστού δέσµευσης στο 47,5% έχει δεσµευτεί ποσό 3,2 εκατ. ευρώ
(47,5%) από το υπόλοιπο καταθέσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στην Κύπρο την 15.3.2013 που
ήταν 6,7 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το νόµο περί δέσµευσης καταθέσεων στην Κύπρο για το ποσό που
έχει δεσµευτεί η Εταιρεία έλαβε µετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ. Ο Όµιλος και
η Εταιρία διενήργησε ισόποση πρόβλεψη (€3,2 εκ) µε την οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της
τρέχουσας περιόδου. Όταν αρχίσει η επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου, ο
Όµιλος και η Εταιρία θα προβούν σε επανεκτίµηση των µετοχών αυτών στην εύλογη αξία τους.
Τα αποτελέσµατα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε κέρδη
719.542,28 € έναντι κερδών 67.441,85 € τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται κυρίως
στην αποπεράτωση κοινοπρακτικού έργου στην Ρουµανία που παρουσίαζε ζηµία την προηγούµενη
περίοδο αναφοράς και έχει αποπερατωθεί και στην αυξηµένη κερδοφορία σε απόλυτους αριθµούς µίας
κοινοπραξίας εσωτερικού.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµίες €1.586.671,92 αντίστοιχα έναντι
ζηµιών €6.582.435,69 τη συγκρίσιµη περίοδο. Η βελτίωση των αποτελεσµάτων προ φόρων οφείλεται
κυρίως στα αποτελέσµατα από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση που
ανήλθαν σε κέρδη 7,2 εκ. € και σε επίπεδο Οµίλου και σε επίπεδο Εταιρείας.
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3.7.5 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες οικονοµικής θέσης περιόδου 01.01-30.09.2013
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των ισολογισµών του Οµίλου για τις
περιόδους 01.01-30.09.2013 και 01.01-30.09.2012:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ποσά σε €

30.09.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς πώληση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις απο κατασκευαστικά συµβόλαια
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού

30.09.2012

44.692.860
25.351
4.128.409
14.431.851
3.082.995
434.125
66.795.591

53.826.728
26.218
3.893.111
34.447.567
3.082.995
385.527
95.662.147

5.281.067
81.065.084
55.917.028
41.444.226
10.457.323
193.864.728
260.660.318

5.051.606
66.335.853
49.647.712
41.350.050
20.750.686
183.585.906
279.248.053

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
72.722.323
39.322.323
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
29.287.512
29.287.512
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
7.348.694
18.333.736
Αποθεµατικά κεφάλαια
8.999.069
7.426.224
Ιδιες µετοχές
0
0
Αποτελέσµατα εις νέο
(39.103.243)
(32.483.533)
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
661.768
121.000
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής
79.916.123
62.007.262
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
132.975
214.391
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
80.049.097
62.221.652
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
13.559.446
14.368.943
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2.829.189
2529.350
Μακροπρόθεσµες Οµολογιακές υποχρεώσεις
0
3.500.000
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
5.329.469
7.798.360
Λοιπές προβλέψεις
119.066
132.228
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
3.478
3.478
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
21.840.648
28.332.358
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
65.803.033
61.315.814
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1.285.956
975.446
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
44.424.930
41.804.859
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
13.086.703
12.096.661
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
34.169.951
72.501.264
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
158.770.573 188.694.042
Σύνολο Υποχρεώσεων
180.611.220 217.026.401
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
260.660.318 279.248.053
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.0130.09.2013 και 01.01-30.09.2012 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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Η σταδιακή µείωση του συνολικού µεγέθους του ισολογισµού της Εταιρίας κατά τις τελευταίες χρήσεις
οφείλεται στην γενικότερη πτώση του κύκλου εργασιών, µε αποτέλεσµα τη µείωση κυρίως του µη
κυκλοφορούντος ενεργητικού, αλλά και το ζηµιογόνο οικονοµικό αποτέλεσµα που έχει περιορίσει την
καθαρή θέση.
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συµβόλαια» του Οµίλου ύψους €81.065.084,00 έναντι
€67.679.089,12 της προηγούµενης χρήσης 31/12/2012 παρουσίασε αύξηση σε επίπεδο Οµίλου και
οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση, λόγω οικονοµικής κρίσης, τιµολόγησης προς το δηµόσιο ενός
εκτελούµενου κοινοπρακτικά έργου.
Το κονδύλι «Απαιτήσεις από κοινοπραξίες» ανέρχεται στην Εταιρεία σε ποσό €35.800.067,43 και
εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε την 31/12/2012 κυρίως λόγω πρόβλεψης αποµείωσης κατά την
τρέχουσα περίοδο κατά το ποσό του €1.800.000,00.
Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» ανέρχεται στον Όµιλο σε ποσό 41.144.225,66 € έναντι ποσού
38.752.302,03 € σε σχέση µε την 31/12/2012 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση προκαταβολών σε
προµηθευτές για τα νέα έργα του υποκαταστήµατος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Σε επίπεδο
Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 33.981.994,23 € έναντι ποσού 40.135.232,01 € και εµφανίζεται µειωµένο
σε σχέση µε την 31/12/2012 λόγω µειωµένων απαιτήσεων του υποκαταστήµατος της Εταιρείας στην
Κύπρο (Έργο Μαρίνα Λεµεσού).
Το κονδύλι «Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» σε επίπεδο Οµίλου αυξήθηκε κατά 9,15% και
έφτασε στο ποσό των €65.803.033,44. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες προµήθειες
κατασκευαστικών υλικών λόγω του αυξηµένου κύκλου εργασιών.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) του Οµίλου ανήλθε την
30/9/2013 σε €62.841.101,33 έναντι €57.281.986,63 την 31/12/2012 παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξεως του 9,70% περίπου. Η αύξηση οφείλεται σε αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης των νέων
έργων του υποκαταστήµατος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Τα ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν την 30/9/2013 σε € 10.457.322,91 για τον Όµιλο και παρουσιάζουν
πτώση λόγω µείωσης των ταµειακών διαθεσίµων του υποκαταστήµατος στην Κύπρου, λόγω
«κουρέµατος» των τραπεζικών διαθεσίµων κατά ποσοστό 47,5% από το Κυπριακό κράτος (έργο Μαρίνα
Λεµεσού), ενώ η αύξηση σε επίπεδο Εταιρείας στην είσπραξη προκαταβολών για τα νέα αναληφθέντα
έργα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στον Όµιλο ποσού €34.169.951,01 έναντι €75.183.627,77 την
31/12/2012 παρουσιάζουν µείωση εξαιτίας της αύξησης κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των
€33.400.000,00 µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
3.7.6 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών
περιόδου 01.01-30.09.2013
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των ταµειακών ροών της Εταιρίας για τις
περιόδους 01.01-30.09.2013 και 01.01-30.09.2012:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ποσά σε €
01.0130.09.2013
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου)
(1.586.672)
Προσαρµογές σε Κέρδη / (Ζηµιές)
10.896.445
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση/ (Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω

200.656
(22.182.152)
(9.088.409)
(115.274)
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συνταξιοδότησης
Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Συναλ/µές διαφορές υποκ/των εξωτερικού
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Αγορά χρηµ/κών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Πώληση χρηµ/κών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εκδοση κοινών µετοχών
∆άνεια αναληφθέντα
Αποπληρωµή δανεισµού
Μερίσµατα Πληρωθέντα
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

(31.185.179)

7.222.020

(21.875.406)
(3.474.052)
985.295
(1.146.650)

10.816.780
(4.078.745)
2.470.799
(444.460)

(25.510.813)

8.764.374

(706.571)
(4.989)
257.039
66.062
(59.940)
(27.479)
14.043.576
38.786

(253.099)
(2.669)
307.775
531.141
0
(1.784.1230
266.887
96.763

13.606.482

(837.325)

(368.900)
17.270.139
(11.752.780)
0
(40.790)

0
5.104.784
(17.259.480)
0
(38.062)

5.107.669

(12.192.758)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
(6.796.663)
(4.265.710)
ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης
17.253.986
25.016.396
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης
10.457.323
20.750.686
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.0130.09.2013 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάµηνο 2012 προσδιορίστηκαν σε εκροές €
25.510.813,07 έναντι εισροών €8.764.373,61 της συγκριτικής περιόδου. Η διαφορά οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες των υποκαταστηµάτων του εξωτερικού.
Στο εννεάµηνο 2013 οι εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες €13.606.481,87 έναντι εκροών
€837.325,07 της συγκριτικής περιόδου, οφείλονται κυρίως στην πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση.
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε εισροές €5.107.668,61 έναντι
εκροών €12.192.758,49 την αντίστοιχη περίοδο 2012. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα
ληφθέντα δάνεια του υποκαταστήµατος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα λόγω αυξηµένης ανάγκης
χρηµατοδότησης για την εκτέλεση των νέων αναληφθέντων έργων.
3.7.7 Ανάλυση των κερδών πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA) υπολογίζονται, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 34/2008 της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ως τα καθαρά
κέρδη χρήσης πλέον αποσβέσεις ενσώµατων πάγιων στοιχείων, χρηµατοοικονοµικά έξοδα και λοιπά
έξοδα, µείον λοιπά έσοδα, έσοδα από τόκους και πιστωτικούς φόρους εισοδήµατος.
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Συµφωνία των ενοποιηµένων καθαρών κερδών (ζηµιών) χρήσης µε τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
2012
2011
2010
01.01 –
01.01 –
ποσά σε € ‘000
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων
Πλέον: Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και
άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων )
Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Μείον: Έσοδα από τόκους

Μείον: Επενδυτικά & Λοιπά αποτελέσµατα

30.09.13 30.09.12
(1.587)
(6.582)

(7.756)

(8.852)

4.330

9.721

8.129

10.880

5.632

6.815

4.944
(204)

7.886
(796)

4.556
(184)

3.024
(66)

4.031
(131)

44

(9.780)

(1.049)

(7.434)

(420)

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
6.749 (3.413) 18.533
(431)
3.713
αποσβέσεων (EBITDA)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδων 01.01 –
30.09.2012 και 01.01-30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
∆ιευκρινίζεται ότι το κονδύλι «κέρδη/ζηµίες προ φόρων» που χρησιµοποιείται στον ανωτέρω
υπολογισµό, λαµβάνεται όπως ακριβώς απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων των οικονοµικών
καταστάσεων.
3.7.8 Επενδύσεις Χρήσεων 2010-2012 και Περιόδων 01.01-30.09.2013 και 01.0130.09.2012
Οι επενδύσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2010 – 2012 καθώς και για τις περιόδους 01.01-30.09.2013
και 01.01-30.09.2012 σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και σε συµµετοχές, αναλύονται
ακολούθως:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
2012
2011
2010
01.0101.0130.09.2013 30.09.2012
Α. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα
0
0
585
0
0
Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων
54
338
1.108
119
0
Μηχανήµατα
230
1.866
6.129
380
129
Μεταφορικά µέσα
49
494
1.398
6
43
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
84
214
856
197
54
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
0
0
137
5
27
ΣΥΝΟΛΟ
417
2.912
10.212
707
253
Β. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
26
15
57
5
3
Γ. Επενδύσεις σε συµµετοχές
1.847
648
8.067
60
0
(µητρικής)
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδων 01.01 –
30.09.2012 και 01.01-30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

ποσά σε € ‘000

Οι σηµαντικότερες επενδύσεις για τις εξεταζόµενες περιόδους, ανά κατηγορία επενδύσεων, έχουν ως
εξής:
Εγκαταστάσεις Οικοπέδων-Κτιρίων: Για το 2010 οι προσθήκες αφορούν οικόπεδο και κτίριο µιας
θυγατρικής εταιρείας (ARCAT AEBE) που αποκτήθηκε µε τη µέθοδο leasback και στο οποίο στεγάστηκε
στη συνέχεια η εταιρεία αυτή.
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Μηχανήµατα: Αφορούν κυρίως προσθήκες µηχανηµάτων του υποκαταστήµατος στο ABU DHABI για
την εκτέλεση τεχνικών έργων.
Μεταφορικά µέσα: Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως επενδύσεις µεταφορικών µέσων του
υποκατάστήµατος στα Εµιράτα.
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός: Οι κυριότερες επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό αφορούν σε
επενδύσεις του υποκαταστήµατος στα Εµιράτα και αφορούν ανανέωση-βελτίωση υπολογιστικών
συστηµάτων (hardware).
Ασώµατες ακινητοποιήσεις: Οι σηµαντικότερες επενδύσεις στην εν λόγω κατηγορία αφορούν
software.
Επενδύσεις σε συµµετοχές: Τα σχετικά κονδύλια αφορούν καταβολές ποσών για την συµµετοχή της
µητρικής «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας (ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ),
στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίων συγγενών εταιρειών (ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ, ΝΕΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ο.Λ.Π. ΑΕ), για την συµµετοχή σε νέες εταιρείες όπως πχ στην εταιρία LIMASSOL MARINA LTD και στην
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
∆εσµεύσεις για µελλοντικές επενδύσεις
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης, η Εταιρία δε βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης σηµαντικών
επενδύσεων, πέραν των αναγκαίων για την εύρυθµη λειτουργίας της και την απρόσκοπτη εκτέλεση
τεχνικών έργων, και δεν έχει αναλάβει καµία ισχυρή δέσµευση για την υλοποίηση µελλοντικών
επενδύσεων.
3.7.9 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων 2010-2012 και Περιόδων 01.0130.09.2013 και 01.01-30.09.2012
Οι µεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο για τις χρήσεις 2010-2012
καθώς και για τις περιόδους 01.01-30.09.2013 και 01.01-30.09.2012 έχουν ως εξής:

ποσά σε € ‘000

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
2012
2011
2010

01.0101.0130.09.2013 30.09.2012
116.207
56.482
68.784

Ίδια Κεφάλαια, αρχή χρήσης
68.785
107.709
Μεταβολή σε Μετοχικό Κεφάλαιο
0
0
33.400
0
0
αξίας
Εξοδα Αύξησης Μετοχικού
0
0
(369)
0
0
Κεφαλαίου
Μεταβολή σε αποθεµατικά εύλογης
0
(35.910)
(10.874)
0
0
αξίας
Αποτελέσµατα εις νέον
(9.916)
(10.674)
55
(3.879)
(9.270)
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
2.023
331
80
985
2.471
Αναβαλλόµενη φορολογία
1.102
7.182
2.241
96
0
Αναβαλλόµενη φορολογία στοιχείων
0
0
0
513
(59)
αναγνωρισµένη απ’ ευθείας στα Ίδια
κεφάλαια
Μεταβολή συµµετοχής σε
147
0
0
0
0
θυγατρική
Κέρδη πώλησης χρηµ/κών
(5.512)
0
0
(7.179)
295
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Ίδια Κεφάλαια, τέλος χρήσης
56.482
68.785 107.709
80.049
66.221
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας παρουσιάζουν σηµαντική κάµψη κατά την τριετία 2010-2012, έχοντας
µειωθεί στα €56,5 εκατοµµύρια στο τέλος του 2012 από €116,2 εκατοµµύρια στην αρχή του 2010. Η
µείωση οφείλεται κυρίως στη διαγραφή αποθεµατικών εύλογης αξίας συνολικού ύψους €46,8
εκατοµµυρίων, στα αρνητικά αποτελέσµατα συνολικού ύψους €20,5 εκατοµµυρίων, αλλά και στη ζηµία
ύψους €5,5 εκατοµµυρίων από την µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση. Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στο εννεάµηνο του 2013 οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση
των υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους €33,4 εκατοµµυρίων.

