ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13870/06/Β/86/13
Ε∆ΡΑ: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 115 26 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεµβρίου 2011
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούµε
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου
ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων :
Νόµιµος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/09/2011
31/12/2010
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
59.866.200,14 73.362.336,27
Επενδύσεις σε ακίνητα
9.615.464,60
9.615.464,60
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
18.052.963,49 19.208.991,67
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
3.115.657,26
3.221.346,33
Αποθέµατα
10.876,34
10.876,34
Απαιτήσεις από πελάτες
42.906.946,61 45.031.357,67
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
56.326.534,15 72.335.434,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
189.894.642,59 222.785.807,21
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
24.493.366,50 24.493.366,50
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
5.522.037,52 26.296.859,69
30.015.404,02 50.790.226,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
38.656,36
39.349,36
30.054.060,38 50.829.575,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
11.561.672,96 10.922.263,40
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
25.998.676,80 64.684.039,49
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
12.453.772,30 11.484.192,43
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
109.826.460,15 84.865.736,34
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
159.840.582,21 171.956.231,66
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 189.894.642,59 222.785.807,21
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ΕΤΑΙΡΙΑ
30/09/2011
31/12/2010
59.866.200,14
73.362.336,27
9.615.464,60
9.615.464,60
18.052.963,49
19.208.991,67
4.973.779,47
5.077.306,51
10.876,34
10.876,34
42.909.571,73
45.033.982,79
56.040.213,71
72.049.510,64
191.469.069,48 224.358.468,82
24.493.366,50
7.186.193,03
31.679.559,53

24.493.366,50
27.952.772,78
52.446.139,28

31.679.559,53
11.561.672,96
25.998.676,80
12.453.772,30
109.775.387,89
159.789.509,95
191.469.069,48

52.446.139,28
10.922.263,40
64.705.442,08
11.484.192,43
84.800.431,63
171.912.329,54
224.358.468,82

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
30/09/2011
30/09/2010
30/09/2011
30/09/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και.01.01.2010) αντίστοιχα
50.829.575,55 100.736.578,02
52.446.139,28 100.959.960,02
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
-20.775.515,17
2.481.058,57 -20.766.579,75
2.493.930,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2011 και 30.09.2010) αντίστοιχα
30.054.060,38 103.217.636,59
31.679.559,53 103.453.890,33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
2.314.497,04
1.879.740,57
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.
-3.693.355,87 -10.554.440,47
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
-0,21
-4.904,24
Τόκοι πληρωθέντες
-1.947,61
-94.997,89
Σύνολο εισροών/εκροών
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-1.380.806,65 -8.774.602,03
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 1.236.641,26
423.794,00
Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών,
συγγενών ,κοινοπραξιών κλπ.
0,00 10.500.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες
2,11
349,04
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
1.236.643,37 10.924.143,04
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0,00
1.201.000,98
Εξοφλήσεις δανείων
0,00 -3.522.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
-10.937,44
-460.844,96
Μερίσµατα πληρωθέντα
-401,60
-88,96
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-11.339,04 -2.781.932,94
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
-155.502,32
-632.391,93
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
219.640,79
869.215,50
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
64.138,47
236.823,57