3.8 Πληροφορίες για τα κεφάλαια της Εταιρίας
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων οι
οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά, κατά άµεσο ή έµµεσο τρόπο τις
δραστηριότητες του Οµίλου.
3.8.1 Πηγές Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων
Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε αύξηση κεφαλαίου επί σειρά ετών, και η χρηµατοδότησή της λειτουργίας
και του επενδυτικού της προγράµµατος βασίζεται στην άντληση βραχυπρόθεσµου δανεισµού και την
έκδοση µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανείου.
Η σχέση δανείων προς ίδια κεφάλαια και το συνολικό ενεργητικό σε ενοποιηµένη βάση διαµορφώθηκε
ως ακολούθως:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2012
2011
2010
30.09.13 30.09.12
Σύνολο Ενεργητικού
266.268
288.883
349.285
260.660
279.248
Ίδια Κεφάλαια
56.482
68.785
107.709
80.049
62.222

ποσά σε € ‘000

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Σύνολο ∆ανεισµού

47.645
9.637
57.282

56.639
20.753
77.392

70.671
48.315
118.986

57.512
5.329
62.841

53.901
11.298
65.199

Σύνολο ∆ανεισµού / Ίδια Κεφάλαια
101,4%
112,5%
110,5%
78,5%
104,8%
Σύνολο ∆ανεισµού / Σύνολο Ενεργητικού
21,5%
26,8%
34,1%
24,1%
23,3%
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Η παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων πραγµατοποιείται για την
εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τον Πιστωτή και Κύριο Μέτοχο. Το τίµηµα των €33.400.000
θα καταβληθεί αντί µετρητών (που θα προέρχονταν είτε από ίδια είτε από ξένα κεφάλαια) σε µετοχές
της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, οι οποίες θα εκδοθούν από την παρούσα αύξηση και θα δοθούν στον Πιστωτή και
Κύριο Μέτοχο.
3.8.2 Πληροφορίες για τις Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές
Οι ταµειακές ροές της Εταιρίας από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, και η
συνακόλουθη µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα, σε ενοποιηµένο επίπεδο για τις χρήσεις 2010-2012
έχουν ως εξής:

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2012
2011
2010
01.01 –
01.01 –
30.09.13 30.09.12
Εισροές / (Εκροές) από
13.248
41.101
24.548
(25.511)
8.764
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α)
Εισροές / (Εκροές) από
(900)
15.328
(16.296)
13.606
(837)
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Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β)
Εισροές / (Εκροές) από
(20.111)
(42.242)
(11.951)
5.108
(12.193)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα
(7.762)
14.187
(3.699)
(6.797)
(4.266)
ταµειακά διαθέσιµα της περιόδου (α+β+γ)
Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης χρήσης
25.016
10.829
14.528
17.254
25.016
Ταµειακά διαθέσιµα λήξης χρήσης
17.254
25.016
10.829
10.457
20.751
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Κατά την τριετία 2010-2012, η Εταιρία σε ενοποιηµένη βάση παρουσιάζει θετικές ταµειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες. Σε συνδυασµό µε την περιστασιακή εκποίηση κάποιων συµµετοχών και
την ουδέτερη συµµετοχή επενδυτικών ταµειακών ροών, οι λειτουργικές ταµειακές ροές κατά βάση
χρησιµοποιούνται για την αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού χωρίς να υπάρχει σηµαντική
επίδραση στα συνολικά ενοποιηµένα ταµειακά διαθέσιµα.
3.8.3 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα της Εταιρίας και των θυγατρικών της προέρχονται από τις λειτουργικές τους
δραστηριότητες και τηρούνται σε µετρητά στο ταµείο, σε τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη
ζήτηση και σε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Τα ενοποιηµένα στοιχεία των ταµειακών διαθεσίµων περιλαµβάνουν επίσης την αναλογία της Εταιρίας
στα αντίστοιχα ταµειακά διαθέσιµα των κοινοπραξιών εκτέλεσης έργων στις οποίες συµµετέχει, τα οποία
πάντως διατηρούνται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
2012
2011
2010
30.09.13 30.09.12
∆ιαθέσιµα στο Ταµείο
198
99
248
36
89
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
14.051
20.415
6.033
6.970
17.659
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
3.005
4.502
4.548
3.451
3.003
κοινοπραξιών
Σύνολο
17.254
25.016
10.829
10.457
20.751
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

ποσά σε € ‘000

Η µείωση των ταµειακών διαθεσίµων στο εννεάµηνο του 2013 οφείλεται κυρίως στη µείωση των
τραπεζικών καταθέσεων, µετά τις αποφάσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το τραπεζικό σύστηµα οι
οποίες επηρέασαν τα διαθέσιµα της κοινοπραξίας κατασκευής της Μαρίνας Λεµεσού στην οποία
συµµετέχει η Εταιρεία.
3.8.4 Συνολικά Επενδεδυµένα Κεφάλαια
Τα συνολικά επενδεδυµένα κεφάλαια του Οµίλου έχουν ακολουθήσει µία πτωτική πορεία από το 2010
και έπειτα, η οποία σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην µείωση των ιδίων κεφαλαίων που έχει προκληθεί
από το ζηµιογόνο αποτέλεσµα των χρήσεων της περιόδου αυτής, αλλά και στον περιορισµό των
υποχρεώσεων λόγω της εκποίησης ορισµένων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού.
Έτσι, τα συνολικά επενδεδυµένα κεφάλαια έχουν περιοριστεί από €227 εκατοµµύρια στο τέλος του
2010, σε €146 εκατοµµύρια στο τέλος του 2011 και σε €114 εκατοµµύρια στο τέλος του 2012. Τα
επενδεδυµένα κεφάλαια ανέκαµψαν στα €143 εκατοµµύρια στο τέλος του εννεαµήνου του 2013 λόγω
της κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ύψους €33,4 εκατοµµυρίων.
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3.9 Πληροφορίες για τις Τάσεις
Οι σηµαντικότερες τάσεις που αφορούν στον Όµιλο από τη λήξη της περιόδου 31.12.2012 έως και
σήµερα έχουν ως εξής:
Υπεγράφησαν οι συµβάσεις επανεκκίνησης των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων στα οποία συµµετέχει
η εταιρεία (Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου και Ολυµπία Οδός) και ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων
το ∆εκέµβριο 2013. Η ηµεροµηνία επανεκκίνησης των έργων ορίστηκε η 17.12.2013. Κατόπιν τούτου,
πρόκειται να εκταµιευτούν τα ποσά τα οποία αφορούσαν σε εκτελεσµένες εργασίες και να πληρωθούν
οι κατασκευαστές και εντός του 2014 να συνεχιστεί κανονικά η εκτέλεση των έργων αυτών. Από την
εκτέλεση των έργων αυτών, η η εταιρεία προσδοκά κύκλο εργασιών και εξόφληση απαιτήσεων. Επίσης,
σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών προβλέπεται να αναστραφεί η ύφεση της
Ελληνικής οικονοµίας, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα και τη δηµοπράτηση και εκτέλεση νέων έργων.
Ωστόσο, το 2013 είναι µία ακόµη δύσκολη χρονιά, καθόσον η ευρωπαϊκή κρίση που εξελίσσεται ραγδαία
και δεν δείχνει ακόµα σηµάδια ανάκαµψης καθώς και η συνεχιζόµενη ύφεση στην ελληνική οικονοµία,
θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. Στην πραγµατικότητα, οι
εξελίξεις είναι αδύνατον να προβλεφθούν και η ∆ιοίκηση του Οµίλου δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει
επακριβώς την πορεία της αγοράς.
Στο εννεάµηνο του 2013 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ αυξήθηκε κατά 12% σε
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, ενώ η ζηµία σε λειτουργικό επίπεδο διπλασιάστηκε έναντι
του 2012. Ανάλογη προβλέπεται να είναι η πορεία των οικονοµικών µεγεθών και στο σύνολο του 2013.
Κατά το 2014 η Εταιρεία θα συνεχίσει το πρόγραµµα εξυγίανσης και θα πράξει ότι είναι απαραίτητο,
προκειµένου να εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της, να βελτιώσει τα οικονοµικά
µεγέθη της και να ενισχύσει τη θέση της στον κατασκευαστικό κλάδο, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχει κάποια γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτηµα,
δέσµευση ή γεγονός που ευλόγως να αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας
για την τρέχουσα χρήση. Παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές της Εταιρίας
αρνητικά, αναλύονται στο κεφάλαιο 2 «Παράγοντες Κινδύνου».

3.10 ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη
3.10.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ανώτερα ∆ιοικητικά και ∆ιευθυντικά στελέχη
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, τα διοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα της Εταιρείας
είναι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της την 25.06.2012, και έχει συγκροτηθεί σε σώµα ως εξής:
Ονοµατεπώνυµο
Θέση στο ∆.Σ.
Ιδιότητα
1.
Χρήστος Ιωάννου
Πρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος
2.
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Αντιπρόεδρος &
Εκτελεστικό Μέλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
3.
Απόστολος Μύτιλης
Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος
4.
Αναστάσιος Τσακανίκας
Σύµβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
5.
Στυλιανός Γεωργαλλίδης
Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
6.
Γεώργιος Απέγητος
Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Η θητεία του εκλεγέντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίσθηκε 2ετής, ήτοι µέχρι την 30.06.2014 εκτός αν
προηγούµενη αυτής Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η επαγγελµατική διεύθυνση των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η έδρα της Εταιρίας, Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από έξι (6) έως εννέα (9) µέλη, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα
οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για θητεία δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από
την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόµατα
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µέχρι την πρώτη Τακτική Γενικής Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους. Τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από
Εκτελεστικά και µη Εκτελεστικά µέλη.
Εκτελεστικά µέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της εταιρίας,
ενώ µη Εκτελεστικά τα επιφορτισµένα µε την εν γένει προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων. Ο
αριθµός των µη Εκτελεστικών µελών δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του
συνολικού αριθµού των µελών. Αν προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό.
Μεταξύ των µη Εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον
Ανεξάρτητα µέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002). Η ιδιότητα
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως Εκτελεστικών ή µη Εκτελεστικών ορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προσωρινό µέλος µέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου Ανεξάρτητου
που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το µέλος που εκλέγεται πρέπει να
είναι και αυτό Ανεξάρτητο. Οι εξερχόµενοι σύµβουλοι είναι επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί.
Εφόσον µείνει κενή η θέση κάποιου συµβούλου πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου,
παραιτήσεως ή έκπτωσης από τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο, τα εναποµένοντα µέλη του
Συµβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), είτε προχωρούν σε εκλογή αντικαταστάτη, ώστε
να συµπληρωθεί η κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αντικαταστάθηκε είτε δεν
προβαίνουν στην αντικατάσταση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει νοµίµως µε τα
εναποµείναντα µέλη. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και τα
µέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποτελούν τα διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα και ανώτερα
διοικητικά στελέχη της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι τα µέλη της προαναφερόµενης επιτροπής είναι και
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
Τα µη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα µέλη είναι επιφορτισµένα µε την εποπτεία των εταιρικών
δραστηριοτήτων. Επιλέγονται µεταξύ επαγγελµατικώς καταξιωµένων ατόµων στον επιχειρηµατικό και
στον ακαδηµαϊκό χώρο, τα οποία διαθέτουν εγχώρια και διεθνή εµπειρία, µε κριτήρια το µορφωτικό
τους επίπεδο και το κοινωνικό τους κύρος. Συνεπώς, τα µέλη αυτά, κατά τεκµήριο, είναι σε θέση να
έχουν µια αµερόληπτη σφαιρική θεώρηση και να είναι εκφραστές αντικειµενικών απόψεων για τα
εταιρικά πράγµατα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτηµα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός
από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόµο, είτε από το καταστατικό είναι αρµόδια η Γενική Συνέλευση
των µετόχων. Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφονται στο πρακτικό συγκρότησης
σε σώµα της 25/6/2012.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατ’ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές
της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η
έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται µε ειδικές
αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή µέρους των αρµοδιοτήτων και εξουσιών του,
που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόµο ως και την εκπροσώπηση της
Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή
τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ’ ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα της έκταση των εξουσιών
τους.
Όλες οι πρακτικές που διέπουν το ρόλο και της αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
περιλαµβάνονται στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση της Εταιρείας.
Παρακάτω παρατίθενται σύντοµα στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Χρήστος Ιωάννου
Γεννήθηκε το 1972 στη Λευκωσία. Κατέχει πτυχία ΒΑ και ΜΒΑ από πανεπιστήµια των Η.Π.Α.
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (Πολιτικός
Μηχανικός). ∆ιαθέτει µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Υπήρξε ο
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κυριότερος µέτοχος της εταιρείας ΕΤΕΘ ΑΕ και µετά την απορρόφησή της από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ είναι
από τους κυριότερους µετόχους της εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Έχει διατελέσει υψηλόβαθµο στέλεχος στα
διοικητικά συµβούλια εταιρειών που έχουν αναλάβει την εκτέλεση και εκµετάλλευση διαφόρων
αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων (ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ κ.λ.π.). Επίσης
είναι εκτελεστικό µέλος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της µητρικής εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.
Απόστολος Μύτιλης
Γεννήθηκε το 1951 στη Λάρισα και αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (Πολιτικός
Μηχανικός). Κατέχει υψηλόβαθµες θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και
εκµετάλλευση αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων (ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ,
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ κ.λ.π.). Επίσης έχει διατελέσει διευθυντής σε µεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Αναστάσιος Τσακανίκας
Γεννήθηκε το 1960 στην Αυλώνα Μεσσηνίας. Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και έχει παρακολουθήσει σεµινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούν θέµατα
φορολογικά, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και διεύθυνσης τεχνικών έργων. Έχει διατελέσει
Οικονοµικός ∆ιευθυντής στην κατασκευή µεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα και σε Αραβικές
χώρες. Συµµετέχει σε ∆ιοικητικά Συµβούλια διαφόρων εταιρειών και είναι ελεγκτής σε διάφορες
εταιρείες.
Στέλιος Γεωργαλλίδης
Γεννήθηκε το 1944 στην Κύπρο, σπούδασε Κοστολόγος Μηχανικός στην Αγγλία και είναι µέλος του
Royal Institution of Chartered Surveyors. Εργάσθηκε ως Κοστολόγος Μηχανικός σε εταιρεία στο Λονδίνο
και αργότερα για την Κυπριακή κυβέρνηση. Απασχολήθηκε σε διάφορα έργα ως ∆ιευθυντής Έργου. Έχει
εκτελέσει πολλά έργα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως στην Μέση
Ανατολή. Κατέχει µεγάλη εµπειρία σε έργα παραχώρησης και η παρούσα θέση του είναι ∆ιευθυντής
Έργων Παραχώρησης στον Όµιλο της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Εκπροσωπεί την εταιρεία σαν µέλος του ∆.Σ.
εταιρειών στις οποίες συµµετέχει ο όµιλος της J&P-ABAΞ Α.Ε και εποπτεύει τον εσωτερικό της έλεγχο.
Γεώργιος Απέγητος
Γεννήθηκε το 1972 στην Κύπρο, αποφοίτησε από Αµερικάνικο Πανεπιστήµιο και πήρε πτυχίο µε
αντικείµενο Οικονοµικά, ∆ιεθνείς Σχέσεις και Εµπόριο. Είναι κύριος µέτοχος σε διάφορες εµπορικές
επιχειρήσεις, µε αντικείµενο την αντιπροσώπευση προϊόντων, σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης συµµετέχει σε εταιρείες µε αντικείµενο την κατασκευή
τεχνικών έργων.
3.10.2 Εκπροσώπηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του καταστατικού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει τη διοίκηση
(διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία, µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης και
της παροχής εγγυήσεων υπερ τρίων, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρία και την ανάθεση της
διαχείρηση της εταιρίας σε τρίτους, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό
ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρµοδιότητες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύουν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση µέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και
εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω
την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη
σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 25.06.2012, την
Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπογραφή τους από κοινού οι παρακάτω:
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∆ιοικητικό Μέλος
Θέση στο ∆.Σ.
1. Χρήστος Ιωάννου
Πρόεδρος της Εταιρίας
2. Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας
3. Απόστολος Μύτιλης
Αντιπρόεδρος της Εταιρίας
4. Αναστάσιος Τσακανίκας
Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρίας
5. Αθηνά Ηλιάδη
Οικονοµική ∆ιευθύντρια του Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
6. Ιωάννης Ροΐδης
∆ιευθυντής Λογιστηρίου Εταιρίας
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Με το ως άνω πρακτικό εξειδικεύονται επιµέρους πράξεις για τις οποίες αναλόγως της αξίας των
συναλλαγών απαιτείται τουλάχιστον η µια υπογραφή να είναι συγκεκριµένων προσώπων εκ των
ανωτέρω.
3.10.3 ∆ηλώσεις µελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και Ανώτερων
∆ιοικητικών Στελεχών
Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας και τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου δήλωσαν τα εξής:
Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρία
δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες σηµαντικές για την Εταιρία
∆εν υφίστανται οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρίας και Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών
∆εν συµµετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε άλλη εταιρία
ή νοµικό πρόσωπο – εκτός των εταιριών του Οµίλου - σήµερα ή σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε
τελευταίων ετών µε τις εξής εξαιρέσεις:

o
o
o

Εταιρία

4
5

Ιωάννου Χρήστος
Nice Day Developments Ltd
ΟΛΥΜΠΙΚ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ
YES Ανώνυµη Εταιρεία Ξενοδοχειακών-Επισιτιστικών
Επιχειρήσεων
Food Plus AEBE
Service Plus S.A.

6

Nucorp Hellas AE

7
8
9
10
11

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε
3Χ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.
J&P ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ AE
ΠΡΟΕΤ ΑΕ

1
2
3

12 TAMIΡO ΑΚΤΞΕ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

J&P ΑΒΑΞ AE
Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ
5Ν ΑΕ
J&P ΕΝΕΡΓΕΙΑΚA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚA ΕΡΓΑ ΑΕ
J&P ABAΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ
ISTRIA DEVELOPMENT
E-CONSTRUCTION ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.
BOURNE HOLDINGS (Cyprus) LTD
ΠΡΟΕΤ A.E.
J&P – AΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑ CLUB ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ
Υποκατάστηµα ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ της J&P-ΑΒΑΞ

Ιδιότητα

Μετοχική
Συµµετοχή

Μέλος
Πρόεδρος

4%
-

Πρόεδρος

4,34%

Μέλος
Πρόεδρος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Μέλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Πρόεδρος
Σύµβουλος
Πρόεδρος & ∆ιευθ.
Σύµβουλος
Πρόεδρος
Σύµβουλος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Administrator
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Director
Σύµβουλος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος του Management

-
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27 Υποκατάστηµα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ της J&P-ΑΒΑΞ
28 Υποκατάστηµα ΑΛΒΑΝΙΑΣ της J&P-ΑΒΑΞ
29 Υποκατάστηµα ΠΟΛΩΝΙΑΣ της J&P-ΑΒΑΞ
30 Υποκατάστηµα ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ της J&P-ΑΒΑΞ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

J&P POLSKA sp. z.o.o.
VOLTERRA ΑE
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
FAETHON DEVELOPMENT S.R.L.
QUIDA INVESTMENTS Sp.z.o.o.
CDSJ Holdings Ltd
D&S Joannou (Investments) Limited
DJ Investments Ltd
COCA COLA HBC SA
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΕ
Dakis Joannou Properties Ltd
Nice Day Properties Ltd
JDS Investments Ltd
Three H Holdings Ltd
Leonidas St. Ioannou (Investments) Ltd

46 3G A.E.
47 S.D.Farms Limited
48 J&P + K Limited
49 CJ Consultancy Ltd

1

Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Ελληνικές Κατασκευές Novatec AE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΕΤΕΘ ΑΕ
Task J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
ΠΡΟΕΤ ΑΕ
J&P – AΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
J&P ABAΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
MONDO TRAVEL AE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΕ
J&P ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ AE
J&P ΑΒΑΞ AE

1
2
3
4
5
6
7
8

Μύτιλης Απόστολος
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (Μαλλιακός - Κλειδί)
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

Board
Μέλος του Management
Board
Μέλος του Management
Board
Μέλος του Management
Board
Μέλος του Management
Board
Μέλος
Σύµβουλος
Πρόεδρος
Administrator
Chairman
Director
Director
Director
Director
Πρόεδρος
Σύµβουλος
Σύµβουλος
∆ιευθυντής
∆ιευθυντής
∆ιευθυντής
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
∆ιευθυντής
∆ιευθυντής
∆ιευθυντής

100%
<1%
100%

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος

<1%
14,8%

Αντιπρόεδρος
Μέλος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Αντιπρόεδρος
Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος

-
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1
2
3
4
5

Τσακανίκας Αναστάσιος
ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Γεωργαλλίδης Στυλιανός
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (Μαλλιακός - Κλειδί)
ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε
ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
QAIA AIRPORT SA
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
J&P ΑΒΑΞ AE

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

2%
-

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

<1%

Απέγητος Γεώργιος
1 GPA TRADING LTD
Μέλος
2 ACM Christofides
Μέλος
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

100%
-

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, κκ Ιωάννου Χρήστος, Μιτζάλης Κωνσταντίνος,
Μύτιλης Απόστολος, Τσακανίκας Αναστάσιος, Γεωργαλλίδης Στυλιανός και Απέγητος Γεώργιος,
δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών:
o δεν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης εταιρίας,
o δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση
δόλιας πράξης,
o δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους
των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών
οργανώσεων στις οποίες µετέχουν)
o δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους της
∆ιοίκησης της Εταιρίας ή να παρέµβουν στην διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων της
Εταιρίας.
Επίσης, τα ανωτέρω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας βεβαιώνουν ότι:
o οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµα τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους,
o η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας
µετόχων της Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προµηθευτών της ή
άλλων προσώπων
o δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη
διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρίας που κατέχουν
o δεν κατέχουν µετοχές της ως φυσικά πρόσωπα.
3.10.4 Σύγκρουση Συµφερόντων
Η Εταιρία δηλώνει οτι δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων της Εταιρείας και των µελών των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της, τόσο στην ευρύτερη λειτουργία της όσο και
ειδικότερα για την παρούσα εταιρική πράξη, ήτοι την πραγµατοποιηθείσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας για την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της ύψους €33.400.000.
3.10.5 Αµοιβές και Οφέλη
∆εν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων µεταξύ του Οµίλου και των µελών του ∆ιοικητικού
του Συµβουλίου ή των ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012, από την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και από τις υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου
κατεβλήθησαν οι ακόλουθες αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υπό όρους ή
ετεροχρονισµένης αµοιβής, καθώς και οφέλη στα υφιστάµενα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων, οι οποίες αφορούν αµοιβές και παροχές προς τα φυσικά πρόσωπα αυτά είτε λόγω
της ιδιότητάς τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε δυνάµει ειδικής συµβάσεως (εργασίας,
έργου ή παροχής υπηρεσιών) της Εταιρίας µε αυτά:
ΑΜΟΙΒΕΣ& ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012
(ποσά σε €)
Συνολικές
Λοιπές
Μικτές
Αµοιβές ∆ιανοµή
Κινητό
Όνοµα
Ιδιότητα
αµοιβές, Όχηµα
Ετήσιες
∆.Σ
Κερδών
Τηλέφωνο
bonus
Αποδοχές
Χρήστος Ιωάννου
Πρόεδρος
115
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
& ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Απόστολος Μύτιλης
Αντιπρόεδρος
150.400
379
Αναστάσιος Τσακανίκας
Σύµβουλος
97.500
- 10.787
1.864
Στυλιανός Γεωργαλλίδης
Σύµβουλος
Γεώργιος Απέγητος
Σύµβουλος
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Στον παραπάνω πίνακα δεν συµπεριλαµβάνεται συσσωρευµένο κόστος αποζηµίωσης απόλυσης ποσού
€60.666 την 31.12.2012, το οποίο αφορά σε ένα µέλος του ∆Σ.
Σύµφωνα µε τη δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, δεν υφίστανται άλλες αµοιβές και οφέλη των
µελών των εποπτικών, διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Εταιρίας, τόσο από την Εταιρία όσο
και από τις ενοποιούµενες της εταιρίες για τη χρήση 2012 πέραν αυτών που παρατίθενται στον
παραπάνω πίνακα.
Επισηµαίνεται ότι στα αποτελέσµατα της χρήσης 2012 δεν περιλαµβάνονται σχετικές αµοιβές των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και δεν υπάρχει ανάγκη σχηµατισµού πρόβλεψης. Λόγω της
άσχηµης οικονοµικής συγκυρίας και παρά τη σχετική προέγκριση συνολικών αµοιβών ύψους €200.000
από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
παραιτήθηκαν οριστικά του σχετικού δικαιώµατος και δεν θα απαιτήσουν στο µέλλον αµοιβές για τις
υπηρεσίες που παρείχαν την διαχειριστική χρήση 2012. Αντίστοιχα, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του
2013 προεγκρίθηκε συνολική αµοιβή ύψους €200.000 για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αλλά
υπάρχει οµόφωνη δέσµευσή τους να παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωµα και τυχόν µελλοντική
απαίτηση για αµοιβές επί υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την διαχειριστική χρήση 2013.
ΑΜΟΙΒΕΣ& ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01.01-30.09.2013
(ποσά σε €)
Συνολικές
Λοιπές
Αµοιβές ∆ιανοµή
Κινητό
Όνοµα
Ιδιότητα
Μικτές
αµοιβές, Όχηµα
∆.Σ
Κερδών
Τηλέφωνο
Αποδοχές
bonus
Χρήστος Ιωάννου
Πρόεδρος
338
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
& ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Απόστολος Μύτιλης
Αντιπρόεδρος
85.745
316
Αναστάσιος Τσακανίκας
Σύµβουλος
80.232
1.860
9.138
1.009
Στυλιανός Γεωργαλλίδης
Σύµβουλος
Γεώργιος Απέγητος
Σύµβουλος
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Στον παραπάνω πίνακα δεν συµπεριλαµβάνεται συσσωρευµένο κόστος αποζηµίωσης απόλυσης ποσού
€71.526 την 30.09.2013, το οποίο αφορά σε ένα µέλος του ∆Σ.
Η διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε µέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και οι οποίες να προβλέπουν την παροχή οφελών
κατά τη λήξη τους.
3.10.6 Οφέλη που λαµβάνονται από τρίτα µέρη για παροχή υπηρεσιών στην Εταιρία
Η Εταιρία δεν λαµβάνει υπηρεσίες άνευ χρηµατικής αµοιβής από τρίτα µέρη που είναι νοµικά πρόσωπα.
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η Εταιρία δεν αµείβει τα µέλη του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στο συµβούλιο.
Τέλος, δεν υπάρχει πάροχος υπηρεσιών της Εταιρίας ο οποίος για την παροχή υπηρεσιών του προς την
Εταιρία να λαµβάνει οφέλη από τρίτα µέρη (πλην των συµφωνηθέντων που λαµβάνει από την Εταιρία).
3.10.7 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα
Κατωτέρω παρατίθεται η γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως παρατίθεται στις οικονοµικές της καταστάσεις της Χρήσεως 2012.
Στην Ελλάδα το πλαίσιο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης
υποχρεωτικών κανόνων που προβλέπουν οι διατάξεις των νόµων 2190/1920, 3016/2002, Ν. 3091/2002,
3693/2008, 3884/2010 και τέλος του πρόσφατου νόµου 3873/2010 που ενσωµάτωσε στην ελληνική
έννοµη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας µε τον τρόπο
αυτό ως υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας
ταυτόχρονα τον θεµέλιο λίθο του.
Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων
νοµοθετικών κειµένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002, Ν. 3091/2002 και 3693/2008), οι οποίες
αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι
εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα.
Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις επιταγές του
Ν.3873/2010, η Εταιρεία δηλώνει ότι συµµορφώνεται µε τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που
περιγράφονται στο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησής της µητρικής εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, που
ευρίσκεται αναρτηµένος στον ιστότοπο της Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ www.jp-avax.gr µε τις παρακάτω
αποκλίσεις και αιτιολόγηση αυτών, όπως αναγράφονται στις οικονοµικές της καταστάσεις της Χρήσεως
2012:
o