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/7-30/9/2011
Έσοδα
980.368,49 8.426.780,70
887.382,70
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
-2.044.038,38 -6.377.379,98
-211.101,42
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
-20.650.285,01 -66.014.150,81 -7.869.070,67
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
-24.244.870,17 19.604.247,66 -9.412.334,92
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
-20.775.515,17 2.481.058,57 -7.544.202,33
- Ιδιοκτήτες µητρικής
-20.774.822,17 2.482.008,97 -7.543.971,33
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-693,00
-950,40
-231,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
0,00
0,00
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -20.775.515,17 2.481.058,57 -7.544.202,33
- Ιδιοκτήτες µητρικής
-20.774.822,17 2.482.008,97 -7.543.971,33
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-693,00
-950,40
-231,00
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ)
-0,2545
0,0304
-0,0924
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
-14.937.710,74 -59.290.411,39 -6.005.907,92
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το θέµα έµφασης που παρατίθεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αφορά στην ύπαρξη υψηλών ζηµιογόνων αποτελεσµάτων
από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας και αρνητικών λειτουργικών ταµειακών ροών, στην ύπαρξη ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων
και στην υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.
2. Η επωνυµία, η έδρα, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής για κάθε µια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, αναφέρονται στη σηµείωση 5.1 των Ενδιάµεσων
Οικονοµικών Καταστάσεων.
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Α.Ε.Συµµετοχών Ακινήτων Κατασκευών µε έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συµµετοχής της επι του µετοχικού κεφαλαίου 22,147% και µέθοδο
ενσωµάτωσης: καθαρή θέση.
4. Υπάρχουν παραχωρηµένες υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας ύψους 10.236 χιλ. ευρώ, καθώς και ενέχυρο επί των µετοχών της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση δανείων.
5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία είναι: 53 άτοµα κατά την 30.09.2011 και 74 άτοµα κατά την 30.09.2010.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5.14 των
Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.
7. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2010.
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
9. Η σωρρευτική πρόβλεψη έως 30/09/2011 για τον όµιλο και την εταιρεία ανέρχεται : α)για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 180 χιλ. ευρώ β) για παροχές
στους εργαζόµενους 247 χιλ ευρώ και για αποµειώσεις λοιπών απαιτήσεων σε 66.197 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο και σε 64.830 χιλ. ευρώ για την εταιρεία.
10. ∆εν υπήρξε µεταβολή της µεθόδου ενσωµάτωσης των ενοποιούµενων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που
εφαρµόσθηκε στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010. Επίσης δεν υπήρξαν εταιρείες ή κοινοπραξίες: α) που ενσωµατώθηκαν στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2010 1/7-30/9/2011
8.426.780,70
887.382,70
-6.377.379,98
-211.101,42

1/7-30/9/2010
165.246,46
-2.172.208,53

1/1-30/9/2011
980.368,49
-2.044.038,38

-44.539.204,80
48.063.223,27
27.303.571,64
27.303.848,84
-277,20
-71.967.686,63
-44.664.114,99
-44.663.837,79
-277,20
0,3344

-20.643.511,62 -66.006.841,02
-24.235.934,75 19.617.119,40
-20.766.579,75 2.493.930,31

-7.867.366,95 -44.536.995,08
-9.410.631,20 48.065.457,85
-7.542.498,61 27.305.806,22

0,00
-20.766.579,75

0,00
2.493.930,31

0,00 -71.967.686,63
-7.542.498,61 -44.661.880,41

-0,2544

0,0305

-42.402.030,32

-14.930.937,35 -59.283.101,60

-0,0924

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010
2.311.062,73 1.878.906,18
-3.689.921,56 -10.553.606,08
-0,21
-4.904,24
-1.947,61
-94.997,89
-1.380.806,65

-8.774.602,03

1.236.641,26

423.794,00

0,00 10.500.000,00
2,11
349,04
1.236.643,37 10.924.143,04
0,00
0,00

1.201.000,98
-3.522.000,00

-10.937,44
-401,60

-460.844,96
-88,96

-11.339,04

-2.781.932,94

-155.502,32
185.809,87
30.307,55

-632.391,93
835.303,58
202.911,65

1/7-30/9/2010
165.246,46
-2.172.208,53

0,3344

-6.004.204,20 -42.399.820,60

περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, β) που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την
τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Επίσης
δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.
11. Από 12.4.2010, βάσει αποφάσεως του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 9.4.2010, κατ' εφαρµογή της παραγρ. γ΄ του άρθρου 3.1.2.5 του
Κανονισµού του Χ.Α., οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, λόγω ύπαρξης σηµαντικών ληξιπρόθεσµων οφειλών.
12. Στις υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2011 ποσού 35.763 χιλ.
ευρώ, που παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5.9 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
13. Η Εταιρεία µε την 1023/02.11.2010 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπάχθηκε στη διαδικασία συνδιαλλαγής του
άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει.
14. Το κονδύλι "Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" (Β) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων της προηγούµενης περιόδου 01.0730.09.2010 στον Όµιλο & στην Εταιρεία αφορούσε µεταβολή των κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
15. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Όµιλος
Εταιρία
30.09.2011
30.09.2011
Έσοδα
34.012,97
34.012,97
Έξοδα
0,00
0,00
Απαιτήσεις
24.761.002,94
24.825.411,79
2.053.139,15
2.071.107,43
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
218.810,62
218.810,62
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0,00
0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
512.768,44
512.768,44

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011
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