o
o

o

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει συστήσει την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, καθώς για τις αντίστοιχες αρµοδιότητες που αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, έχει επιφορτιστεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει επίσηµη Επιτροπή Αµοιβών. Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
Η έκθεση αµοιβών των µελών του ∆Σ δεν συµπεριλαµβάνεται στη δήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
για λόγους ίσης µεταχείρισης και ανταγωνισµού. Η έκθεση αµοιβών θα αρχίσει να δηµοσιοποιείται
σε συµµόρφωση µε την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση όταν καταστεί τούτο υποχρεωτικό και βάσει
νοµοθεσίας.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής βάσει καταστατικού.

Τα µέλη του ∆.Σ. διακρίνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3016/2002 σε «εκτελεστικά» και σε
«µη εκτελεστικά».
Εκτελεστικά µέλη του παρόντος ∆.Σ. της Εταιρίας είναι τα παρακάτω:

1.
2.
3.
4.

Ονοµατεπώνυµο
Χρήστος Ιωάννου
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Απόστολος Μύτιλης
Αναστάσιος Τσακανίκας

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Σύµβουλος
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Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
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Μη εκτελεστικά, και ταυτόχρονα ανεξάρτητα, µέλη του παρόντος ∆.Σ. της Εταιρίας είναι τα παρακάτω:

1.
2.

Ονοµατεπώνυµο
Στυλιανός Γεωργαλλίδης
Γεώργιος Απέγητος

Θέση στο ∆.Σ.
Σύµβουλος
Σύµβουλος

Ιδιότητα
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

Η Εταιρία έχει συµµορφωθεί µε το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος είναι σύµφωνος µε την κείµενη νοµοθεσία, εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της
Εταιρίας στην από 09.12.2003 συνεδρίασή του και τέθηκε σε οριστική εφαρµογή την 01.07.2004 µετά
από δοκιµαστική περίοδο εφαρµογής του το διάστηµα από 01.01.2004 έως 30.06.2004.
Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, στην Εταιρία λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η
οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και
Εξυπηρέτησης Μετόχων. Πιο αναλυτικά:
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρία διαθέτει επαρκώς τεκµηριωµένη Πολιτική και ∆ιαδικασίες για τη λογιστική απεικόνιση των
οικονοµικών γεγονότων και την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων. Το λογιστικό σύστηµα
της Εταιρίας υποστηρίζεται από εξειδικευµένα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία έχουν προσαρµοστεί
στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Εταιρίας. Έχουν καθοριστεί διαδικασίες ελέγχου και λογιστικών
συµφωνιών προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθότητα και η νοµιµότητα των καταχωρήσεων στα
λογιστικά βιβλία καθώς και η πληρότητα και εγκυρότητα των οικονοµικών καταστάσεων.
Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, µε
γραπτό κανονισµό λειτουργίας (Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου). Το έργο του εσωτερικού ελέγχου
διενεργούν άτοµα, µε την απαιτούµενη κατάρτιση και εµπειρία για την άρτια επιτέλεση του έργου τους.
Ο πρωταρχικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης
κινδύνων που υπάρχουν σε όλο το εύρος των λειτουργιών της Εταιρείας ως προς την επάρκεια, την
αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους σε σχέση µε την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
Στις αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου συµπεριλαµβάνεται επίσης και ο έλεγχος της συµµόρφωσης
µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς και Νοµοθεσίες, οπουδήποτε λειτουργεί και έχει δραστηριότητες η
Εταιρία.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν.3693/2008 εξέλεξε
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που
έλαβε χώρα την 25.06.2012, αποτελούµενη από τα ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας:

1.
2.

Ονοµατεπώνυµο
Στυλιανός Γεωργαλλίδης
Γεώργιος Απέγητος

Θέση στο ∆.Σ.
Σύµβουλος
Σύµβουλος

Ιδιότητα
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

H Επιτροπή Ελέγχου έχει ως βασική αποστολή της, σύµφωνα και µε το γραπτό εγκεκριµένο κανονισµό
της, την υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην επιτυχία των εποπτικών του αρµοδιοτήτων
σχετικά µε τη:
o Συµµόρφωση µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύµων εταιρειών και
ειδικότερα των εισηγµένων σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.
o Συµµόρφωση µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας της πληροφόρησης.
o Εξασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του
Οµίλου, των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και των στοιχείων και πληροφοριών που
προορίζονται για γνωστοποίηση.
o Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της επάρκειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
o Εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
της Εταιρίας.
o Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, επάρκειας και αντικειµενικότητας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου.
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Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2012 συνεδρίασε 4 φορές σε πλήρη απαρτία.
Κατά τη διάρκεια του 2012, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου έγγραφες εκθέσεις της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά µε όλους τους διενεργηθέντες ελέγχους των λειτουργιών της Εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια του 2012 η Επιτροπή Ελέγχου είχε τακτικές συναντήσεις µε τον Επικεφαλής
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν λειτουργικά και οργανωτικά θέµατα
και παρασχέθηκαν όλες οι ζητηθείσες πληροφορίες και ενηµέρωση σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα
συστήµατα ελέγχου, την αποτελεσµατικότητά τους και την πορεία των ελέγχων.
Η Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του Συστήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου, µε βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών
Αρχών. Μετά από σχετική αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε το
πρόγραµµα ελέγχου για το 2013 και προσδιόρισε τις λειτουργίες και τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να
επικεντρωθεί ο Εσωτερικός Έλεγχος.
Η Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες καταρτίσεως,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, των περιοδικών και ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
της Εταιρείας και εξετάζει τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών για θέµατα αποκλίσεων από τις
τρέχουσες λογιστικές πρακτικές.
Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κος Αλέξανδρος Παντελάκης, ο οποίος διορίστηκε
µε την από 03.10.2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
∆ιαχείριση Κινδύνων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης του συστήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων
προς πλήρη συµµόρφωση µε την Εταιρική ∆ιακυβέρνησή της. Αναµένεται ότι εντός του 2013 το
σύστηµα διαχείρισης κινδύνων θα ευρίσκεται σε πλήρη εφαρµογή. Προς τούτο οργάνωσε σε σεµινάρια
εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά µε την διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων χρησιµοποιώντας
µοντέλα όπως COSO – ERM.
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων
Η θέση Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, έχει τις εξής βασικές
αρµοδιότητες όσον αφορά σε ανακοινώσεις:
o Σύνταξη και έλεγχο των απαιτούµενων ανακοινώσεων που αφορούν συναλλαγές υπόχρεων
προσώπων & άλλες σηµαντικές δραστηριότητες της Εταιρίας σχετιζόµενες µε το Χ.Α.,
o Παρακολούθηση όλων των ανακοινώσεων που εµφανίζονται στον τύπο σχετικά µε την Εταιρία &
την πορεία της µετοχής στο Χ.Α.,
o ∆ιασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων των µετόχων & δυνητικών επενδυτών σε κάθε αγορά
στην ίδια πληροφόρηση (άρ. 5 απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθώς και
o Συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο,
όπως αυτό ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία.
Όσον αφορά την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., η εν λόγω Υπηρεσία είναι αρµόδια για τα εξής :
o Τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
o Την επικοινωνία της Εταιρίας µε τις αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χ.Α., στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και σε κάθε άλλο αρµόδιο
φορέα, του ετήσιου δελτίου, του ενηµερωτικού δελτίου, των περιοδικών και ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών.
Περαιτέρω, η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι υπεύθυνη για τη
συµµόρφωση της Εταιρίας απέναντι στις απαιτήσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και ιδίως της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
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όπως στο άρθρο 5 της υπ’ αριθµόν 5/204/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µεριµνά
για την άµεση, ισότιµη και ορθή ενηµέρωση των Μετόχων, σχετικά µε τα ακόλουθα :
o ∆ιανοµή µερισµάτων, πράξεων εκδόσεων νέων µετοχών, διανοµής, εγγραφής, παραίτησης και
µετατροπής, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων ή µεταβολών στα αρχικά χρονικά
περιθώρια.
o Παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις
τους.
o Ενηµέρωση σχετικά µε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων µετοχών και διάθεση τους ή τυχόν
ακύρωση αυτών.
Επίσης, µεριµνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων να διανέµεται στους
παρισταµένους µετόχους η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (άρθρο 4 Ν. 3556/2007) και είναι αρµόδια για
την τήρηση και ενηµέρωση του µετοχολογίου της Εταιρίας κατόπιν επικοινωνίας µε την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
Με την από 30.06.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης
Μετόχων διορίσθηκε ο κος Άγγελος Κιοσκλής, και υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων
διορίσθηκε η κα Ελισάβετ Μιχαηλάρη.

3.11 Οργανόγραµµα
Το οργανόγραµµα της Εταιρίας, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 25.06.2012, έχει ως εξής:
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Έκδοση από: Υπ. ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Έγκριση από : ∆/ντα Σύµβουλο

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

∆ΛΠ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΣΗΡΑΓΓΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο
ΤΟΥΜΕΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

∆/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΟΡΓ-1

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ & ΓΕΦΥΡΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ.ΜΙΤΖΑΛΗΣ
Α. ΜΥΤΙΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

Χ.ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆.Σ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

MARKETING

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Β. ΑΦΡΙΚΗ

ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΛΛΑ∆Α

Αρ. Αναθ.: 9
Ηµ/νία : 25.06.2012

3.12 Προσωπικό
Η εξέλιξη του προσωπικού της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ σε επίπεδο Οµίλου, κατά τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012
καθώς και τις περιόδους 01.01-30.09.2013 και 01.01-30.09.2012, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

2012

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2011

2010

01.0101.0130.09.2013 30.09.2012
Μισθωτοί Υπάλληλοι
62
67
159
65
66
Ηµεροµίσθιοι Υπάλληλοι
16
26
48
29
13
Ηµεροµίσθιοι Εργατοτεχνίτες
0
0
0
0
0
Σύνολο
78
93
207
94
79
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Το Προσωπικό του Οµίλου βαίνει γενικώς µειούµενο λόγω του περιορισµού της κατασκευαστικής
δραστηριότητας κυρίως στο εσωτερικό, καθώς και της προσπάθειας της ∆ιοίκησης για περιορισµό των
δαπανών µισθοδοσίας κατ΄ αναλογία προς τις λειτουργικές ανάγκες και τα έσοδα της εταιρίας. Το 2013
η πορεία αυτή έχει αντιστραφεί λόγω της ανάληψης νέων έργων.
Σηµειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν του διοικητικού προσωπικού απασχολείται στην έδρα της Εταιρίας,
ενώ το εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολείται στα κατά τόπους εργοτάξια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Το προσωπικό της Εταιρίας είναι κατά κύριο λόγο ασφαλισµένο στο γενικό ασφαλιστικό ταµείο του
ΕΟΠΥΥ, ενώ οι µηχανικοί είναι ασφαλισµένοι στο ΤΣΜΕ∆Ε.
∆εν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) των εργαζοµένων της ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ, καθώς επίσης και καµία συµφωνία για συµµετοχή των εργαζοµένων στο κεφάλαιο της Εταιρίας.

3.13 Μέτοχοι
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας (ποσοστό ≥5%) την 19.12.2013, παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα. Σηµειώνεται ότι οι παρακάτω µέτοχοι κατέχουν και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου.
Μέτοχος

Αριθµός Μετοχών &
∆ικαιωµάτων ψήφου
1. J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
81.337.482
2. Πρωτόπαπας Αθανάσιος του Γεωργίου
3.356.935
3. Λοιποί Μέτοχοι <5%
6.208.487
Σύνολο
90.902.904
Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας, µη ελεγµένα από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή.

Ποσοστό επί
συνόλου
89,477%
3,693%
6,830%
100,000%

Η µετοχική σύνθεση της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ σύµφωνα µε στοιχεία µετοχολογίου της 19.12.2013 είναι η εξής:
Μέτοχος

Αριθµός Μετοχών &
Ποσοστό επί
∆ικαιώµατα Ψήφου
συνόλου
1. J&P (Investments) Ltd
34.310.000
44,183%
2. Μιτζάλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
10.819.470
13,933%
3. Κουβαράς Κωνσταντίνος του Επαµεινώνδα
4.632.289
5,965%
4. Λοιποί Μέτοχοι <5%
27.893.091
35,919%
Σύνολο
77.654.850
100,000%
Πηγή: Στοιχεία µετοχολογίου της Εταιρίας, µη ελεγµένα από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή.
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Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ δεν έχει φυσικό πρόσωπο ως βασικό µέτοχο. Ο στρατηγικός της επενδυτής είναι η J&P
(Investments) Ltd, µη εισηγµένη σε χρηµατιστήριο εταιρεία συµµετοχών εδρεύουσα στην Κύπρο, η
οποία ανήκει κατά διαφορετικά µετοχικά µερίδια σε ένα µεγάλο αριθµό µελών των οικογενειών Ιωάννου
και Παρασκευαΐδη, µέσα από εταιρείες συµµετοχών ατοµικών συµφερόντων κάθε φυσικού προσώπου,
οι οποίες επίσης εδρεύουν στην Κύπρο.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές, και οι
θυγατρικές της δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρίας. Κατά δήλωση της Εταιρίας, εξ’ όσων γνωρίζει
κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνολικού µετοχικού
κεφαλαίου εκτός αυτών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.
Η Εταιρία ελέγχεται από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. Στο βαθµό που η Εταιρία γνωρίζει ο εν λόγω έλεγχος δεν
ασκείται µε τρόπο καταχρηστικό. Επίσης, δεν υπάρχει, γνωστή στην Εταιρία, συµφωνία της οποίας η
εφαρµογή θα µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον
έλεγχο της J&P (Investments) Ltd και της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.

3.14 Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη, για τις χρήσεις 2010 – 2012 και τις ενδιάµεσες
περιόδους 01.01-30.09.2013 και 01.01-30.09.2012
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, όλες οι συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη έχουν συναφθεί σύµφωνα
µε τους όρους της αγοράς και τους σχετικούς Κανονισµούς της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τις διατάξεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
3.14.1 Συναλλαγές µε µετόχους της Εταιρίας
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις συναλλαγές (αγορές και πωλήσεις σε εµπορεύµατα & παροχή
υπηρεσιών, υποχρεώσεις και απαιτήσεις) της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο µε µετόχους της
Εταιρίας, και ειδικότερα µε την µητρική J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, για την εξεταζόµενη τριετία 2010-2012 και τις
ενδιάµεσες περιόδους 01.01-30.09.2012 και 01.01-30.09.2013.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ποσά σε €
2012
2011
2010
01.0101.0130.09.2013 30.09.2012
Αγορές
551.360
864.859
1.283.960
139.618
273.995
Πωλήσεις
173.580
17.243.881
435.104
14.082.512
36.948
Υποχρεώσεις
45.860.535
32.021.716
2.312.965
3.526.892
42.647.001
Απαιτήσεις
822.347
663.359
1.041.362
864.968
650.301
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
3.14.2 Συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθυντικά Στελέχη
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις συναλλαγές (αγορές και πωλήσεις σε εµπορεύµατα & παροχή
υπηρεσιών, υποχρεώσεις και απαιτήσεις) της Εταιρίας σε ενοποιηµένο επίπεδο µε µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου & ∆ιευθυντικά Στελέχη για την εξεταζόµενη τριετία 2010-2012 και τις ενδιάµεσες περιόδους
01.01-30.09.2012 και 01.01-30.09.2013.
Εσοδα και Έξοδα µε Συνδεόµενα Μέρη
31.12.2012
Εσοδα παροχής υπηρεσιών
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

31.12.2011

31.12.2010

30.09.2013

30.09.2012

154.580

131.919

428.130

25.576

19.548

0

0

0

0

0

2.575

40.200

31.800

0

2.425

77.082

88.789

290.392

33.635

92.186
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Σύνολο

234.237

260.908

750.321

59.212

114.159

862.510

1.419.051

1.243.309

115.561

708.188

862.510

1.419.051

1.243.309

115.561

708.188

533.085

857.262

1.173.381

130.545

273.995

0

0

0

0

0

283.333

397.945

558.137

194.668

217.281

132.481

587.719

99.779

83.124

78.345

948.899

1.842.925

1.831.298

408.336

569.621

19.000

17.111.962

6.374

14.056.936

17.400

0

0

3.500

0

Μητρική

0

2.510

0

0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

0

0

0

0

Εσοδα συµµετοχών
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Λήψη αγαθών & υπηρεσιών
Μητρική
Θυγατρικές
∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αγορές περιουσιακών στοιχείων
10.800

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις µε Συνδεόµενα µέρη
31.12.2012 31.12.2011
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο
έσοδα συµµετοχών
Εισπρακτέα
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο
αγορές - Πωλήσεις
Περιουσιακών Στοιχείων
Εισπρακτέα
Μητρική
Θυγατρικές
Σύνολο

31.12.2010

30.09.2013

30.09.2012

0

0

0

0

0

575.873

486.763

43.732

581.728

486.763

575.873

486.763

581.728

486.763

286.346

286.346

268.287

302.780

286.346

0

0

0

0

0

286.346

286.346

268.287

302.780

286.346

16.501

16.501

13.278,00

16.502

21.396

0

0

0,00

0

0

16.501

16.501

13.278,00

16.501

21.396

Πληρωτέα
Μητρική
Θυγατρικές
Σύνολο
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις απο
αγορές - Πωλήσεις Υπηρεσιών
Εισπρακτέα
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Μητρική

536.000

377.013

414.548

562.188

363.955

0

0

0

0

0

795.575

3.783.690

817.252

367.553

786.945

36.773

40.276

78.808

40.458

50.773

42.564

195.449

445.645

42.074

39.567

1.410.911

4.396.428

1.756.254

1.012.273

1.241.240

45.815.053

31.998.958

2.299.687

3.469.881

42.619.348

0

0

0

0

0

542.437

528.415

560.375

530.815

422.017

202.410

189.547

0

127.819

175.833

46.559.901

32.716.920

2.860.062

4.128.515

43.217.198

Θυγατρικές

0

0

0

0

0

Συγγενείς

0

0

22.831

0

0

Θυγατρικές
Συγγενείς
∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Πληρωτέα
Μητρική
Θυγατρικές
∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από
∆άνεια
Εισπρακτέα

Σύνολο
0
0
22.831
0
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2012 για τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και
2011, δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 για τα στοιχεία της χρήσεως 2010, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, και
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιόδου 01.01 –
30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

0

3.15 Μερισµατική Πολιτική
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο Μητρώο Κινητών Αξιών κατά την ηµεροµηνία
έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον µέτοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος
καταβολής θα ανακοινώνεται στους µετόχους από τον ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν έχουν
ζητηθεί για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετόχων, προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές
Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα εφαρµόζονται
τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων της
Ε.Χ.Α.Ε., όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των
οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε την Ελληνική εταιρική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέµουν σε
µετρητά, κάθε έτος στους µετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, µετά την
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και ορισµένων κερδών από την εκποίηση µετοχών που
περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται, αν
η Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην
περίπτωση αυτή, το µη διανεµόµενο µέρισµα µεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυµης εταιρίας σε ειδικό
λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεµατικό αυτό υποχρεούται η ανώνυµη
εταιρία, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηµατισµού του να το κεφαλαιοποιήσει, µε έκδοση νέων
µετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους. (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις
των παρ. 1 και 2 δεν εφαρµόζονται, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία 70%
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τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η Ελληνική εταιρική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να
πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρίας, όπως
εµφανίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µετά από αυτή την διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια
κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών.
2. Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Επίσης, µπορεί να καταβληθεί προµέρισµα εφόσον δηµοσιευτούν ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, τουλάχιστον 20 ηµερών πριν τη διανοµή του προµερίσµατος και υποβληθούν στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που καταβάλλεται ως προµέρισµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50%
των καθαρών κερδών που εµφανίζονται στις ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Η Εταιρία την εξεταζόµενη τριετία 2010 - 2012, δεν διένειµε µέρισµα λόγω της µη επίτευξης κερδών και
συσσωρευµένων ζηµιών παρελθόντων ετών. Η Εταιρία δε δύναται να διασφαλίσει τη διανοµή κερδών
σε κάθε οικονοµική χρήση. Επιπλέον, η µερισµατική πολιτική της Εταιρίας εξαρτάται από την
στρατηγική της, τη χρηµατοοικονοµική της θέση και άλλους παράγοντες, όπως θεσµικοί, ανάγκες για
ρευστότητα, φορολογικοί και άλλοι νοµικοί λόγοι όπως περιγράφονται ανωτέρω (βλ. κεφ. 2
«Παράγοντες Κινδύνου».)

3.16 ∆ικαστικές εκκρεµότητες
Πέρα από τις συνήθεις δικαστικές εκκρεµότητες χαµηλού οικονοµικού ενδιαφέροντος λόγω της
λειτουργίας της Εταιρίας µέσω πολλών κοινοπρακτικών σχηµάτων και της συνεργασίας µε µεγάλο
αριθµό προµηθευτών και πελατών, η σηµαντικότερη εκκρεµής δικαστική υπόθεση της Εταιρίας αφορά
στην διαιτητική απόφαση 21/2005 για την αντιδικία µε τους πρώην µετόχους της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΕ» η οποία έχει απορροφηθεί κατά την διαδικασία σχηµατισµού του οµίλου εταιρειών ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ.
Η εν λόγω διαιτητική απόφαση είχε υποχρεώσει τους αντιδίκους να πληρώσουν προς την Εταιρεία €16,0
εκατοµµύρια πλέον τόκων για έλλειψη καθαρής θέσης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». Με την
υπ΄αριθµ. 2752/2010 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διατάχθηκε αναστολή
εκτελέσεως της διαιτητικής αποφάσεως κατά το άρθρο 938 Κ.Π.∆. µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της
τακτικής ανακοπής που προσβάλει το κύρος της εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία δικάστηκε τον
Μάρτιο του 2013 και αναµένεται η έκδοση της απόφασης.
Η Εταιρεία έως σήµερα έχει εισπράξει από τον αντίδικο πρώην µέτοχο της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΕ» το ποσό των €5,3 εκατοµµυρίων και το υπόλοιπο της απαίτησης θεωρείται εισπράξιµο από την
Εταιρεία .
Λαµβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω, η Εταιρία δηλώνει ότι κατά την περίοδο των δώδεκα (12) µηνών
που προηγείται από την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν υπήρξαν διοικητικές,
δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες, περιλαµβάνοντας διαδικασίες που εκκρεµούν ή που ενδέχεται να
κινηθούν εναντίον της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ή άλλης εταιρίας του Οµίλου και έχουν περιέλθει σε γνώση της, οι
οποίες να είχαν προσφάτως (κατά την προαναφερόµενη περίοδο) ή να µπορούν να έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρίας ή/και του Οµίλου της.

3.17 Σηµαντικές αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας
Η ∆ιοίκηση της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ δηλώνει ότι από την ηµεροµηνία σύνταξης της οικονοµικής έκθεσης της
ενδιάµεσης περιόδου 01.01.-30.09.2013 έως σήµερα, δεν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στη
χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση του Οµίλου.
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3.18 Πρόσθετες Πληροφορίες
3.18.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι δύο
χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (€39.322.323,20) και διαιρείται σε σαρανταεννέα
εκατοµµύρια εκατό πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερεις (49.152.904) κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,80 η κάθε µία. Το µετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, δεν υφίστανται περιπτώσεις µετατρέψιµων κινητών
αξιών, ανταλλάξιµων κινητών αξιών ή κινητών αξιών µε τίτλους επιλογής (warrants), δικαίωµα ή/και
υποχρέωση απόκτησης σε σχέση µε το εγκεκριµένο αλλά όχι εγγεγραµµένο κεφάλαιο, ή δέσµευση
αύξησης του κεφαλαίου, ούτε δικαίωµα προαίρεσης για το κεφάλαιο οποιουδήποτε µέλους του οµίλου ή
συµφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείµενο
δικαιώµατος προαίρεσης.
3.18.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Προ της παρούσας µετοχικής πράξης, δεν έχει σηµειωθεί µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω εταιρικών πράξεων από το 2002 έως τώρα
συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ηµεροµηνία

Περιγραφή
Εταιρικής
Πράξης

Ποσό
Αύξησης
Κεφαλαίου
(€)

Εκδοση
Νέων
Μετοχών

Κεφάλαιο µέχρι
27.08.2002
Αύξηση
27/8/2002
Κεφαλαίου
18.311,96 13.540.730
Κεφαλαιοποίηση
Αποθεµατικών
26/6/2003
1.406.829,20
Αύξηση
31/10/2005
Κεφαλαίου
10.973.267,76 14.068.292
Κεφαλαιοποίηση
9/8/2007
Αποθεµατικών
983.058,08
Ακύρωση ιδίων
µετοχών
9/8/2007
(67.172,04)
-86.118
Κεφαλαιοποίηση
1/5/2013
Υποχρεώσεων
33.400.000,00 41.750.000
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή

Νέο
Σύνολο
Μετοχών

Συνολικό
Κεφάλαιο Κατόπιν
Εταιρικής Πράξης

21.630.000

26.008.028,24

35.170.730

26.026.340,20

35.170.730

27.433.169,40

49.239.022

38.406.437,16

49.239.022

39.389.495,24

49.152.904

39.322.323,20

90.902.904
Λογιστή.

72.722.323,20

3.18.3 Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρίας, σκοπός της είναι:
α) η εκπόνηση κάθε φύσεως µελετών τεχνικών έργων καθώς και εκτέλεση αυτών στην Ελλάδα ή και
στην αλλοδαπή,
β) η ίδρυση και εκµετάλλευση βιοµηχανιών που παράγουν προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή τεχνικών έργων,
γ) η εν γένει πραγµατοποίηση µεταλλικών κατασκευών κάθε φύσεως, η αγορά των ανωτέρω
µεταλλικών κατασκευών, η εµπορία των ανωτέρω προϊόντων, η δηµιουργία των απαραίτητων για την
επίτευξη του άνω σκοπού εγκαταστάσεων και η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού, που
έχουν σχέση µε τα ανωτέρω είδη,
δ) η διενέργεια ναυπηγικών εργασιών εν γένει,
ε) η µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες, που υφίστανται ή
ιδρύονται το πρώτον, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς,
στ) η ανάληψη κάθε φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων και η ανάληψη της εκµεταλλεύσεως
εκτάσεων του ∆ηµοσίου ή και τρίτων, που παραχωρούνται στην εταιρία για τουριστική αξιοποίηση και
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ανάπτυξη καθώς και η κατασκευή, οργάνωση και εκµετάλλευση λιµενίσκων προς εξυπηρέτηση
τουριστικών ή µη πλοίων,
ζ) κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία που ήθελε εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιον της εταιρίας
η) η ανάπτυξη κάθε φύσεως εµπορικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, η συµεµτοχή της εταιρίας
σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν οποιουσδήποτε εµπορικούς ή και βιοµηχανικούς σκοπούς καθώς και η
συµµετοχή της εταιρίας ως συνιδρύτριας σε άλλα νεοϊδρυόµενα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν
χρηµατοτοικονοµικούς σκοπούς ή η συµµετοχή της ως µετόχου σε ήδη υφιστάµενα.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
Το Καταστατικό της Εταιρίας αναφορικά στις διατάξεις τις σχετικές µε τη σύγκληση και την παράσταση
στη Γενική Συνέλευση των µετόχων επαναλαµβάνει τον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η Γενική
Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωµα να αποφασίζει για
κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και γι' αυτούς ακόµη που απουσίαζαν ή
για τους µετόχους που διαφωνούν, εφόσον καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού
και των Νόµων.
Το Καταστατικό της Εταιρίας συµµορφώνεται πλήρως µε τις ρυθµίσεις του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά
µε την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως και την σχετική δηµοσιότητα, µε τον τρόπο λήψης
αποφάσεων σε αυτή (απλή και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία), µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας και
κάθε άλλη συναφή ρύθµιση.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει διατάξεις σχετικές µε τη µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρίας οι οποίες να είναι αυστηρότερες από την ισχύουσα νοµοθεσία ή διατάξεις των οποίων η
εφαρµογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της
Εταιρίας.
o απαιτεί απλή απαρτία και πλειοψηφία για τη µετατροπή των ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες και
αντίστροφα,
o προβλέπει κατά κανόνα φανερή ψηφοφορία, µε εξαίρεση την περίπτωση προσωπικών ζητηµάτων,
o προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των µετόχων (µε την επιφύλαξη ότι δεν
έχουν εκδοθεί ακόµα οι απαιτούµενες από το νόµο αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα
προβλέπουν τις λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις εφαρµογής αυτών των δυνατοτήτων).
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συµµετοχή πρέπει
να δηµοσιοποιείται.
∆εν υφίστανται στο καταστατικό δικαιώµατα, περιορισµοί και προνόµια που συνδέονται µε
της Εταιρίας πέραν αυτών που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Αναφορικά µε τα
των µετόχων βλ. κατωτέρω ενότητα «∆ικαιώµατα Μετόχων» και αναφορικά µε τα
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας, βλ. ανωτέρω ενότητα
Συµβούλιο» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

τις µετοχές
δικαιώµατα
µέλη των
«∆ιοικητικό

3.19 Έγγραφα µέσω παραποµπής
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ για τις χρήσεις
2010, 2011 και 2012, καθώς επίσης για τις ενδιάµεσες περιόδους 01.01-30.09.2012 και 01.0130.09.2013 είναι µαζί µε τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρίας,
Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.athena-sa.gr
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες
στις συγκεκριµένες διευθύνσεις δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.20 Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πληροφοριακού ∆ελτίου για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών
των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος και βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως
ακολούθως:
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1. Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας,
διεύθυνση Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375200
2. Τα πρακτικά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 01.05.2013, που
αποφάσισε την παρούσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, είναι διαθέσιµα στα γραφεία της
Εταιρίας, διεύθυνση Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375200
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενοποιούνται στις οικονοµικές
καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ για τις χρήσεις 2011 και 2012, καθώς επίσης για τις ενδιάµεσες
περιόδους 01.01-30.09.2012 και 01.01-30.09.2013 είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή στο
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.athena-sa.gr), και σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία της
Εταιρίας (διεύθυνση Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375200).
Άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των πληροφοριών που
είναι διαθέσιµες όπως περιγράφονται ανωτέρω, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Πληροφοριακού
∆ελτίου.
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4.1 ∆ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι το κεφάλαιο κίνησής της επαρκεί για το επόµενο δωδεκάµηνο από
την ηµεροµηνία του εγγράφου.

4.2 Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος της ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ
Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, παρουσιάζονται η
κεφαλαιακή διάθρωση και το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου σύµφωνα µε τα στοιχεία
των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ισολογισµού της 30.09.2013.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου την 30.09.2013 αναλύεται ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ, 30.09.2013 (ποσά σε €)
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις
57.456.268
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια µε εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις
55.665
Α. Σύνολο βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
57.511.933
Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις και εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Β. Σύνολο µακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

4.655.928
673.541
5.329.469

Σύνολο υποχρεώσεων (Α + Β )

62.841.402

Ίδια Κεφάλαια Οµίλου
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους

72.722.323
29.287.512
17.009.531
(39.103.243)
79.916.123

∆. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οµίλου (Α+Β+Γ)
142.757.525
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.09.2013, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, τα συνολικά ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής και οι
συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονταν την 30.09.2013 σε €142.758 χιλ., από το
οποίο ποσό ύψους €5.329 χιλ. αφορά σε µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις και ποσό ύψους
€57.512 χιλ. αφορά σε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις.
Σηµειώνεται ότι για το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρίας έχει εγγυηθεί η µητρική εταιρεία
J&P-ΑΒΑΞ.
Οι εταιρίες του Οµίλου της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στις 30.09.2013 τηρούν όλους τους οικονοµικούς όρους των
συµβάσεων των δανείων, όπως αυτοί έχουν συµφωνηθεί µε τις Τράπεζες και ισχύουν σήµερα.
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου
την 30.09.2013:
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ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΟΜΙΛΟΥ, 30.09.2013
(ποσά σε χιλ. €)
Ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Κοινοπραξιών
Α. Ρευστότητα

36
6.970
3.451
10.457

Εµπορικές απαιτήσεις, λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (δεδουλευµένα
έσοδα, δάνεια και προκαταβολές προσωπικού, προκαταβολές προµηθευτών,
προπληρωµένα έξοδα που αφορούν εµπορικές απαιτήσεις), απαιτήσεις από
συνδεδεµένες επιχειρήσεις

178.126

Β. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις

178.126

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις, λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα
(προκαταβολές πελατών, δεδουλευµένα έξοδα, µερίσµατα πληρωτέα,
πιστωτές διάφοροι, δεδουλευµένα έξοδα εµπορικής φύσης)
Γ. Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
∆.
Καθαρό
(∆ιαθέσιµα)

Βραχυπρόθεσµο
( Γ-Β-Α )

Χρηµατοοικονοµικό

Χρέος

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Ε. Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

/

57.456
56
101.259
158.771
(29.812)

4.656
673
5.329

ΣΤ. Καθαρό Μακροπρόθεσµο Χρηµατοοικονοµικό Χρέος (Ε )
5.329
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.09.2013, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, οι βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις του
Οµίλου την 30.09.2013 υπερβαίνουν το σύνολο των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων και της ταµειακής ρευστότητας κατά €29.812 χιλ. ∆εδοµένου και του µακροπρόθεσµου
χρέους του Οµίλου ύψους €5.329 χιλ., η συνολική καθαρή χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου ήταν
θετική κατά €24.483 χιλ την 30.09.2013.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι µετά την 30.09.2013 δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην
Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος του Οµίλου, όπως αυτό
απεικονίστηκε στους παραπάνω πίνακες.
Εµπράγµατα Βάρη
Την 30.09.2013, επί ενός ακινήτου της Εταιρείας υφίστανται εµπράγµατα βάρη έως του ποσού των €2
εκατοµµυρίων για την εξασφάλιση απαίτησης τράπεζας για ανάληψη επιχειρηµατικού δανείου από την
Εταιρεία. Τα εν λόγω εµπράγµατα βάρη δεν υφίσταντο την 31.12.2012.
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Το υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών που βρίσκονται σε ισχύ υπέρ της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ την 30.09.2013
ανέρχεται σε € 93.457 χιλ. και αφορούν εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, προκαταβολών και καλής
εκτέλεσης των έργων που συµµετέχει η Εταιρεία.
Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο
Την 30.09.2013, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραµµένων έργων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ανερχόταν σε
€270.456.511, αναλυόµενο ως εξής:
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Κατηγορία Εργων

Αναλογία Ανεκτέλεστου
Υπόλοιπου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
30.09.2013
€67.723.016
€153.957.518
€221.680.534

Ίδια Εργα - Ελλάδα
Ίδια Εργα - Εξωτερικό
Υποσύνολο
Κοινοπρακτικά Εργα - Ελλάδα
Κοινοπρακτικά Εργα - Εξωτερικό
Υποσύνολο

€22.156.311
€26.619.666
€48.775.977

Σύνολο
€270.456.511
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από τις οικονοµικές καταστάσεις της 30.09.2013, µη ελεγµένα από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
4.3 Συµφέροντα του δικαιούχου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
∆εν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ της Εταιρίας και της J&P-ΑΒΑΞ AE, η οποία αποτελεί
τον µοναδικό δικαιούχο της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου.
4.4 Λόγοι για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Μετά την εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών της Εταιρείας από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ το 2007,
προέκυψαν ανάγκες για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας. Λαµβάνοντας
υπόψη την άσχηµη οικονοµική συγκυρία και την κρίση στην οποία περιέπεσε η Ελληνική οικονοµία, ο
Κύριος Μέτοχος και Πιστωτής ανέλαβε σε Τράπεζες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας και
υπογράφηκαν προσύµφωνα για την µεταβίβαση συµµετοχών της Εταιρίας προς την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, και
εισπράχθηκε προκαταβολικά και σε δόσεις το τίµηµα της µεταβίβασης.
Μετά την υλοποίηση της µεταβίβασης των παραπάνω συµµετοχών, προέκυψε ότι τα ποσά τα οποία
εισεπράχθησαν από την Εταιρία ήταν µεγαλύτερα από τα οριστικά τιµήµατα µεταβίβασης των
συµµετοχών, κατά το ποσό των €33.400.000. Αυτό το υπερβάλλον ποσό είτε έπρεπε να επιστραφεί
στην J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ είτε να κεφαλαιοποιηθεί.
Κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, ο Πιστωτής αποδέχθηκε εις εξόφλησή του να
κεφαλαιοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις του κατά της Εταιρίας και έναντι του οφειλόµενου ποσού να
λάβει µετοχές της Εταιρίας. Η Εταιρία πρότεινε στον Κύριο Μέτοχο και Πιστωτή, και αυτός αποδέχθηκε,
να λάβει 41.750.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας €0,80 η κάθε µία, µε
τιµή διαθέσεως €0,80 η κάθε µία.
Η τιµή αυτή διαθέσεως κρίθηκε δίκαιη και εύλογη καθόσον ανταποκρίνεται στη λογιστική αξία της
µετοχής της Εταιρείας, η οποία κατά την 31.12.2012 ανερχόταν σε €1,14 και είναι εξαιρετικά
συµφέρουσα για τους υφισταµένους µετόχους της Εταιρίας, αφού είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της
µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Εταιρίας, η οποία τις τελευταίες 52 εβδοµάδες ήταν
€0,17 και είναι πολλαπλάσια της τρέχουσας χρηµατιστηριακής αξίας που είναι €0,104, άρα σαφώς είναι
συµφέρουσα για τους υφισταµένους µετόχους της Εταιρίας.
Για να πραγµατοποιηθεί η παραπάνω συναλλαγή, δηλαδή να κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις του
κυρίου Μετόχου και Πιστωτή της Εταιρείας σε εξόφλησή του, προτάθηκε από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας
προς τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία πραγµατοποιήθηκε την 01.05.2013, να
προχωρήσει σε ισόποση µε τις παραπάνω απαιτήσεις, αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και να
εκδώσει 41.750.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,80 εκάστης, οι οποίες θα
διατεθούν έναντι της αυτής τιµής (€0,80) και για τις οποίες θα καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης των
παλαιών µετόχων, προκειµένου να διατεθούν αυτές στο σύνολό τους στον άνω Πιστωτή της Εταιρείας.
Η πρόταση της ∆ιοίκησης έγινε αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση.
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4.5 Πληροφορίες σχετικά µε τις υφιστάµενες και τις προσφερόµενες προς διαπραγµάτευση
Μετοχές της Εταιρίας
Οι µετοχές τις Εταιρίας είναι άυλες, κοινές, ανώνυµες και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Χαµηλής
∆ιασποράς» µετά από απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., δεδοµένης της µεθοδολογίας υπολογισµού της
διασποράς της µετοχής σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της Εταιρίας είναι
GRS233213008. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.
Το πρόσωπο το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την τήρηση των αρχείων των µετοχών της Εταιρείας είναι
ο κος Κιοσκλής Αγγελος, Υπεύθυνος Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων, διεύθυνση: ΑµαρουσίουΧαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-6375592.
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται σε ευρώ. Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται µε
µονάδα διαπραγµάτευσης το ένα τεµάχιο (µετοχή). ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην ελεύθερη
µεταβίβαση των κινητών αξιών.
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται δικαιώµατα αγοράς µετοχών από τους εργαζοµένους
της Εταιρίας.
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της και δεν υπάρχει
σταθεροποίηση της τιµής της µετοχής.
∆εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάµενων µετοχών ή των µετοχών που
πρόκειται να εκδοθούν δυνάµει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και δεν υφίστανται
κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ούτε υπήρξαν κατά την εξεταζόµενη περίοδο
δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά των κοινών µετοχών της Εταιρίας.

4.6 Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 01.05.2013 συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία
συµµετείχαν δύο µέτοχοι, που αντιπροσώπευαν 39.587.682 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου ή ποσοστό
80,54% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αυτή ενέκρινε, κατά
100% επί των παρισταµένων µετόχων και εκπροσώπων αυτών, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας κατά €33.400.000 µε την έκδοση και διάθεση 41.750.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά
ψήφου µετοχών της εταιρείας ονοµαστικής αξίας €0,80 η κάθε µια και µε τιµή διάθεσης €0,80 για κάθε
µετοχή, µε κατάργηση του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων, υπέρ της Πιστώτριας της Εταιρείας, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, το µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας θα ανέλθει σε €72.722.323 διαιρούµενο σε 90.902.904 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής
αξίας €0,80 εκάστης.
∆εδοµένης της κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των υπολοίπων µετόχων υπέρ του Πιστωτή
στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, δεν θα υπάρξει αποκοπή δικαιώµατος, περίοδος εξάσκησης του
δικαιώµατος και διαπραγµάτευσής του.
Συνοπτικά οι όροι της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αριθµός µετοχών πριν την ΑΜΚ
49.152.904
Έκδοση µετοχών υπέρ του Πιστωτή της Εταιρείας
41.750.000
Σύνολο µετοχών µετά την αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Πιστωτή
90.902.904
Ονοµαστική τιµή µετοχής (€)
0,80
Τιµή ∆ιάθεσης (€)
0,80
Κεφαλαιοποιούµενο ποσό (€)
33.400.000
Μονάδα διαπραγµάτευσης στο ΧΑ
1 µετοχή
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Η αύξηση κεφαλαίου έχει καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον Πιστωτή J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, κεφαλαιοποιώντας
τις ισόποσες απαιτήσεις του από την Εταιρεία.
Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί µε τις Κ2-4577/28.06.2013, Κ2-4577/28.06.2013 (δις), Κ24392/28.06.2013
και
Κ2-5417/30.10.2013
αποφάσεις
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
&
Ανταγωνιστικότητας.
Η ∆ιοίκηση της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και
διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.05.2013, η οποία αποφάσισε την Αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσµεύεται ότι θα τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες αναφορικά µε την αύξηση
αυτή.

4.7 Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα
Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
είναι το ακόλουθο:
Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Ολοκλήρωσης της ΑΜΚ της «ΑΘΗΝΑ A.Τ.E.»
Ηµεροµηνία
Ενέργεια
01.05.2013
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την ΑΜΚ
23.12.2013
Έγκριση περιεχοµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
24.12.2013
∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο Η∆Τ
του ΧΑ
24.12.2013
∆ηµοσίευση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στην ιστοσελίδα του Χ.Α. & της Εταιρίας
27.12.2013
∆ηµοσίευση της Ανακοίνωσης για τη διάθεση Ενηµερωτικού ∆ελτίου στον Τύπο
16.01.2014
Εκτιµώµενη έγκριση από το ∆.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των
νέων µετοχών από την αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
22.01.2014
Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης του συνόλου των νέων µετοχών
Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε από την αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε την Κ2-5417/30.10.2013 ανακοίνωσή του.
Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί. Οι µετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγµάτευση των νέων µετοχών
στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρίας. Σε κάθε
περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.
Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το ∆.Σ. της Εκδότριας και τη σχετική
καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου, για οποιοδήποτε λόγο.

4.8 Κατάργηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 01.05.2013 αποφάσισε να καταργηθεί το δικαίωµα
προτίµησης των παλαιών µετόχων, προκειµένου να διατεθούν αυτές στο σύνολό τους στην J&P-ΑΒΑΞ,
που αποτελεί τον βασικό πιστωτή της. Εποµένως, δεν υφίστανται δικαιώµατα συµµετοχής στην αύξηση
κεφαλαίου και δεν θα πραγµατοποιηθεί αποκοπή και άσκηση δικαιωµάτων για τους λοιπούς µετόχους
της Εταιρίας.
Σχετικά µε την παρούσα αύξηση η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει, ότι έχει τηρήσει όλες τις διαδικασίες
που προβλέπει ο κν 2190 / 1920. Περαιτέρω, η παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και η
σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της Εταιρίας εγκρίθηκαν στις 28.06.2013 από το
αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) σύµφωνα µε τις από 28.06.2013 ανακοινώσεις Κ2-4577, Κ2-4577(δις), και Κ2-4392 της
εποπτεύουσας Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
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Η προτεινόµενη, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τιµή διάθεσης των νέων µετοχών, ορίζεται σε €0,80 ανά
µετοχή, δηλαδή, ίση µε την ονοµαστική αξία αυτών. Σηµειώνεται ότι η τιµή της µετοχής της Εταιρίας
την 30.04.2013, την προηγούµενη χρηµατιστηριακά εργάσιµη ηµέρα σε σχέση µε την ηµέρα σύγκλισης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκλεισε σε €0,177. Η προτεινόµενη τιµή διάθεσης ύψους €0,80 των
µετοχών είναι ανώτερη κατά 135% από τη µέγιστη χρηµατιστηριακή τιµή (€0,34) των τελευταίων 12
µηνών (30.04.2012 – 30.04.2013) προ της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η τιµή αυτή θεωρείται
εύλογη και συµφέρουσα, τόσο για την Εταιρεία, όσο και τους υφιστάµενους µετόχους της, σύµφωνα µε
τα τρέχοντα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας, αλλά και τη χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της.

4.9 ∆ήλωση Βασικού Μετόχου
∆εν υπάρχει δήλωση της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, ως βασικού µετόχου της Εταιρίας, αναφορικά µε την διατήρηση
της συµµετοχής της µετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

4.10 ∆ικαιώµατα Μετόχων
4.10.1 Γενικά
Οι υφιστάµενοι µέτοχοι της Εταιρίας παραιτήθηκαν του δικαιώµατος προτίµησής τους στην παρούσα
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπέρ της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, σύµφωνα µε απόφαση της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 01.05.2013. Αυτό όµως δεν αναιρεί τα υπόλοιπα δικαιώµατα που
έχουν ως µέτοχοι της Εταιρίας.
Ταυτόχρονα, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 129 παρ. 2 του Ν. 4099/2012, κάθε νέο σηµαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες
σφάλµα σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που µπορεί να επηρεάσει
την αξιολόγηση των κινητών αξιών και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που
µεσολαβεί από την έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου έως την οριστική λήξη της δηµόσιας προσφοράς
ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την έναρξη διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, όποια από τις δύο
περιπτώσεις είναι µεταγενέστερη, αναφέρεται σε συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.10.2 ∆ικαίωµα µερίσµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται µε τον
ακόλουθο τρόπο:
α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, δηλαδή
αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε
το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεµατικό φτάσει σε ποσό ίσο
τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 για την
καταβολή του µερίσµατος.
γ) η Γενική Συνέλευση την µετόχων της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.
Οι µέτοχοι µετέχουν των καθαρών κερδών, µετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων
από τη Γενική Συνέλευση, το δε προς διανοµή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ’ αυτούς µέσα σε
δύο µήνες από την απόφαση της γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι νέες µετοχές της Εταιρίας οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
ενσωµατώνουν πλήρη δικαιώµατα λήψης µερίσµατος από τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας,
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία εισαγωγής τους στο Χρηµατιστήιο Αθηνών.
4.10.3 ∆ικαίωµα Ψήφου και Περιορισµοί
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας, οι µετοχές της είναι ονοµαστικές, αδιαίρετες, εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών και άυλες κοινές και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία µετοχών που να έχει ειδικά
προνόµια, δικαιώµατα ή περιορισµούς σε σχέση µε αυτές. Ως χρόνος έκδοσης των µετοχών ορίζεται ο
χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., όπως προβλέπεται στις
σχετικές διατάξεις.
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Μετά την τήρηση της διατυπώσεως του άρθρου 51 του Ν. 2396/1996, µέτοχος της Εταιρίας λογίζεται ο
εγγεγραµµένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Η µεταβίβαση µετοχών που έχουν εκδοθεί
σε άυλη µορφή γίνεται µε σχετική καταχώριση στο µητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειµένου περί ονοµαστικών µετοχών, ο
εγγεγραµµένος στο µητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως µέτοχος.
Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο κ.ν.
2190/1920. ∆εδοµένου, ότι οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες στο Χ.Α. ισχύει η σχετική περί
χρηµατιστηρίου νοµοθεσία. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής και η ιδιότητα του µετόχου συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισµό άσκηση των δικαιωµάτων και ανάληψη των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόµο, το καταστατικό της Εταιρίας και των αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια υπέρ συγκεκριµένων µετόχων,
ούτε περιορισµούς κατά συγκεκριµένων µετόχων.
Σύµφωνα µε το Νόµο, η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που
κατέχουν και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των µετοχών του. Οι µέτοχοι µετέχουν στη διοίκηση, στα
κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρίας ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού της Εταιρίας. Τα δικαιώµατα που
απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του
µετόχου.
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών
Συνελεύσεων. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας (1) ψήφου. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα
(10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας
και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας (άρθρο 27 παρ. 1
του κ.ν.2190/1920).
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως ψηφοφορία των µετόχων κατά
τη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στο Σύστηµα Άυλων
Τίτλων στο οποίο τηρούνται οι µετοχές της Εταιρίας δεδοµένου ότι είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και
εποµένως άυλες. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης
βεβαίωσης του ΣΑΤ ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας µε τα αρχεία του
τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από
την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην
Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην
επαναληπτική γενική συνέλευση µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές
προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν
από την ηµέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή
η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το
αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος και η άσκηση των εν λόγω
δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και την ηµεροµηνία τη Γενικής
Συνέλευσης. Οι µέτοχοι, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, µπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόµιµα. Ο τυχόν διορισµός
αντιπροσώπου ή η ανάκλησή του πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρία εγγράφως τρεις (3) ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω
θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε τη ρητή άδειά της.
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την επαύξηση υποχρεώσεων των µετόχων της Εταιρίας, για την
κατάργηση ή τον περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης (ή προνοµίου, εφόσον πρόκειται για µετοχές
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του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920) και για τη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών συµφωνούν
µε τις αντίστοιχες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ήτοι απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία της
Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει επί των ανωτέρω θεµάτων.
4.10.4 ∆ικαίωµα Προτίµησης
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση
οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων
µετοχών µέτοχοι, έχουν δικαίωµα προτιµήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή οµολογιακό δάνειο,
κατά την αναλογία µε την οποία καθένας συµµετέχει στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.
Το δικαίωµα προτιµήσεως ασκείται µε δήλωση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η δήλωση αυτή πρέπει να
γίνεται µέσα στην προθεσµία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που έχει καθορίσει το
όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, και πάντοτε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15)
ηµερών και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι
µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης
πρόνοιας της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής που καταβάλουν οι
υφιστάµενοι µέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης από τους παλαιούς
µετόχους, την προθεσµία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µέσα στα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20 χρονικά όρια.
Με τους περιορισµούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, και µετά
από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο τεύχος ανωνύµων
εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Η δηµοσίευση αυτή της
πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι µετοχές είναι
ονοµαστικές στο σύνολό τους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος
προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των µετόχων παρίστανται
µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που
τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών
άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης.
4.10.5 ∆ικαίωµα στο προϊόν εκκαθάρισης
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν έχουν εκδοθεί µετοχές από την Εταιρία που να παρέχουν στους
κατόχους τους δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων
µετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση. Εποµένως, όλα τα σετικά ζητήµατα
αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας.
Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας, πλην πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση ρυθµίζει τον τρόπο της
εκκαθαρίσεως και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, καθορίζοντας και την αµοιβή τους. Ο διορισµός των
εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του ∆.Σ. της Εταιρίας. Οι διατάξεις για
το ∆.Σ. εφαρµόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Κατά τη διάρκεια της
εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.
Μετά τη λήψη απόφασης για εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή όλων των περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρίας, και περατώνουν δίχως καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις της, εισπράττουν
τις απαιτήσεις της και εκποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της προκειµένου να εξοφλήσουν όλα τα χρέη
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της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και
τα συµφέροντα της υπό εκκαθάριση Εταιρίας. Ειδικότερα, διεξάγουν την εκκαθάριση σύµφωνα µε τους
κανόνες του νόµου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.2190/1920, όπως
ισχύει.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις τις
οποίες δηµοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν
της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.
4.10.6 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι οποίες επαναλαµβάνονται
και στο Καταστατικό της Εταιρίας, τα δικαιώµατα µειοψηφίας είναι τα ακόλουθα:
1. Με αίτηση µετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων,
ορίζοντας ηµεροµηνία συνεδρίασης της, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)
ηµέρες από την ηµεροµηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η
σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρίας, µε απόφαση του
µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια
διάταξη.
2. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής
συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα
πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο
26 του κ.ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την
εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται
µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί στους µετόχους κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 3. Με αίτηση µετόχων εκπροσωπούντων το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
υποχρεούται να αναβάλει µία µόνον φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµεροµηνία συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην
αίτηση των µετόχων, που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την
χρονολογία αναβολής.
Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη
των διατυπώσεων της δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σ’ αυτήν µπορούν να µετάσχουν και
νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Ν. 2190/1920.
4. α) Με αίτηση µετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες προ της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων
τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη
παροχή στα πρόσωπα αυτά, όπως και κάθε άλλη υφισταµένη σύµβαση µ’ αυτά τα πρόσωπα και από
οποιαδήποτε αιτία.
β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις
απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι
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χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση µετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, υποβαλλοµένη στην εταιρία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να δίνει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση
των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, την τυχόν
αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύει το αρµόδιο
Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που
αρνήθηκε.
7. Με αίτηση µετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται
µε ονοµαστική κλήση.
8. Σε όλες τις ανωτέρω (1-7) περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να
αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του
σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ή η προσκόµιση βεβαίωσης από το φορέα
στον οποίο τηρούνται οι σχετικές εισηγµένες αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του ανωτέρω φορέα και της Εταιρίας.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο
της έδρας της Εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος
διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόµων
ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόµενες
πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο όχι µεγαλύτερο από τριετία (3) από τη χρονολογία της έγκρισης
των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν αυτές.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από τον κατά την προηγούµενη παράγραφο
αρµόδιο ∆ικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το
δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι όταν η αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας δεν δικαιολογείται ο έλεγχος µε βάση την παρούσα παράγραφο.
11. Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παρ. 9 και 10, πρέπει να αποδείξουν στο
δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές που τους δίνουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας.
Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.10.7 Προτάσεις Εξαγοράς
Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει δηµοσιοποιηθεί ή
γνωστοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο πρόταση εξαγοράς της Εταιρίας.

Ενηµερωτικό ∆ελτίο της εταιρίας ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε

108

4.10.8 Φορολογία Μερισµάτων
Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση
στην Ελλάδα επί του ποσού των εισπραττόµενων µερισµάτων, η διανοµή των οποίων εγκρίθηκε από
Γενικές Συνελεύσεις µέχρι την 31.12.2008.
Για µερίσµατα, όµως, που η διανοµή τους εγκρίθηκε από Γενικές Συνελεύσεις από την 01.01.2009
επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των µερισµάτων ή προµερισµάτων που καταβάλλονται σε φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα µε συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυµη εταιρία και µε
την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω
εισοδήµατα. Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται και τα κέρδη, ή αποθεµατικά παρελθουσών χρήσεων,
που διανέµονται, ή κεφαλαιοποιούνται µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε από 1.1.2009.
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3943/2011):
Α) για τα διανεµόµενα κέρδη εντός του 2011, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή
µετοχές, επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των µερισµάτων ή προµερισµάτων που καταβάλλονται σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε συντελεστή 21%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυµη
εταιρία και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο
πάνω εισοδήµατα, µε εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήµατά
τους µε συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται φορολόγηση
των εσόδων από µερίσµατα µε τις γενικές διατάξεις και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου.
Τα ως άνω εφαρµόζονται ανάλογα και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή
κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2011.
Β) για τα διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 01.01.2012 και µετά,
ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των
µερισµάτων ή προµερισµάτων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε συντελεστή 25%. Ο
φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυµη εταιρία και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα, µε εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα
που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήµατά τους µε συντελεστή κατώτερο του συντελεστή
παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται φορολόγηση των εσόδων από µερίσµατα µε τις γενικές
διατάξεις και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου. Τα ως άνω εφαρµόζονται ανάλογα και για
κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2012.
Γ) στα κέρδη που διανέµονται µε τη µορφή µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα από την 01.01.2013, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε µε το
ν.4038/2012), ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, ενεργείται παρακράτηση
φόρου µε συντελεστή (25%) είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Ειδικότερα, καταργείται η
φορολόγηση των πιο πάνω εισοδηµάτων µε τις γενικές διατάξεις για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα
και εποµένως, µε την παρακράτηση που προβλέπεται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
δικαιούχου φυσικού προσώπου. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα µερίσµατα ή κέρδη
οικονοµικού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και µετά.
Όταν ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία προβαίνει σε διανοµή κερδών και στα έσοδά της περιλαµβάνονται
έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης ή
συνεταιρισµό ή αλλοδαπή κερδοσκοπική επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου, από το φόρο που
υποχρεούται να αποδώσει αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και
αναλογεί στα διανεµόµενα από την ίδια κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. Ως
χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία της απόφασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας, που εγκρίνει τον ισολογισµό.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοθετικού πλαισίου, από τα κέρδη που
πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των
µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση και συνεπώς
περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης, εκτός αν δοθεί προµέρισµα. Τα
µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα
κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη
λήψη τους χρήση.
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Με το Ν.4172/2013 επανήλθε το παλαιότερο καθεστώς της φορολογίας µερισµάτων, σύµφωνα µε το
οποίο η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων επί διανεµόµενων µερισµάτων εξαντλείται µε
την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου στην πηγή. Με τον ίδιο νόµο, ορίσθηκε συντελεστής 10%
για την παρακράτηση του φόρου επί των διανεµόµενων µερισµάτων.
4.10.9 Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιριών εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών
α) Πώληση µετοχών που έχουν αποκτηθεί µέχρι 31.12.2011
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 του ν. 2238/1994 και το άρθρο 9 παρ. 2 του ν.2579/1998 (όπως
ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3943/2011)
προβλέπονται τα εξής:
Για πωλήσεις µετοχών που διενεργούνται από 1η Απριλίου 2011, επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δύο
τοις χιλίοις (2‰). Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των µετοχών και βαρύνει τον
πωλητή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η
ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν
απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόµων. Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται
τόσο σε χρηµατιστηριακές όσο και σε εξωχρηµατιστηριακές πωλήσεις µετοχών, καθώς και επί
συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµατεύσεων. Η «Ελληνικά
Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισµό των συναλλαγών που διενεργούνται στο
Χρηµατιστήριο χρεώνει σε ηµερήσια βάση µε τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεµατοφυλακής, για
λογαριασµό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης µετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο
πάνω εταιρείες και ιδρύµατα.
Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησης τους
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος όταν ο πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή
τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο πωλητής των ανωτέρω µετοχών τηρεί βιβλία Γ’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η επιβολή του φόρου εισοδήµατος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εµφανίζει τα
κέρδη αυτά σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό τον συµψηφισµό τυχόν ζηµιών που θα
προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σε
περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την
πώληση των µετοχών υποβάλλονται στον φόρο εισοδήµατος που κατ’ εκείνο τον χρόνο ισχύει
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Αν σε µια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζηµία από πώληση
µετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζηµίας, που αποµένει µετά το συµψηφισµό µε τα εµφανιζόµενα στο
ειδικό αποθεµατικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζηµίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασµός
αποθεµατικού, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης. Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από πώληση
µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για µετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2011,
ανεξαρτήτως του χρόνου πώλησής τους. Για µετοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά
έχουν εφαρµογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.
β) Πώληση µετοχών που έχουν αποκτηθεί από 01.01.2012 και µετά
Σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., (όπως ισχύουν µετά την
αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3943/2011) τα κέρδη τα οποία αποκτούν
φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση µετοχών
εισηγµένων στο Χ.Α., σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησης τους, φορολογούνται µε τις γενικές
διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά.
Για τον υπολογισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία λαµβάνεται η πραγµατική τιµή πώλησης
των µετοχών στο Χ. Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυµη Εταιρία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυµα που µεσολαβεί. Όταν η πώληση των µετοχών
πραγµατοποιείται εξωχρηµατιστηριακά ή µέσω πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµατεύσεων, ως τιµή
πώλησης λαµβάνεται αυτή που δηλώνεται στην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία» (Ε.Χ.Α.Ε.)
για το διακανονισµό της συναλλαγής, και αν δεν δηλωθεί η τιµή κλεισίµατος της µετοχής κατά την
ηµέρα της συναλλαγής. Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται
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υπόψη η τυχόν ζηµία που προκύπτει µέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. Αν από το συµψηφισµό
προκύπτει ζηµία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω, οι Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα
πιστωτικά ιδρύµατα, που χειρίζονται τις µετοχές των πελατών τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό του
Συστήµατος Άυλων Τίτλων, χορηγούν, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιανουαρίου, στους
δικαιούχους πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζηµιών που προέκυψαν κατά το προηγούµενο έτος από
τις πωλήσεις µετοχών κάθε εταιρίας διακεκριµένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία
του δικαιούχου, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου.
Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ. Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους,
που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε
τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου
2012 και µετά. Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η
τυχόν ζηµία που προκύπτει εντός του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. Αν από το συµψηφισµό προκύπτει
ζηµία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε τη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για µετοχές οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά,
ανεξαρτήτως του χρόνου πώλησής τους.
Ο ανωτέρω οριζόµενος χρόνος έναρξης ισχύος της φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει από την
πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετετέθη αρχικά από την 1η Ιανουαρίου 2012
στην 1η Απριλίου 2012 (µε την από 31.12.2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που δηµοσιεύτηκε
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε αριθ. 268 Α/31.12.2011), και κατόπιν, µε νέες νοµοθετικές
ρυθµίσεις, πρώτα στην 1η Ιανουαρίου 2013 και, τέλος, στην 1η Ιουλίου 2013.
Ο Νόµος 4110/23.01.2013, στο Άρθρο 2 (εισόδηµα από κινητές αξίες και µεταβιβάσεις µετοχών), ορίζει,
ότι «τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία µε την
απλογραφική ή διπλογραφική µέθοδο από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη
της τιµής απόκτησής τους, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), όταν οι µετοχές
αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιουλίου 2013 και µετά». Το φορολογικό
πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε την 17.07.2013, παρέτεινε την έναρξη της απόκτησης των µετοχών επί
των οποίων θα εφαρµόζεται φόρος υπεραξίας έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Αν δικαιούχος είναι φυσικό
πρόσωπο, µε τη φορολογία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση αυτού, ενώ αν δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις
γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε.
4.10.10 Φόρος δωρεάς και κληρονοµίας
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.2961/2001, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από τον Ν.
3841/2010, η απόκτηση εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών αιτία θανάτου, δωρεάς ή
γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο κληρονοµιάς ή δωρεάς, ο οποίος υπολογίζεται ανάλογα µε τη
συγγενική σχέση του δικαιούχου µε τον δωρητή / κληρονοµούµενο και µε βάση ανά κατηγορία
δικαιούχου κλίµακα µε προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας.
Υποκείµενο του φόρου είναι ο δικαιούχος της κτήσης, ανάλογα µε το ύψος της περιουσίας που αποκτά,
και χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης λογίζεται ο χρόνος επαγωγής της κληρονοµιάς,
δηλαδή ο χρόνος θανάτου του κληρονοµουµένου, ή ο χρόνος παράδοσης των µετοχών στην περίπτωση
της δωρεάς.
Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας εισηγµένων και διαπραγµατεύσιµων µετοχών λαµβάνεται
υπόψη ο µέσος όρος της τιµής πώλησής τους κατά το πριν από το θάνατο ή τη δωρεά εξάµηνο χρονικό
διάστηµα.
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4.11 ∆απάνες Έκδοσης
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώµατα Χ.Α. και Ε.Χ.Α.Ε., τέλος
υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισµού, ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.λπ.)
εκτιµώνται ως ακολούθως:
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1)
Φόρος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού (2)
Τέλος Εξέτασης Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Πόροι υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
∆ικαιώµατα Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

(ποσά σε € ‘000)
334
33
8
13
36
2
426

(1) Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ανέρχεται σε 1% επί του ποσού της αυξήσεως του
ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου.
(2) Ο φόρος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού ανέρχεται σε 1‰ επί του ποσού της αυξήσεως του
ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου.

4.12 Μείωση ∆ιασποράς – Αραίωση (Dilution)
Η αύξηση κεφαλαίου προκάλεσε αναλογική µείωση του ποσοστού συµµετοχής των υπολοίπων µετόχων,
σε ποσοστό 45,93% επί της αρχικής τους µετοχικής θέσης, ενώ το ποσοστό του Κύριου Μετόχου
αυξήθηκε από 80,54% σε 89,48%.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, πριν και µετά την ολοκλήρωση
της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε στοιχεία µετοχολογίου της 19.12.2013.
Σηµειώνεται ότι ως επενδυτικό κοινό νοούνται οι επενδυτές, που κατείχαν ποσοστό µικρότερο του 5%
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μέτοχος

1. J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ
2. Πρωτόπαπας Αθανάσιος του
Γεωργίου
3. Επενδυτικό Κοινό <5%
Σύνολο

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθµός
Ποσοστό επί
Μετοχών &
συνόλου
∆ικαιωµάτων
Ψήφου
39.587.482
80,539%
3.356.935
6,830%
6.208.487
49.152.904

12,631%
100,000%

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθµός
Ποσοστό επί
Μετοχών &
συνόλου
∆ικαιωµάτων
Ψήφου
81.337.482
89,477%
3.356.935
3,693%
6.208.487
90.902.904
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